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Ata da 120ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 12 de julho de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Sra. Marta Suplicy, e dos Srs. Wilson Santiago,
Paulo Davim, José Pimentel e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 20 horas e 38 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 846, DE 2011
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 510, de 2009, de
autoria da Senadora Serys Slhessarenko, que tramita
em conjunto com PLS nºs 4, 589 e 590, de 2007; PLS
nºs 174, 181, 240, 449 e 463, de 2008; PLS nºs 45,
277, 305, 347 e 380, de 2009; e PLS nºs 160 e 197,
de 2010, de forma a retomar sua tramitação própria.
Justiﬁcação
Anteriormente à aprovação do requerimento de
tramitação conjunta, o PLS nº 510, de 2009, já havia
avançado em sua tramitação, tendo sido aprovado na
Comissão de meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (CMA), encontrando-se en-
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tão na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), com
parecer favorável do relator, Senador Flexa Ribeiro. A
esta Comissão caberia decisão terminativa.
Sala da Sessões – Senador Cyro Miranda.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
publicado e incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 847, DE 2011
Requerimento de voto de pesar.
Requeiro de acordo com as tradições da Casa,
homenagens pelo falecimento do Ex-Procurador do
Estado de Sergipe, Dr. Jugurta Barreto.
Inserção em ata de voto de profundo pesar;
Apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 12 de julho de 2011. – Senador Antonio Carlos Valadares.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência comunica que está publicado
o Parecer nº 12, de 2011-CN, 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
dois projetos de decreto legislativo, sendo um pela
aprovação das contas do Governo Federal e, o outro,
pelo arquivamento, sem julgamento do mérito, das
contas dos dirigentes da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, do
Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Nacional de Justiça,
do Conselho da Justiça Federal e Justiça Federal
de 1º e 2º Graus, do Supremo Tribunal Federal e
do Ministério Público da União, todas referentes ao
exercício de 2007.
Nos termos do art. 142 do Regimento Comum,
os projetos iniciarão sua tramitação no Senado Federal.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER N° 677, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n° 98, de 2011, da
Presidente da República (n° 243/2011, na
origem), que solicita autorização do Senado
Federal para que seja contratada operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até
US$ 112.000.000,00 (cento e doze milhões
de dólares dos Estados Unidos da América), entre o Estado do Rio de Janeiro, e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento
– BID, cujos recursos serão destinados ao
“Programa Nacional de Desenvolvimento
do Turismo – PRODETUR Nacional – Rio
de Janeiro”.
Relator: Senador Eunício Oliveira
Relator “ad hoc”: Senador Lobão Filho
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I – Relatório
Trata-se de pleito do Estado do Rio de Janeiro, para
que seja autorizada operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao BID. Os recursos da operação
destinam-se ao “Programa Nacional de Desenvolvimento
do Turismo – PRODETUR Nacional – Rio de Janeiro”.
O programa em questão foi considerado como
passível de obtenção de ﬁnanciamento externo pela
Comissão de Financiamentos Externos, do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma da
Recomendação n° 1.030, de 13 de junho de 2008, alterada pela Resolução n° 521, de 28 de junho de 2010.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, prestou as devidas informações
sobre as ﬁnanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao mutuário, manifestando-se favoravelmente ao oferecimento de garantia
pela União, desde que, previamente à assinatura dos
instrumentos contratuais, seja formalizado o respectivo
contrato de contragarantia, comprovado o cumprimento
das condições prévias ao primeiro desembolso e veriﬁcada a adimplência do mutuário para com a União,
como atestado pelo Parecer n° 739/2011/Copem/STN,
de 20 de junho de 2011.
O Banco Central do Brasil efetuou o credenciamento da operação, conforme o Ofício n° 247/2010/
Desig/Dicic/Sured, de 30 de agosto de 2010.
Já a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN),
por intermédio do Parecer PGFN/COF/n° 1.194/2011,
de 1º de julho de 2011, pronunciou-se pela legalidade
das minutas contratuais e concluiu não haver óbice
legal à concessão da garantia por parte da União.
II – Análise
A STN assim resume o objeto do ﬁnanciamento
visado:
3... aumentar oportunidades de emprego, receitas
e divisas geradas pelo setor por meio da consolidação
e diversiﬁcação da proposta turística do Estado do Rio
de Janeiro. Está estruturado em 5 componentes: a)
Produto turístico; b) Promoção e comercialização; c)
Fortalecimento institucional; d) Infaestrutura de acesso
a destinos e serviços básicos; e e) Gestão ambiental.
O programa contará com investimentos totais de
US$187 milhões, sendo US$ 112 milhões ﬁnanciados
pelo BID e o restante na forma de contrapartida estadual. A previsão é de que os desembolsos ocorrerão ao longo do quadriênio 2011-2014. A estimativa
do custo efetivo da operação situa-se em 5,27% ao
ano, ﬂutuante conforme a variação da taxa de juros
interbancária praticada em Londres (Libor). Trata-se
de custo considerado compatível com o custo atual
da curva média de captação do Tesouro Nacional em
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dólares dos Estados Unidos da América no mercado
internacional.
Em resumo, o parecer da STN considerou atendidas as seguintes exigências:
a) cumprimento dos requisitos contidos
no art. 32 da Lei Complementar n° 101, de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), e nas
Resoluções do Senado Federal n°s 40 e 43, de
2001, e 48, de 2007, alterações subsequentes;
b) inclusão do projeto na revisão do Plano Plurianual do Estado para o período 20082011 (Lei Estadual n° 5.857, de 3 de janeiro
de 2011) e na lei que estima a receita e ﬁxa a
despesa do Estado para o exercício de 2011
(Lei Estadual n° 5.858, de 3 de janeiro de 2011);
c) obtenção de autorização do Poder Legislativo local e oferecimento de contragarantias à União (Lei Estadual n° 5.280, de 30 de
junho de 2008);
d) apresentação de capacidade de pagamento pelo Estado, classiﬁcado na categoria
“B” pela Nota n° 511/2011/Corem/STN, de 15
de junho de 2011;
e) cumprimento das metas estabelecidas
no programa de ajuste e reestruturação ﬁscal
e não violação do acordo de reﬁnanciamento
da dívida pública ﬂuminense pela União;
f) existência de margem para a concessão, pela União, da garantia pleiteada e de margem suﬁciente para que o Estado reembolse
a União caso esta tenha de honrar o compromisso, assumido na condição de garantidora;
g) situação de adimplência com as instituições integrantes do sistema ﬁnanceiro nacional, bem como, por decisão judicial, em
relação aos ﬁnanciamentos e reﬁnanciamentos concedidos pela União ou às garantias
honradas por esta última;
h) não atribuição ao Tesouro Nacional de
riscos superiores àqueles normalmente assumidos em operações dessa natureza;
i) observância dos gastos mínimos com
saúde e educação e dos limites máximos para
as despesas com pessoal;
j) pleno exercício da competência tributária do Estado;
k) não assunção, no exercício de 2010, de
despesa que não pudesse ser cumprida integralmente naquele ano ou que tivesse parcelas
a ser pagas posteriormente sem que houvesse
suﬁciente disponibilidade de caixa para tanto;
l) não realização de despesas com parcerias público-privadas.
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Na avaliação da STN, permanecem pendentes de
averiguação (i) o cumprimento, pelo Estado do Rio de
Janeiro, das condições prévias ao primeiro desembolso, (ii) a adimplência do ente para com a União e (iii) a
formalização do contrato de contragarantia.
A PGFN, a seu tempo, frisou que a minuta de
contrato não contém disposição de natureza política,
atentatória à soberania nacional e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis do País, bem assim que
implique compensação automática de débitos e créditos.
Os Procuradores da Fazenda Nacional, entretanto,
ressalvaram que consulta ao Cadastro Informativo dos
Créditos Não Quitados do Setor Público (CADIN) apontou a existência de pendência em nome da Secretaria de
Estado de Segurança Pública. No entanto, os §§ 4° e 5°
do art. 10 da Resolução n° 48, de 2007, inseridos pela
Resolução n° 41, de 2009, permitem, expressamente,
que a comprovação de adimplência do ente garantido
quanto aos pagamentos e prestações de contas se dê
por ocasião da assinatura do contrato de garantia, desde que a correspondente resolução autorizativa desta
Casa contenha dispositivo condicionando a efetividade
da autorização à citada comprovação.
III – Voto
Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Estado
do Rio de Janeiro, encontra-se de acordo com o que
preceituam as Resoluções do Senado Federal nos 40
e 43, ambas de 2001, e 48, de 2007, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação
de crédito externo pretendida, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
N° 32, DE 2011
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro, a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil,
no valor de até US$112.000.000,00 (cento e
doze milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de até US$112.000.000,00 (cento e doze
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao “Programa Nacional de Desenvolvimento
do Turismo – PRODETUR Nacional – Rio de Janeiro”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1°
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Rio de Janeiro;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
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III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$112.000.000,00 (cento e doze
milhões de dólares dos Estados Unidos da América);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário, com taxa de juros baseada na taxa de juros
interbancária praticada em Londres (LIBOR);
VI – prazo de desembolso: quatro anos, contados
a partir da vigência do contrato;
VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais,
pagas nos dias 15 de junho e de dezembro de cada
ano, vencendo-se a primeira depois de transcorridos
4 (quatro) anos e a última antes de transcorridos 25
(vinte e cinco) anos, ambos contados da data da assinatura do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas do pagamento da amortização e calculados
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual para cada trimestre determinada peio BID
e composta pela (a) LIBOR trimestral para dólar dos
Estados Unidos da América, (b) mais (ou menos) uma
margem de custo relacionada aos empréstimos que
ﬁnanciam os empréstimos do mecanismo unimonetário com taxa de juros baseada na LIBOR e (c) mais a
margem para empréstimos do capital ordinário;
IX – comissões: até 0,75% (setenta e cinco
centésimos por cento) ao ano sobre o saldo não desembolsado do empréstimo e exigida juntamente com
os juros, entrando em vigor sessenta dias após a assinatura do contrato;
X – despesa com inspeção e supervisão geral:
não poderá ser superior a 1% (um por cento) do ﬁnanciamento, dividido pelo número de semestres compreendido no prazo original de desembolsos;
XI – opção de ﬁxação da taxa de juros: o mutuário poderá, com o consentimento por escrito do ﬁador
e desde que sejam respeitados os termos e condições
estabelecidos no contrato de empréstimo, solicitar ao
BID a conversão para uma taxa de juros ﬁxa de parte
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ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos à taxa
de juros baseada na LIBOR e uma nova conversão de
parte ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos
à taxa de juros ﬁxa para uma taxa de juros baseada
na LIBOR.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3° Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Rio de Janeiro, na operação de
crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
ﬁca condicionada a:
I – que o Estado do Rio de Janeiro celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias,
sob a forma de vinculação das cotas de repartição de
receitas de que tratam os arts. 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art.
155, todos da Constituição Federal, e outras garantias
em direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para
cobertura dos compromissos honrados, diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do Estado
ou das transferências federais;
II – que seja comprovado o cumprimento das
condições prévias ao primeiro desembolso;
III – que seja comprovada a situação de adimplência de todas as obrigações da administração direta do Estado do Rio de Janeiro, junto à União e suas
controladas.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 12 de julho de 2011. – Senador Eunício Oliveira, Relator. – Senador Lobão Filho,
Relator “ad hoc”.
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PARECER Nº 678, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n° 99, de 2011 (n°
244/2011, na origem), da Presidente da República, que propõe ao Senado Federal seja
autorizada a contratação de operação de
crédito externo, com a garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado
do Rio de Janeiro e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento –
BIRD, no valor de até US$485.000.000,00
(quatrocentos e oitenta e cinco milhões de
dólares dos Estados Unidos da América), de
principal, destinada a ﬁnanciar o “Programa
de Habitação e Desenvolvimento Urbano
Metropolitano Sustentável – PROHDUMS”.
Relator: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
A Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal pleito do Estado do Rio de Janeiro,
que solicita autorização para contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a ﬁnanciar o “Programa de Habitação e Desenvolvimento Urbano Metropolitano Sustentável – PROHDUMS”,
que visa o fortalecimento de programas estratégicos do
Estado do Rio de Janeiro, relativos à melhoria e aumento da oferta de habitação para famílias de baixa
renda, gestão de riscos de desastre, transporte público
e desenvolvimento sustentável.
O empréstimo pretendido foi credenciado pelo
Banco Central do Brasil e as suas condições ﬁnanceiras
inseridas no sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF) sob o número TA575220. Será contratado
sob a modalidade de Margem Variável, com taxa de
juros baseada na Libor.
De acordo com cálculos da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), o custo efetivo médio do empréstimo
será de 4,86% a.a., ﬂutuante conforme a variação da
Libor, considerado aceitável por essa Secretaria, dado
o custo atual médio de captação do Tesouro Nacional,
em dólar, no mercado internacional.
Vale destacar que os recursos totais a serem alocados no programa são os provenientes do empréstimo, cujos desembolsos estão previstos para este ano
de 2011, não sendo exigida, ainda, contrapartida de
recursos do Estado, dada a natureza do empréstimo.
Empréstimos do BIRD sob essa modalidade ﬁnanceira,
denominada Development Policy Loan, são disponibilizados em apoio a políticas públicas consideradas rele-
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vantes para o desenvolvimento econômico sustentável
dos mutuários. Não é, assim, exigida contrapartidas,
nem que seus recursos sejam direcionados a um projeto de investimento especíﬁco.
II – Análise
A análise da presente operação de crédito externo fundamenta-se no art. 52, incisos V, VII e VIII, da
Constituição Federal, e visa veriﬁcar o cumprimento das
determinações das Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, e
48, de 2007, todas do Senado Federal, e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas são as normas que regulam
os limites e condições para a contratação de operações
de crédito internas e externas, inclusive concessão de
garantia, no âmbito dos três níveis de governo.
De acordo com o Parecer n° 620, de 30 de maio de
2011, da Coordenação-Geral de Operações de Crédito
de Estados e Municípios (COPEM) da STN, o Estado
do Rio de Janeiro atende os limites e condições deﬁnidas pelas referidas Resoluções, inexistindo óbices à
contratação da operação de crédito externo pretendida.
Em particular, é destacado que a operação enquadra-se nos limites deﬁnidos nos incisos I, II e III
do art. 7° da Resolução n° 43, de 2001, que tratam,
respectivamente, do montante anual passível de contratação, do comprometimento máximo da Receita
Corrente Líquida com amortizações, juros e demais
encargos da dívida consolidada, e do montante da
dívida consolidada líquida do Estado.
No referido parecer, consta que, já considerado
o empréstimo em exame, o Estado do Rio de Janeiro
terá nível de endividamento equivalente a 1,66 vezes a
sua Receita Corrente Líquida (RCL), portanto abaixo do
limite de 2 vezes ﬁxado pela Resolução n° 40, de 2001.
Veriﬁca-se ainda que, com o empréstimo, o montante global de operações realizadas em um exercício
determinado, relativamente às projeções da RCL, é decrescente até 2015, último ano da projeção realizada,
quando atingirá valor desprezível, próximo de 0% (0,01%).
Já o comprometimento anual da RCL do Estado
com o serviço de sua dívida será de 10,84% em 2011,
sendo decrescente no período apurado até 2040. Nesse período, no qual haverá pagamentos previstos da
operação pretendida, a média de comprometimento
será de 7,3%, inferior aos 11,5% ﬁxados como limite
máximo pelo Senado Federal.
De acordo com a análise da capacidade de pagamento, efetuada pela STN e consignada na Nota n°
511, de 15 de junho de 2011, da Coordenação-Geral
das Relações e Análise Financeira dos Estados e
Municípios (COREM) da STN, o Estado do Rio de Janeiro foi classiﬁcado na categoria “B”, suﬁciente para
o recebimento da garantia da União. O Estado do Rio
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de Janeiro possui, portanto, capacidade de pagamento para fazer frente à totalidade dos encargos de sua
dívida, já incluída a operação pretendida.
Ademais, a STN informa que o Estado se encontra adimplente, por força de decisão judicial, com as
metas e os compromissos assumidas nos programas
de ﬁnanciamento e reﬁnanciamento contratados com a
União, em conformidade com o disposto na Resolução
n° 43, de 2001, do Senado Federal, sendo que a operação pretendida não implica ou representa violação do
seu acordo de reﬁnanciamento ﬁrmado com a União.
Com vistas à concessão da garantia da União,
que está submetida ao que determina o art. 40 da LRF,
e aos limites e condições previstos na Resolução do
Senado Federal n° 48, de 2007, em seus arts. 9º e 10,
examinam-se os aspectos orçamentários, a situação
de adimplência do Estado em relação à União e as
contragarantias oferecidas.
Assim, veriﬁca-se que a Lei Estadual n° 5.858,
de 3 de janeiro de 2011, que estima a receita e ﬁxa a
despesa do Estado para o exercício ﬁnanceiro de 2011,
contempla dotações para o Programa objeto da operação. Há declaração do Governo do Estado informando
que o ingresso de recursos relativos à operação, bem
como dos necessários aos encargos da operação de
crédito, está previsto e contemplado na referida lei
estadual, sendo as dotações suplementadas na ocorrência de eventuais acréscimos.
Está também atendida a exigência de autorização
legislativa para a operação. A Lei Estadual n° 5.830,
de 18 de outubro de 2010, autoriza o Poder Executivo
a contratar operação de crédito externo com o BIRD,
no valor de até US$485.000.000,00 (quatrocentos e
oitenta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos
da América). A lei autoriza, também, o Poder Executivo
a vincular, como contragarantias à garantia da União,
as parcelas necessárias e suﬁcientes das receitas a
que se referem os arts. 155, 157 e 159, na forma do §
4º do art. 167, todos da Constituição Federal, e outras
garantias em direito admitidas.
Nos termos do estudo sobre o comprometimento das transferências federais e receitas próprias do
Estado do Rio de Janeiro, a STN conclui que as contragarantias oferecidas pelo Estado são consideradas
suﬁcientes caso a União venha a honrar compromisso
na condição de garantidora da operação. Segundo o
estudo, a margem disponível apurada é sempre positiva
e crescente, compreendendo os anos de 2009 a 2019.
Vale enfatizar que a Resolução n° 41, de 2009,
que alterou a Resolução n° 48, de 2007, possibilita que
a comprovação de adimplência do ente garantido, tanto
ﬁnanceira como da prestação de contas de recursos
recebidos da União, poderá ser atestada por ocasião
da assinatura do contrato.
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Por sua vez, não há registro de compromissos honrados pela União em nome do Governo do Estado do Rio
de Janeiro nos últimos anos, em decorrência de garantias
concedidas, estando ainda o Estado adimplente com as
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Conforme o Relatório de Gestão Fiscal da União
para o primeiro quadrimestre de 2011, existe margem
para a concessão da pleiteada garantia da União, dentro dos limites estabelecidos pelo Senado Federal nos
termos do art. 9° da Resolução n° 48, de 2007.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), por sua vez, atestou o cumprimento das formalidades prévias à contratação e considerou que as
condições contratuais são as usuais estipuladas pelo
BIRD em suas operações ﬁnanceiras. Concluiu, por
ﬁm, que foi observado o art. 8° da Resolução n° 48,
de 2007, do Senado Federal, que veda disposição
contratual de natureza política, atentatória à soberania
e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis
brasileiras ou que implique compensação automática
de débitos e créditos.
Em suma, a Secretaria do Tesouro Nacional entendeu que o Estado do Rio de Janeiro apresenta capacidade ﬁnanceira e de pagamento suﬁcientes para
contratar a operação em exame e, fundamentada nos
parâmetros que utiliza para avaliar o risco da União
na concessão da garantia solicitada, manifestou-se
favoravelmente à sua concessão.
Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limites e
condições estabelecidos pelas referidas Resoluções do
Senado Federal que tratam da matéria, assim como as
exigências e condições para a prestação de garantia pela
União, contidas no art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido de
autorização do Estado do Rio de Janeiro para contratar
a operação de crédito externo, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
N° 33, DE 2011
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$485.000.000,00
(quatrocentos e oitenta e cinco milhões de
dólares dos Estados Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado do Rio de Janeiro autorizado
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até
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US$485.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação
de crédito destinam-se a ﬁnanciar o “Programa de
Habitação e Desenvolvimento Urbano Metropolitano
Sustentável – PROHDUMS”.
Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1°
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Rio de Janeiro;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$485.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões de dólares dos Estados
Unidos da América);
V – modalidade: Margem Variável;
VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2012;
VII – amortização: 49 (quarenta e nove) parcelas
semestrais, sucessivas, pagas no dia 15 dos meses de
maio e novembro de cada ano, sendo que cada uma
das 48 (quarenta e oito) parcelas iniciais corresponderá a 2,04% do valor total do empréstimo e a última
corresponderá a 2,08%, vencendo-se a primeira em
15 de novembro de 2016 e a última em 15 de novembro de 2040;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de pagamento da amortização e calculados
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa composta pela taxa de juros LIBOR semestral para
dólar dos Estados Unidos da América, acrescidos de
uma margem (spread) a ser determinado pelo BIRD;
IX – juros de mora: 0,50% a.a. acrescidos aos
juros devidos e ainda não pagos em até trinta dias após
a data prevista para o seu pagamento;
X – comissão à vista: 0,25% sobre o valor do
empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato
entrar em efetividade.
§ 1° As datas de pagamentos do principal, dos
encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de assinatura
do contrato de empréstimo.
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§ 2º É permitido ao mutuário, já devidamente
autorizado por esta Resolução, mediante solicitação
formal ao credor, exercer a opção de alteração da
modalidade do empréstimo, de margem variável para
margem ﬁxa, sendo-lhe facultada a utilização dos seguintes instrumentos ﬁnanceiros:
I – conversão da taxa de juros aplicável ao montante parcial ou total do empréstimo, de ﬂutuante para
ﬁxa e vice-versa.
II – alteração da moeda de referência da operação
de crédito para o montante já desembolsado e para o
montante a desembolsar.
§ 3º Para o exercício da opção referida no parágrafo anterior, ﬁca autorizada a cobrança dos custos
incorridos pelo BIRD na sua realização e de uma comissão de transação.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Rio de Janeiro na contratação da
operação de crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1º O exercício da autorização prevista no caput ﬁca condicionado a que o Estado do Rio de Janeiro celebre contrato com a União para a concessão
de contragarantias, sob a forma de vinculação das
receitas de que tratam o arts. 155, 157 e 159, todos
da Constituição Federal, e outras garantias em direito
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou
das transferências federais.
§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda veriﬁcará e atestará a adimplência
do Estado do Rio de Janeiro quanto aos pagamentos
e prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007 bem como o cumprimento das
condições prévias ao primeiro desembolso.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 12 de julho de 2011. – Senador Valdir Raupp.
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PARECER Nº 679, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 100, de 2011, da
Presidente da República (n° 245/2011, na
origem), que solicita autorização do Senado
Federal para que seja contratada operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$
85.672.400,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil e quatrocentos
dólares dos Estados Unidos da América), de
principal, entre o Município de São José dos
Campos, Estado de São Paulo, e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BlD;
cujos recursos destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do “Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos”.
Relator: Senador Paulo Bauer
I – Relatório
A Presidente da República, nos termos da Mensagem acima ementada, submete à apreciação do Senado
Federal pleito do Município de São José dos Campos,
Estado de São Paulo, para que seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia
da União, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Os recursos da operação, no valor de até US$
85.672.400,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e
setenta e dois mil e quatrocentos dólares dos Estados
Unidos da América), destinam-se ao ﬁnanciamento
parcial do Programa de Estruturação Urbana de São
José dos Campos.
A Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), de Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, considerou o programa como passível de obtenção
de ﬁnanciamento externo, na forma da Recomendação
n° 922, de 18 de maio de 2007, e das alterações consoantes as Resoluções n°s 371, de 2008, e 503, de 2010.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, prestou as devidas informações sobre
as ﬁnanças externas da União, analisou as informações
referentes ao mutuário e manifestou-se favoravelmente
à contratação do empréstimo e ao oferecimento de garantia pela União, sob a condição de que, previamente à
assinatura dos instrumentos contratuais, seja celebrado
o respectivo contrato de contragarantia, além de veriﬁcação da adimplência do Município perante a União e suas
entidades controladas, conforme Parecer n° 718/2011/
COPEM/STN, de 13 de junho de 2011.
Consta dos autos oﬁcio do Banco Central do Brasil, datado de 06 de junho de 2011, informando que
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credenciou o mutuário a negociar a operação, conforme
Registro de Operações ﬁnanceiras (ROF) TA 537796,
de 14 de abril de 2010.
Por outro lado, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) pronunciou-se, mediante o Parecer
n° PGFN/COF/1159/2011, de 28 de junho de 2011,
pela legalidade das minutas contratuais, pela inexistência de óbices legais à contratação da operação de
crédito, bem como pela concessão da garantia por
parte dá União.
II – Análise
O pedido de autorização em exame está em consonância com o art. 52, incisos V, VII e VIII, da Constituição Federal, e com o disposto nas Resoluções n°s 40 e
43, de 2001, e 48, de 2007, todas do Senado Federal.
Registre-se, desde logo, que relativamente ao
atendimento das exigências materiais contidas nas
normas acima, assim como quanto à instrução processual, a STN, a PGFN e a Procuradoria do Município
manifestaram-se favoravelmente ao pleito. Ressaltem-se, também, que (i) o Poder Legislativo local autorizou
o Poder Executivo a contratar a operação de crédito, (ii)
as ações do Programa a ser ﬁnanciado encontram-se
incluídas nas leis do Plano Plurianual e Orçamentária
municipais, e (iii) o Município atende aos limites de
endividamento ﬁxados pelo Senado Federal.
Conforme os pareceres acima citados, a STN e
PGFN consideraram atendidos os requisitos legais e
normativos para a operação, dos quais destacamos
os seguintes dados contidos na instrução processual:
a) Mediante o Parecer n° 517/2011 – COPEM/STN, de 12-5-2011, a Coordenação-Geral
de Operações de Crédito de Estados e Municípios (COPEM) concluiu que o Município de São
José dos Campos – quanto aos limites e condições para a contratação da operação de crédito
– cumpriu as exigências contidas nas Resoluções
n°s 40 e 43, de 2001, e suas alterações, bem
como os requisitos mínimos previstos no art. 32
da Lei de. Responsabilidade Fiscal (LRF);
b) O Programa está incluso no Plano
Plurianual do Município para o período 20102013 (Lei Municipal n° 8.032, de 28-12-2009)
e na sua lei orçamentária de 2011 (Lei Municipal n° 8.265, de 8-12-2010);
c) O Poder Legislativo autorizou a contratação da operação de crédito e a vineulaç5o
de receitas municipais, próprias e oriundas
de transferências constitucionais, como contragarantia à garantia da União, conforme Lei
Municipal n° 7.565, de 27-6-2008;

JULHO 2011

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

d) A observância dos limites de endividamento e, consoante análise da capacidade
de pagamento, o Município foi classiﬁcado em
nível suﬁciente para o recebimento da garantia
pela União; a propósito, conforme o Parecer
n° 51.7/2011 – COPEM/STN, de 12-5-2011,
o montante global das operações realizadas
em um exercício ﬁnanceiro em relação à Receita Corrente Líquida do Município de São
José dos Campos varia entre 2,82% em 2011,
e 0,44% cm 2016. Por outro lado, a relação
Comprometimento anual com amortizações,
juros e encargos/RCL estimada para o Município situa-se na média de 0,80%, para o
período 2010-2031, enquanto a relação Dívida Liquida/RCL é negativo, bem próximo de
zero, o que signiﬁca que o Município possui
haveres ﬁnanceiros superiores à sua dívida. Portanto, atende aos limites ﬁxados pelo
Senado Federal, respectivamente de 16%,
11,5% e 1,20.
e) Há existência de margem nos limites da
União para a concessão da garantia pleiteada
e de disponibilidade de recursos do Município
em montante suﬁciente para que reembolse a
União caso esta tenha de honrar o compromisso
assumido na condição de garantidora;
f) A Prefeitura Municipal de São José
dos Campos encontra-se adimplente com as
instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional e não constam pendências referentes
a ﬁnanciamentos e reﬁnanciamentos concedidos pela União ou garantias por ela honradas;
g) O Município não ﬁrmou contrato na
modalidade de parcerias público-privadas e,
portanto, não está sujeito à observância dos
limites de despesas nessa categoria para a
obtenção de garantia da União;
h) O presente empréstimo não atribui
ao Tesouro Nacional riscos superiores àqueles normalmente assumidos em operações
dessa natureza;
i) O Prefeito declarou o pleno exercício
da competência tributária do Município;
j) Atestou-se os gastos mínimos com
saúde e educação e dos limites máximos para
as despesas com pessoal.
Em suma, a STN declarou-se favorável
ao empréstimo e à concessão da garantia pela
União, desde que, previamente à assinatura
dos contratos, sejam veriﬁcados pelo Ministério da Fazenda: (i) o cumprimento, pelo Município de São José dos Campos, Estado de
São Paulo, das condições prévias ao primeiro
desembolso, (ii) a adimplência da administra-
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ção direta municipal para com a União e suas
entidades controladas e (iii) a formalização do
contrato de contragarantia. Registre-se que
essas ressalvas foram adequadamente reaﬁrmadas no Parecer da PGFN.
Quanto à minuta do contrato de empréstimo, a
PGFN informa que estão estipuladas as cláusulas usuais para esse tipo de operação e que foi observado o
disposto no art. 8º da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal. Ou seja, a minuta de contrato não contém
disposição de natureza política, atentatória à soberania
nacional e à ordem pública, contrária à Constituição e
às leis do País, bem assim que implique compensação
automática de débitos e créditos. A Procuradoria do
Município também se manifestou pela legalidade das
cláusulas constantes da minuta contratual.
No que diz respeito ao mérito econômico, ﬁnanceiro e social do Programa objeto do ﬁnanciamento
sob exame, cabe destacar que ele contará com investimentos totais de US$ 178,0 milhões, sendo US$85,7
milhões ﬁnanciados pelo BID e o restante na forma de
contrapartida municipal, com desembolsos e contrapartidas previstos entre 2011 e 2016.
O custo efetivo médio da operação com o BID
foi estimado em 5,34% ao ano, ﬂutuante conforme a
variação da LIBOR. A STN asseverou que a operação
encontra-se em patamar aceitável, considerando-se
o custo médio de captação do Tesouro em dólar no
mercado internacional.
Por ﬁm, conforme informações da STN, o Programa
de Estruturação Urbana de São José dos Campos tem
como objetivo “contribuir para a estruturação e ordenamento do desenvolvimento urbano do Município....., por
meio de um conjunto de projetos ambientais, de infra-estrutura urbana, de gestão de transporte e de fortalecimento institucional.”
Com efeito, o Programa possui três componentes:
melhorias urbano-ambientais; melhorias na mobilidade
urbana e fortalecimento institucional. Para tanto, estão
previstas uma série de intervenções, dentre as quais
se destacam a implantação de até cinco parques urbanos, o remanejamento de aproximadamente quatrocentas famílias para melhores condições habitacionais,
regularização urbanística de loteamentos clandestinos e execução de obras de canalização. No âmbito
institucional, o Programa visa aumentar a eﬁciência e
eﬁcácia do setor público municipal, mediante aperfeiçoamentos dos serviços públicos, da administração e
da gestão territorial.
Conclui-se, assim, que o pedido de autorização
formulado pelo Município de São José dos Campos-SP está de acordo com a Constituição Federal, com as
Resoluções do Senado Federal nº 40 e 43, ambas de
2001, e, 48, de 2007, e com as demais exigências legais.
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III – Voto
Por todo o exposto, voto pela concessão da autorização pleiteada para que o Município de São José
dos Campos-SP possa contratar a operação de credito
externo com o BID, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 34, DE 2011
Autoriza o Município de São José dos
Campos, Estado de São Paulo, a contratar
operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor
de até US$ 85.672.400,00 (oitenta e cinco
milhões, seiscentos e setenta e dois mil e
quatrocentos dólares dos Estados Unidos
da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de São José dos Campos,
Estado de São Paulo, autorizado a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no
valor de até US$85.672.400,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil e quatrocentos
dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
será realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Município de São José dos
Campos, Estado de São Paulo;
II – credor: Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa
do Brasil;
IV – valor: US$85.672.400,00 (oitenta e
cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil
e quatrocentos dólares dos Estados Unidos
da América);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário, com taxa de juros baseada na taxa de juros interbancária praticada
em Londres (Libor);
VI – prazo de desembolso: cinco anos
e seis meses, contados a partir da vigência
do contrato;
VII – amortização: parcelas semestrais e
consecutivas, de valores tanto quanto possíveis
iguais, vencendo-se a primeira cinco anos e seis
meses após a da data de vigência do contrato e a
última até 20 (vinte) anos após essa mesma data;
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VIII – juros: exigidos semestralmente
nas mesmas datas do pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor
periódico do empréstimo, a uma taxa anual
para cada trimestre determinada pelo BID e
composta pela taxa de juros Libor trimestral
para dólar dos Estados Unidos da América,
mais ou menos uma margem de custo relacionada aos empréstimos que ﬁnanciam os
empréstimos do mecanismo unimonetário
com taxa de juros baseada na Libor, mais o
valor líquido de qualquer custo/lucro gerado
por operações para mitigar as ﬂutuações da
Libor e mais a margem para empréstimos do
capital ordinário;
IX – opções de conversão: responsabilizando-se pelos custos decorrentes das opções
de conversão, o mutuário poderá solicitar ao
credor, mediante consentimento do garantidor:
a) conversão para uma taxa de juros ﬁxa,
de parte ou totalidade dos saldos devedores
sujeitos à taxa de juros baseada na Libor;
b) uma nova conversão de parte ou da
totalidade dos saldos devedores do empréstimo, calculados a uma taxa de juros ﬁxa para
a taxa de juros baseada na, Libor;
X – comissão de compromisso: a ser
estabelecida periodicamente pelo BID, não podendo exceder a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o saldo
não desembolsado do ﬁnanciamento, exigida
juntamente com os juros e entrando em vigor
sessenta dias após a assinatura do contrato;
XI – despesa com inspeção e supervisão geral: não poderá, em um semestre
determinado, ser superior a 1% (um por cento) do ﬁnanciamento, dividido pelo número de
semestres compreendido no prazo original de
desembolsos.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3° Fica a União autorizada a conceder garantia ao Município de São José dos Campos, Estado
de São Paulo, na operação de crédito externo referida
nesta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
ﬁca condicionada ao atendimento do seguinte:
I – que o Município de São José dos Campos,
Estado de São Paulo, celebre contrato com a União
para a concessão de contragarantias, sob a forma
de vinculação das cotas de repartição de receitas de
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que tratam os arts. 158 e 159, complementadas pelas
receitas tributárias estabelecidas no art. 156, consoante o art. 167, § 4°, todos da Constituição Federal,
e outras garantias em direito admitidas, podendo o
Governo Federal reter as transferências de recursos
necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do município ou das transferências federais;
II – que seja comprovado o cumprimento das
condições prévias ao primeiro desembolso;
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III – que o Ministério da Fazenda veriﬁque e ateste
a adimplência do ente garantido junto à União e suas
controladas.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 12 de julho de 2011. –
Senado Paulo Bauer.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
677 a 679, de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela apresentação dos seguintes
Projetos de Resolução:
– Nº 32, de 2011 (MSF 98/2011), que autoriza o Estado
do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até cento e doze milhões
de dólares dos Estados Unidos da América.
– Nº 33, de 2011 (MSF 99/2011), que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até quatrocentos
e oitenta e cinco milhões de dólares dos Estados
Unidos da América; e
– Nº 34, de 2011 (MSF 100/2011), que autoriza o Município de São José dos Campos, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil,
no valor de até oitenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil e quatrocentos dólares
dos Estados Unidos da América.
As proposições ﬁcarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada,
Senadora Marta. Quero solicitar a minha inscrição no
período de comunicações inadiáveis.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – É a primeira inscrita, Senadora.
Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Sem revisão do orador.) – Para solicitar a V. Exª a
minha inscrição como Líder.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Primeiro inscrito.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Cederei o meu lugar à Senadora Angela Portela.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Já está registrado.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, solicito a minha
inscrição no horário da liderança.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª é o segundo inscrito pela Liderança.
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Iniciamos a sessão com o primeiro orador inscrito, Senador Paulo Paim, depois Senador Dornelles,
pela Liderança.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Senadora Marta Suplicy, quero dedicar o
meu tempo, no dia de hoje, como uma continuação da
Sessão de Homenagem feita aos 200 anos do Município de Bagé, realizada hoje, pela manhã, na Câmara
dos Deputados.
Srª Presidenta, Bagé, um dos mais tradicionais
Municípios do nosso querido Rio Grande, completa,
no próximo dia 17 de julho, 200 anos.
Localizada na campanha meridional, sudoeste
rio-grandense, a chamada Rainha da Fronteira, como
é conhecida, tem aproximadamente 117 mil habitantes.
Sua economia é baseada na agricultura, pecuária
e no comércio. Hoje trabalha e produz também vinho.
Possui uma universidade federal, uma estadual, uma
particular e excelentes colégios secundários.
Bagé, com forte apego às tradições gaúchas,
em seu chão ocorrem a Festa Internacional do Churrasco; a Festa Campeira; o Festival de Músicas Nativas; a Semana Crioula Internacional, com suas gineteadas, suas trovas de laço, os chamados tiros de
laço, apresentações de danças folclóricas, cantorias
e a presença constante – porque lá estive – dos chamados hermanos do Cone Sul. Além de ser sede da
mais antiga exposição-feira do Brasil, uma das mais
visitadas e prestigiadas, a Expofeira de Bagé, que foi
criada em 1912.
O médico e educador Áttila Taborda, em 1943,
inspirado pelo dom telúrico, com sua pena certeira –
eu diria – de coração e alma, assim descreveu Bagé:
No extremo sul, na fronteira,
Num trono de realeza,
lhe fez a natureza,
Está Bagé sobranceira,
Qual “Rainha da Fronteira”
O encantamento, quando se avista pela primeira
vez aquele torrão, Srª Presidente, é de lembrar nosso
namoro juvenil em noturnas preces que só os olhos
entendem.
Se há querência que nos reserva o destino de
beber horizontes em coxilhas sagradas, pode saber
que é aquela região; de render-se ao vento minuano,
demarca a fronteira. Com vanguardas e continentinas, ali é fazer pátria, essa é Bagé, a ﬁlha única dos
titãs que navegaram em outrora pelos verdes mares
dos pampas.
Para ti, Bagé, para a tua gente, sigo os teus sonhos, traço os teus sulcos, canto a tua planura que
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compõe a aquarela de um amanhã com novos sóis e
novas luas.
Srª Presidente, muitas são as festividades programadas para marcar o bicentenário da nossa querida
Bagé. E elas, como se diz em carreira de campanha,
“já se vieram”, iniciaram no dia 1º de julho.
A Câmara dos Deputados realizou hoje, pela manhã, sessão solene, no plenário Ulysses Guimarães,
em homenagem a essa querida cidade. Proposição
feita pelo Deputado Afonso Hamm, ﬁlho daquele pago,
e que contou com a presença do Presidente daquela
Casa, Deputado Marco Maia.
Em comitiva, também lá estava o Prefeito Luís
Eduardo Colombo, Srª Presidenta – que se encontra
agora no plenário –, que é do Partido dos Trabalhadores. Permita-me, chamá-lo de Dudu, pois é assim que a
gente chama o nosso querido Luís Eduardo. Parabéns!
Parabéns pelo trabalho! Parabéns pelo selo dos duzentos anos, pois sei que você já conquistou na nossa
Empresa de Correios e Telégrafos. Parabéns pelo carimbo dos 200 anos. Vou pegá-lo e remeterei para você.
Quero cumprimentar, além do nosso querido
Dudu, a Primeira-Dama Silvana Caetano, que é Secretária de Políticas para a Pessoa Idosa; o Secretário de
Cultura Sapiran Brito; a Coordenadora de Comunicação
Bruna Ricardo Netto; a Secretária de Desenvolvimento
de Turismo Magna Flores; o Presidente da Câmara de
Vereadores Sílvio Machado; O Deputado, aqui conosco, Ronaldo Zouk. Parabéns, Zouk. Estivemos juntos,
hoje pela manhã, e agora você traz aqui essa comitiva.
Cumprimento também o Prefeito de Candiota, que
acompanha a comitiva, Luis Carlos Folador, o representante do Estado do Rio Grande do Sul em Brasília,
Ronaldo Teixeira, que representou o nosso querido
Governador Tarso Genro, os músicos Tiago Cesário e
Alessandro Mattos; a cantora Maria de Lourdes Vargas
Vieira; o fotógrafo Gabriel Machado; entidades, enﬁm,
todas as autoridades e convidados que estiveram naquele belo evento de hoje pela manhã.
Lá senti o olhar não só dos que vieram do Rio
Grande, mas dos bageenses que habitam a nossa capital federal que eu chamaria de “olhos de vidro quebrado,
exilados de saudade, embriagados de nostalgias, lembrando os pampas da nossa querida região de Bagé”.
Infelizmente, só cheguei no ﬁnal daquela bonita
sessão, face a compromissos que tinha aqui na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Assuntos
Sociais e na Comissão de Educação. E destaco a sua
fala brilhante, Prefeito Dudu, como também o momento em que, de forma emocionada, ouvi o Plenário e a
Mesa cantar o Hino de Bagé e o Hino do Rio Grande
do Sul, se não me engano, na voz da brilhante Maria
de Lourdes.
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Srª Presidente, neste momento de alegria e força
atávica – esse é um termo da nossa região –, gostaria de lembrar e homenagear também os ex-Prefeitos
que foram eleitos pelo voto direto. Lembro aqui de Luiz
Alberto Vargas; Luis Simão Kalil; Carlos Sá Azambuja;
e Luiz Fernando Mainardi, prefeito por dois mandatos
e atualmente Secretário de Agricultura do Rio Grande
do Sul – há pouco tempo, ele esteve com problema
de doença, mas felizmente se recuperou e já voltou
à atividade.
Lembro aqui o nosso querido Prefeito Luiz Eduardo Colombo, do PT, o Dudu.
Que venham, meus amigos, minhas amigas, outros 200 anos, que Deus nos dê outros tantos 200 anos
e que estejam se somando eternamente!
Que Deus continue a abençoar aquela terra e a
sua querida gente!
Nós passamos, mas os ideais do povo de Bagé,
essa bela região campeira, esses não passam, esses
são eternos.
Peço, respeitosamente, Srª Presidenta, se V. Exª
puder, colocar em votação, neste momento, voto de
aplauso em comemoração aos 200 anos de Bagé. Se
V. Exª entender que é possível fazer esse gesto simbólico, eu queria convidar o Prefeito Dudu a ...
Já apresentei à Mesa, sim.
...se a senhora simbolicamente pudesse colocar
em votação, tenho cópia, e que o Prefeito Dudu pudesse receber de suas mãos o requerimento que fala um
pouco da bela caminhada do povo de Bagé e de toda
aquela região, para que possa levar um requerimento
que, tenho certeza, simboliza a visão de todos os Senadores, de todo Congresso Nacional.
Srª Presidenta, eu faria esse encaminhamento,
mas, antes de concluir, vou garantir um aparte a minha querida amiga e Senadora Ana Amélia, que esteve lá hoje pela manhã, e convidamos, conversamos
aqui: “Paim, no encerramento, eu entro.” Então, Ana
Amélia, por favor.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Meu caro
Senador Paim, obrigada pela sua gentileza. Queria
endossar o requerimento apresentado à Presidenta Marta Suplicy a respeito dessa justa homenagem
pelo bicentenário do Município de Bagé, saudando o
Prefeito Dudu Colombo e a Primeira-Dama e também
o Presidente da Câmara, Silvio Machado. Queria lembrar que por esta Casa, Srª Presidenta, Senador Paim,
passou um brilhante bageense: Paulo Brossard de
Souza Pinto, que foi Senador. Na Câmara, passaram
dois Deputados: meu correligionário Carlos Azambuja, que acabou Prefeito de Bagé, e Luiz Mainardi, do
seu Partido, Senador Paulo Paim, que acabou também
Prefeito de Bagé. Hoje, a homenagem foi requerida por
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Afonso Hamm, que é de Bagé, meu correligionário.
Espero que ele siga e trilhe esse caminho também.
A minha relação com Bagé, Srª Presidenta, Senador
Paulo Paim, no Governo de Mainardi, trabalhamos intensamente pela federalização da Urcamp, uma instituição comunitária de ensino superior que prestou
grandes serviços e presta ainda à comunidade. Na
inviabilidade constitucional de federalizar a Urcamp,
acabou originando a Unipampa, que hoje está, com
apoio do Governo Federal, prestando também um serviço àquela comunidade. E dizer-lhe, como mulher, ﬁco
muito honrada de ter uma bageense como Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Como mulher,
ﬁco muito honrada por ter uma bajeense como vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Sabe V.
Exª, que é tão dedicado às questões trabalhistas, que
a nossa Ministra Cristina Peduzzi é a vice-Presidente
do TST aqui em Brasília, o que é uma honra também
para Bajé, que agora comemora seus 200 anos. Parabéns pelo seu pronunciamento. Ampliamos as homenagens a esse próspero Município gaúcho. Muito
obrigada, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu que
agradeço, Senadora Ana Amélia.
Meu tempo se esgotou, mas eu pediria, Srª Presidente, se possível, esta simbologia para que se possa
entregar em mãos cópia do pronunciamento e, naturalmente e mais importante, o voto de aplauso que
reúne a visão de todo o Senado da República. Era
isso, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
RS) – Senador Paulo Paim, o Requerimento 841/11,
que V. Exª mencionou, ele já foi encaminhado no fórum
do Regimento na sessão de ontem. Aqui não podemos,
neste momento, votar porque estamos sem quórum,
mas quero dizer que todos nesta Casa compartilhamos
e estamos muito felizes com esse pronunciamento,
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Presidente, eu então faria o seguinte encaminhamento: como
vai ser votado quando alcançarmos o quórum, a partir
das 16 horas, pergunto se, simbolicamente, o Prefeito
Dudu poderia receber das suas mãos o requerimento
que encaminhei à Mesa. É possível?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Não é bem regimental, mas a Drª Claudia diz que
não tem problema. Então, vamos fazê-lo, Sr. Prefeito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Então,
Prefeito Dudu, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – É mais um gesto simbólico, Senador. E ﬁcamos
muito felizes de poder fazê-lo.
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Convido a Senadora Ana Amélia, como gaúcha
que é, para também estar aqui presente à homenagem.
Chegou o Prefeito Dudu.
Aqui está o discurso do Senador e os termos
do requerimento parabenizando a Cidade de Bagé.
E ﬁcamos todos muito felizes com este bicentenário.
O SR. DUDU – Muito obrigado.
Estamos todos às ordens lá.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Parabéns e parabéns também à Primeira-Dama
que se encontra ali. (Pausa.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o nobre Senador Francisco
Dornelles pela Liderança do PP.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria congratular-me
com a Presidente da República, Dilma Rousseff, por
ela ter sancionado projeto de lei do Congresso criando a empresa individual de responsabilidade limitada.
A partir da entrada em vigor dessa lei, a pessoa
que desejar entrar no mercado de trabalho como pessoa jurídica não poderá recorrer nem precisará de um
laranja para com ele criar uma limitada de dois sócios,
que era o único caminho que ele encontrava para poder atuar no mercado como pessoa jurídica e não ter
o seu patrimônio todo arriscado no negócio.
Sobre esse projeto de lei que acaba de ser sancionado, quero ler um trecho da revista Época, que
muito sintetiza o que signiﬁca essa sociedade.
A dispensa do sócio para abrir a empresa tem outra vantagem, além da burocracia.
Atualmente, a maioria das empresas tem um
sócio dono de 99% das ações e outro com
1%, usado apenas para cumprir a formalidade exigida pela lei. É um recurso usado para
limitar a responsabilidade do proprietário. É
nessa opção também que se coloca a ﬁgura
do laranja, aquele ﬁgura usada para esconder
o verdadeiro responsável por alguma ação.
Ao proteger o patrimônio pessoal, a lei vai
dar mais segurança para o empreendedor se
arriscar no mercado.
Trata-se de um estimulo importante, Srª Presidente. Das cerca de 5 milhões de empresas existentes no
Brasil, 3,4 milhões não têm empregados, de acordo com
o IBGE. São microempresas formadas por prestadores
de serviços, grande parte de proﬁssionais que trabalham em parceria com outras empresas. Não se trata
de grandes empresas donas de imóveis ou grandes
valores, mas de proﬁssionais que deixaram empregos
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com carteira assinada para se tornarem empreendedores e apenas possuem seu patrimônio pessoal.
Hoje, a pessoa que deseja criar o seu bar, o seu
botequim, quer atuar em campos próprios de microempresários poderá fazer como empresa individual
de responsabilidade limitada, sem ter necessidade de
procurar um sócio para o empreendimento.
Para terminar, eu queria cumprimentar também
aqui o Senador Cyro Miranda, que hoje relatou um
projeto do ex-Senador Alfredo Cotait, ampliando os
limites da tributação pelo lucro presumido, passando
de R$35 milhões para R$78 milhões. Isso vai permitir
que um grande número de empresas recorra e apresente sua declaração de renda com lucro presumido, e
também vai eliminar enormemente a burocracia. Estou
certo de que isso será um passo importante na área
tributária do País.
Quero também, para ﬁnalizar, Srª Presidente,
mostrar a grandeza da Presidente da República, que,
ao contrário do que muitas vezes ocorre quando procuram vetar projetos do Plenário, projetos de iniciativa do Congresso, sancionou um projeto de autoria de
Deputado de partido de oposição, o Deputado Marcos
Montes, do PSDB, a quem apresento também os meus
cumprimentos.
E quero fazer a saudação ao competente assessor-chefe do jurídico do Palácio, o Dr. Beto Vasconcelos,
que analisou de forma profunda esse projeto, dirimiu
todas as dúvidas existentes, respondeu objeções que
vinham de setores retrógrados da Administração e foi
extremamente importante para a sanção desse projeto.
Presidente Dilma Rousseff, meus cumprimentos.
Os pequenos empreendedores do Brasil hoje terão
um instrumento que facilitará muito a sua entrada no
mercado de trabalho.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigado, Senador Dornelles.
Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti,
como orador inscrito, pelo tempo regimental de dez minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente Senadora Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, senhores telespectadores da
TV Senado e da Rádio Senado, hoje eu quero aqui dar
uma satisfação, diria assim, para vários moradores do
interior do meu Estado que têm me enviado mensagens cobrando a situação precária, intransitável das
nossas rodovias federais, notadamente a BR–174, a
BR–210, a BR–432, mas também as outras.
Eu quero prestar, primeiramente, uma informação,
eu diria, uma prestação de contas a essas pessoas,
dizendo que, em janeiro de 2005, encaminhei ao então
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Governador Ottomar de Souza Pinto um ofício encaminhando informações do Ministério dos Transportes
a respeito das providências que estavam sendo adotadas relativas à recuperação da BR–174.
Àquela altura, o Governador reclamava que o
Ministério dos Transportes não fazia as liberações e
não dava encaminhamento.
Pois bem, a partir ainda de 2005, encaminhei ao
Ministro pedido de providências para liberação dos recursos destinados a outra rodovia federal, a BR–401,
e esclarecia o porquê, etc.
Em 2006, ﬁz ao Ministro – na ocasião, estava
respondendo pelo Ministério o Dr. Paulo Sérgio Passos, porque àquela altura o Ministro Alfredo tinha se
licenciado para disputar o governo do Estado – ﬁz um
pedido de providências com relação à BR–432. Já em
2008, pedi novamente informações sobre a BR–401 do
entroncamento até a sede do Município de Normandia.
Em 2009, Srª Presidente, ﬁz outro ofício ao Ministro
Alfredo Nascimento, encaminhando matéria publicada em jornal de Roraima: “Comerciantes reclamam da
interdição da BR–174”.
Depois de tantas idas e vindas, resolvi fazer um
requerimento em 2010, e aí já estava se invertendo a
situação. Começou, a partir de 2009/2010, a enxurrada
de dinheiro para lá. Aí ﬁz um pedido de informação, formal, solicitando que fossem colocados todos os recursos para cada rodovia, com o projeto e as respectivas
ordens bancárias, especiﬁcando por rodovia, desdobrada em subelementos de despesa com identiﬁcação
do beneﬁciário para cada ordem bancária.
Ali já havia, Srª Presidente, suspeitas graves de
fraudes, desvio de dinheiro, mas, mais claramente, de
roubo do dinheiro enviado para as rodovias federais
de modo geral.
Ainda em 2010, em maio, ﬁz outro pedido de informação ao Ministro Paulo Sérgio solicitando valores
aplicados pelo Ministério dos Transportes naquelas
rodovias. Em 2010, novamente cobrei obras e informações sobre a BR–174 e a BR–210. Já em 2011, enviei
novamente um ofício ao Tribunal de Contas da União,
pedindo providências no sentido de serem apurados
os motivos que levam a rodovia a permanecer sem
tráfego. Fiz reiterados apelos nesse sentido.
Depois, em 2011, mandei ao Procurador da República uma representação, um pedido de providências a respeito das rodovias federais no meu Estado,
as rodovias 174, 210, 401 e 432.
Finalmente, em 11 de julho deste ano, encaminhei
ao Ministro Paulo Sérgio, novamente, as reclamações
sobre a questão da BR-210, pedindo inclusive esclarecimentos sobre essa questão.
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Srª Presidente, realmente, não é aproveitando a
onda, basta ver que os ofícios foram encaminhados
muito antes desses escândalos que estouraram no
Ministério dos Transportes por denúncias da revista
Veja. Eu já vinha denunciando que, no meu Estado,
essa prática estava profunda. Quero mostrar, de maneira sucinta, como são suspeitas essas transferências: de 2003 a 2006, foram transferidas para essas
rodovias federais no meu Estado R$114,616 milhões;
de 2007 para 2010 – vejam bem, no mesmo período
de quatro anos –, esse valor pulou para R$564 milhões – exatamente no período que antecede; e, mais
ainda, no período de 2010, na eleição, esses valores
subiram astronomicamente. Só para dar um exemplo:
em 2009, foram repassados R$62 milhões e, já em
2010, R$229 milhões.
Então, espero que os órgãos de ﬁscalização, que
agora estão mais debruçados ainda sobre essa questão das rodovias federais, coloquem uma lupa bem
grande lá no meu Estado, porque as reclamações –
agora, com certeza, o Governador vai dizer que são
por causa das chuvas –, mas as reclamações são antigas, principalmente depois que o atual Governador
assumiu, portanto, de 2007 para cá. E eu venho aqui,
de maneira vigilante, denunciando e pedindo providências. E, agora, continuo recebendo reclamações tanto
dos moradores das localidades que são beneﬁciadas
pela BR-432 quanto da BR-210, que une três municípios no meu Estado.
Então, quero aqui reiterar ao atual ministro que
foi nomeado agora que realmente faça uma devassa
e, aproveite, pelo meu Estado, que é o menor e que
tem menos quilômetros de rodovia, mas que recebeu,
como eu disse, mais de R$500 milhões só do período
de 2007 para cá.
Então, não é possível ser omisso diante de um
quadro desse. No meu Estado, que carece de tantos
investimentos, diferentemente do que se pensa, que
na Amazônia tudo é a mesma coisa, no meu Estado,
Roraima, não há rios navegáveis. A saída é a rodovia,
ou é através de aviões de pequeno porte.
É possível a gente ver de maneira muito fácil
que a corrupção campeia nessa questão e nenhuma
providência é tomada, apesar de que quero aqui ressaltar que o Tribunal de Contas da União já identiﬁcou,
nessas rodovias, notadamente na BR-174, desvios de
recursos de maneira espantosa.
Hoje, eu quero aqui, atendendo justamente ao
apelo dos moradores que são beneﬁciados pela BR432, que liga o Município de Cantá a Novo Paraíso em
Caracaraí, e aqueles que são beneﬁciados pela 210,
que vai desde Novo Paraíso, no Município de Caracaraí,
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até lá em Jatapu, no Município de Caroebe, passando
por São Luiz e por Baliza.
Quero dizer, Srª Presidente, para encerrar, que
eu lamento muito que, em alguns Ministérios, essa
prática tenha sido de maneira tão aprofundada. Eu
aqui denuncio casos na saúde, mas a posição que o
atual Ministro da Saúde tem tomado é de realmente
fazer uma reviravolta nessa questão. No entanto, aqui
eu quero me ﬁxar na questão das nossas estradas,
das nossas rodovias, porque não é possível continuar
fazendo de conta que não se vê. Eu não tenho feito de
conta não, eu tenho denunciado aqui, documentado
– e eu quero pedir a V. Exª que autorize a transcrição
desses documentos na íntegra, para fazerem parte
do meu pronunciamento, para que amanhã não se
pergunte onde estava o Senador Mozarildo que não
tomou providências com relação a isso aqui.
Então, quero só um minutinho a mais para concluir, Senadora, dizendo o seguinte: um dos papéis, senão o papel mais importante do Parlamentar é ﬁscalizar
a aplicação do recurso público. Não é possível que se
utilize o dinheiro que é destinado às rodovias, que vai
beneﬁciar aqueles cidadãos e cidadãs que moram no
interior do Estado, ou, então, no caso da BR-174, que
é uma estrada que liga a capital do meu Estado à capital do Amazonas, Manaus, e simplesmente, a cada
ano, gaste-se mais dinheiro, como está comprovado
por esse quadro que eu li e que também peço que faça
parte do meu pronunciamento.
Portanto, Senadora Marta, encerro, reiterando o
meu pedido de transcrição dos documentos de que falei.
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.)
Ofício no 58/2005/GSMCAV
Brasília, 26 de janeiro de 2005
Senhor Governador,
Cumprimento-o cordialmente, ao tempo em que
levo ao conhecimento de Vossa Excelência cópia do
expediente, em anexo, recebido por este Gabinete, em
que o Ministro dos Transportes, Dr. Alfredo Nascimento, por meio de sua Cheﬁa de Gabinete, presta informações a respeito das providências que estão sendo
adotadas por aquele Órgão em relação à recuperação
da rodovia BR-174, no Estado de Roraima.
Sem mais para o momento, reitero a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço, colocando-me à disposição.
Atenciosamente – Senador Mozarildo Cavalcanti.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª será atendido, nos termos do Regimento.
Será transcrito esse pronunciamento e os documentos apresentados.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin,
para uma comunicação inadiável.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Senadora Marta Suplicy,
que preside nossos trabalhos nesta tarde. Queria cumprimentar os Srs. Senadores, as Srªs Senadoras, todos
aqueles que participam conosco desta sessão e dizer,
Presidenta Marta, que com muita alegria venho a esta
tribuna hoje registrar que, no dia de ontem, estivemos
no Estado do Pará; nós, Senadores que participamos
de uma comissão externa aprovada por este Plenário. É uma comissão externa que tem como objetivo
acompanhar as questões que envolveram as mortes,
os assassinatos recentes no campo, sobretudo nos
Estados do Amazonas, de Rondônia e do Pará.
Já ﬁzemos uma primeira visita, uma primeira
viagem, com uma audiência pública muito participativa, no Estado de Rondônia, onde participaram não só
agricultores, entidades rondonienses, mas também do
Estado do Amazonas, assim como autoridades, tanto
eu, que participo da comissão, como o Senador Pedro
Taques e o Senador Randolfe Rodrigues.
No dia de ontem, fomos ao Estado do Pará. Pegamos, logo de manhã cedo, às quatro e meia da manhã,
um avião da Aeronáutica. E eu aqui, Presidenta Marta,
quero fazer um agradecimento ao comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro Juniti Saito, pela compreensão
que teve conosco de garantir uma aeronave para que
pudéssemos realizar a atividade no dia de ontem, e
anteriormente também, nos Estados do Amazonas e
de Rondônia. Pegamos uma aeronave da Força Aérea
Brasileira e chegamos a Marabá muito cedo. E, de Marabá, pegamos um micro-ônibus, andamos mais de cem
quilômetros, sendo que a maioria em estrada de chão
batido. De Marabá, fomos ao Município de Nova Ipixuna e, da sede do Município de Nova Ipixuna, fomos até
a zona rural, fazer uma audiência pública exatamente
no local onde foram mortos a Srª Maria e o Sr. José
Cláudio e, dias depois, morto também o sindicalista,
trabalhador rural Eremilton Pereira Santos.
Apesar de toda essa viagem, esse percurso longo, quando chegamos até o projeto de assentamento
agroextrativista, um projeto de assentamento do Incra,
Praia Alta Piranheira – local onde aconteceram os assassinatos –, nós ﬁcamos emocionados ao ver tantos
agricultores, tantas agricultoras, muitos deles com a
família inteira, que estavam a nos esperar desde de
manhã cedo.
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E ﬁzemos uma audiência pública que considero
fenomenal, fantástica, extremamente elucidativa.
Participaram da audiência, além dos Senadores,
eu o Senador Randolfe. Infelizmente, o Senador Pedro
Taques não pôde ir, mas o Presidente da Comissão de
Direito Humanos da OAB, Dr. Jayme, o representante
do Terra Legal,o representante da CPT, além de sindicalistas. Eu aqui destaco todos eles que lá estavam
nas pessoas do Sr. Eduardo, que é o Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Ipixuna
e o Sr. Osmar, que é o Presidente da Associação dos
Assentados desse projeto do INCRA.
Ficou clara, primeiro, a necessidade de que esse
crime seja elucidado e o Delegado que preside o inquérito que é o Delegado-Geral Adjunto do Estado do
Pará, Rilmar, estava conosco na audiência pública e
prometeu os resultados, a conclusão do inquérito para
o dia 24. Segundo ele, o inquérito corre em segredo
de justiça. Portanto, não há como passar qualquer informação.
Além da elucidação desses crimes que aconteceram no Pará, no Estado do Amazonas, precisamos, e
o Governo vem agindo de forma muito incisiva, através
do Ministro da Justiça, Ministro José Eduardo Cardoso, no sentido de acabar com a impunidade porque é
um absurdo detectamos o fato de que 80% dos crimes
ocorridos no campo, sobretudo na Amazônia, estão
impunes, Senador Pedro Taques.
Está em curso um mutirão que envolve a Polícia
Federal, as polícias dos Estados, que envolve o Poder
Judiciário Federal e Estadual no sentido de agilizar
o julgamento, a conclusão dos inquéritos no que diz
respeito à morte no campo, mas é também importante
destacar que, além da segurança que precisa ser reforçada, tem-se que dar um basta à impunidade e há
questões sociais que precisam ser trabalhadas.
A sobrevivência...
(Interrupção do som.)
(A Srª Presidente faz soar a campainha)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Agradeço a V. Exª e concedo o aparte ao nobre
Senador Pedro Taques.
Senador, desculpe-me; estou fazendo uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senadora, em comunicação inadiável não há
aparte.
Se V. Exª desejar, depois faça uma questão de
ordem quando ela acabar.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Muito obrigada, Senadora Marta.
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Enﬁm, concluo, dizendo, além de pôr ﬁm à impunidade, trabalhar a segurança daquelas pessoas, há
questões sociais que estamos detectando com muita
força porque são dezenas, milhares de brasileiros e
brasileiras que vivem no interior do Pais de forma muito
simples e, dizem, na maior simplicidade,
“Nós sabemos que estamos transgredindo a lei,
nós desmatamos além daquilo que a lei nos permitia,
mas não nos é dada outra forma de sobrevivência”.
Dói muito no coração ouvir as pessoas dizerem
isso, famílias humildes que vivem num projeto de assentamento, Líder Humberto Costa, num projeto de
assentamento que existe há 14 anos, mas que não
tem nenhum plano de desenvolvimento aprovado, o
que a lei também determina que tenha.
Então, o que não pode acontecer é o Ibama, por
exemplo, tratar da mesma forma o grande e o pequeno
e, às vezes, até de forma desigual, sendo muito mais
rigoroso com o pequeno.
Então, nossa comissão externa, Senador Pedro
Taques, já fez as viagens, nós cumprimos essa primeira
etapa, vamos ouvir familiares das vítimas, vamos ouvir
autoridades policiais aqui, vamos fazer um relatório e
vamos querer entregá-lo nas mãos da Presidenta Dilma, mostrando a situação de abandono, a situação
triste que vivem essas pessoas do interior, e a forma
de levar segurança ao campo brasileiro, sobretudo
à Amazônia, é exatamente não só garantindo forças
de segurança permanentemente, mas garantindo um
modo de produção e convivência sustentável. É isto
que a gente mais humilde deste País quer.
Muito obrigada, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Vanessa.
Concedo a palavra ao Senador Geovani Borges,
por permuta com a Senadora Ana Amélia.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs.
Senadores, venho a esta tribuna para registrar minha
preocupação com a crise vivida no setor de comércio
e serviços no meu Estado e solidarizar-me com um
segmento que é, a bem da verdade, o grande gerador
de emprego e renda nas pequenas e grandes localidades de todo o Brasil. Vale ressaltar que o comércio
responde por 87% da economia amapaense.
Só que o Amapá vive a sua pior crise econômica
desde 2008!
O curioso é que, graças ao trabalho constante,
perseverante e aguerrido da bancada amapaense e,
naturalmente, à sensibilidade da nossa Presidenta Dilma Rousseff, o Estado apresenta boa entrada de recursos públicos, porém a economia continua em baixa.
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O diagnóstico que nos angustia vem pelos números apresentados pelo IBGE, numa situação anômala e
que segue em descompasso com a realidade nacional.
Os pequenos e médios empresários se perguntam: o que, aﬁnal de contas, explica a contradição de
ﬁnanças em alta e a economia em baixa?
Voltemos aos números do IBGE.
Segundo o Instituto, o setor de comércio e serviços cresceu, no primeiro trimestre, no Brasil, 6,9%. Em
todos os Estados do Norte também houve um crescimento, com exceção do Amapá, onde esse aumento
foi, lamentavelmente, inexpressivo.
O Tocantins cresceu 33,4%, Roraima, Senador
Mozarildo, cresceu 18,2%, Rondônia, 14,4% e o Acre,
14,2%, enquanto que o Amapá, no trimestre, cresceu
apenas 1%. Ou seja, se for descontada a inﬂação,
esse percentual ﬁca negativo. É de fato uma conta
muito estranha.
A crise por lá é notória, é evidente, e a
imprensa local dá os detalhes: Está estampada
no baixo movimento das lojas, supermercados,
mercearias, bares, restaurantes, agências de
viagem, revendedoras de automóveis novos
e usados, academias de ginástica, cinemas,
enﬁm, em todos os segmentos econômicos
vê-se uma situação de abandono típica de
momentos de crise e recessão.
Os números amapaenses são aﬂitivos também
no emprego com carteira assinada. Vejam as Srªs e os
Srs. Senadores que o Ministério do Trabalho e Emprego publica mensalmente o Cadastro de Empregados e
Desempregados, que retrata a movimentação da mão
de obra no Brasil.
Pois muito bem, o Amapá amarga a queda de
0,48% nos postos de trabalho formais, enquanto a média brasileira para os dois primeiros meses de 2011 foi
positiva em 1,25%. O resultado só não foi pior porque
a indústria extrativa mineral, que é a exceção à regra,
puxou a média para cima, com aumento de 11% nas
contratações.
Existem algumas explicações. Tivemos muitos
cortes administrativos, algumas obras permanecem
estagnadas e, dentro de um quadro de reavaliação
geral, foram feitos cortes em bolsas sociais.
Os servidores também reclamam dos reajustes
píﬁos que receberam. E isso também contribui para que
a economia continue em marcha lenta. Os professores,
por exemplo, estão entre as classes mais descontentes.
O clamor é por justiça ﬁscal, é pela adoção de um
modelo de desenvolvimento para o Estado, é pela eﬁciência na aplicação dos recursos. O nosso grito é pela
falta de incentivos ﬁnanceiros por parte do Governo do
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Estado. É o grito preso na garganta do funcionalismo
público, que está com seu salário todo comprometido
com empréstimos consignados.
Estamos citando essas possíveis causas porque
temos que tentar conhecer o problema para enfrentá-lo.
Mas vejam os senhores que existe uma contradição que
não se explica. Os resultados ruins na economia local estão em completo desencontro com o aumento na arrecadação do Amapá. Somando as transferências federais e
a arrecadação de tributos, o Estado recolheu, em janeiro
deste ano, R$229 milhões. Em fevereiro, os números aumentaram para R$254 milhões. Em março, tivemos uma
queda, mas em abril os números cresceram novamente.
Em maio, a conta pública subiu para quase R$244 milhões.
Observa-se que mês a mês os cofres públicos
aumentam a entrada de recursos. Se formos comparar os repasses federais deste ano com 2010, todos
os meses até agora tiveram aumento. Então, é uma
conta que não fecha, uma conta que ninguém entende. E ﬁcamos todos sem saber explicar por que o Governo do Amapá não está sendo capaz de alavancar
a economia do Estado, mesmo com um aumento na
arrecadação e nas transferências.
O setor de comércio e serviços está pedindo
socorro, precisando de estímulo. Os fornecedores cobram pagamento. Há um apelo no sentido de que se
recuperem as emendas disponíveis para obras. Por
último, falta ao governo estadual acenar com uma política de emprego.
Esse discurso de atribuir todas as mazelas ao governo anterior está cansando. Ou eles desconheciam
os problemas que o Estado vivia? Será que se habilitaram para uma gestão sem condições de exercê-la?
O atual Governador, quando se candidatou, sabia
de toda essa situação.
Vejam que, no nosso Estado irmão, o Pará, o Governo lançou um regime especial que reduziu o ICMS
da cesta básica para 3% e o de bebidas para 8%.
Os empresários estão agindo dentro de um nível de consciência. A regra é não demitir, porque um
desempregado a mais signiﬁca um consumidor a menos. Essa, inclusive, é uma análise feita por Gilberto
Laurindo, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas
de Macapá e Santana.
Fica aqui, portanto, nossa nota de preocupação.
O Governo estadual precisa mostrar serviço. O Estado
não pode continuar sofrendo essa crise ﬁnanceira que
atinge o comércio e a população em geral.
Era o nosso registro nesta tarde de hoje, Srª Presidenta. Agradeço a atenção de V. Exª e do Senador
Mozarildo. Consegui cumprir o tempo previsto no Regimento Interno da Casa como orador inscrito.
Muito obrigado.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Geovani Borges.
Com a palavra o Senador Paulo Davim, pela Liderança.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs
e Srs. Senadores, na semana que passou, eu tive a
satisfação de integrar uma comitiva interministerial,
comandada pela Marinha do Brasil, para uma visita
ao Projeto Proantar, o Programa Antártico Brasileiro.
Viajamos, fomos ao sul do Brasil conhecer de perto a
estação de suporte do programa antártico, na cidade
de Rio Grande, e conhecer o projeto da Universidade
Federal do Rio Grande que recupera animais marinhos
doentes, contaminados pela impureza jogada ao mar,
como, por exemplo, os pinguins contaminados pelo
excesso de óleo, que são tratados, recuperados, alimentados e devolvidos à Antártica.
Depois, fomos visitar o continente gelado e conhecer o Programa Antártico Brasileiro, que teve início
em 1982, quando o Brasil aderiu ao grupo de países
que tinham assento nesse pacto pró-Antártica e desenvolviam pesquisas nesse continente.
Em 1982, o Brasil adquiriu um navio dinamarquês chamado Thala Dan, depois batizado como Barão de Tefé, que foi levado para a Antártica e passou
a ser nossa base, sem ser ﬁxa, mas uma base móvel, onde foi feito um estudo ambiental e geográﬁco
para que pudéssemos instalar a Base Comandante
Ferraz, em 1984. De lá para cá, em 1985, brasileiros,
pesquisadores e militares já passaram 365 dias do
ano na Base Comandante Ferraz, promovendo pesquisas geológicas, pesquisas climáticas, pesquisas
destinadas à saúde, à medicina, à biologia marinha.
Enﬁm, várias frentes de pesquisa são desenvolvidas
por pesquisadores brasileiros de várias universidades
brasileiras na Base Comandante Ferraz.
Na viagem que ﬁzemos, estavam presentes pesquisadores, engenheiros, militares. No nono voo de
apoio à Operantar, que estava sob o comando do Capitão de Mar e Guerra Flávio Luiz Giacomazzi e do seu
ajudante de coordenação, o Capitão de Corveta José
Adalberto de Paula.
Quero registrar a maneira solícita com que fomos recebidos em solo chileno pelo adido naval e de
defesa do Brasil no Chile, o Capitão de Mar e Guerra
Gilberto Lourenço. Registro também a participação
da Petrobras, essa empresa genuinamente nacional,
que apoia esse projeto de pesquisa na Antártica, que
apoia a estação de recuperação de animais marinhos
doentes na cidade de Rio Grande.
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Sem sombra de dúvida, o Brasil desempenha um
papel relevante junto à comunidade de países que desenvolvem pesquisas na Antártica. É um trabalho que
todos nós deveríamos conhecer. É um trabalho que
orgulha o Brasil. É um trabalho que realça a presença
do Brasil na Antártica e que traz, sem sombra de dúvida, grandes avanços do ponto de vista cientíﬁco, não
só nas pesquisas da biologia marinha, mas também
nas pesquisas geológicas, nas pesquisas climáticas,
em que podem se antecipar alterações climáticas que
venham a se abater na agricultura do Brasil, em que se
fazem pesquisas nos buracos da camada de ozônio,
que são bastante evidenciados nos pólos, e o Brasil
desenvolve essa pesquisa também.
Portanto, os pesquisadores brasileiros que estão
lá, na Comandante Ferraz, desenvolvem um papel importantíssimo, que merece realce nesta Casa.
Quero mais uma vez ressaltar a importância da
Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira, que faz
esse transporte, e da Petrobras, que apoia em todos
os momentos as pesquisas desenvolvidas na Antártica
e o Projeto Antártica brasileiro.
Era só, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Muito obrigada, Senador Paulo Davim.
Com a palavra a Senadora Angela Portela, por
cessão do Senador Francisco Dornelles, como oradora
inscrita, pelo tempo regimental.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, quero
registrar, com muita satisfação, neste plenário, hoje,
a realização de uma audiência pública na Subcomissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher,
da Comissão de Direitos Humanos, onde tivemos a
oportunidade de realizar um amplo debate com as Senadoras e os Senadores sobre a violência doméstica
e familiar contra as mulheres. E aqui eu, de público,
agradeço a presença da Senadora Marta Suplicy, que
esteve conosco lá na audiência pública e deu grande
contribuição para esse debate.
Esse tema é recorrente aqui, no plenário do Senado Federal, pela bancada feminina, e queremos
destacar três pesquisas recentes realizadas, que dão
nova luz sobre os indicadores da violência doméstica
em todo o Brasil.
Por incrível que pareça, esses indicadores não
estão cedendo. Pelo contrário, observam-se índices
alarmantes. Uma das pesquisas, “Percepções sobre a
Violência Doméstica contra a Mulher no Brasil”, conduzida pelo Instituto Avon e pela Ipsos, revela que nada
menos que 47% das mulheres entrevistadas, por meio
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de questionário sigiloso, admitem que já foram agredidas ﬁsicamente dentro da sua própria casa.
E para evitar dúvidas sobre este índice, o mesmo
questionário foi aplicado aos homens, e 38% admitem
que já agrediram ﬁsicamente suas mulheres. Embora o álcool e o ciúme sejam as maiores causas, 12%
deles confessam que batem nas companheiras sem
qualquer motivo aparente.
Esta pesquisa abrange 70 Municípios de todas as
regiões do País, onde 1.800 homens e mulheres foram
entrevistados. Outros números divulgados coincidem
com os resultados das demais pesquisas sobre o mesmo tema. A maioria, tanto homens quanto mulheres,
revelam ter conhecimento da Lei Maria da Penha. As
agredidas se recusam a abandonar os agressores por
medo, principalmente por falta de condições de prover
o próprio sustento.
Já a Fundação Perseu Abramo, em parceria com
o Serviço do Comércio – SESC, esteve conosco hoje
nesta audiência pública apresentando essa abrangente
pesquisa “Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços
Público e Privado”. A pesquisa foi realizada em agosto
de 2010 e ouviu a opinião de 2.365 mulheres e 1.181
homens com mais de 15 anos de idade, de 25 Estados, cobrindo as áreas urbanas e rurais de todas as
macrorregiões do País. Entre os temas abordados,
mais uma vez, a violência é o que chama mais atenção. Também nesse caso, 40% das mulheres, índice
bastante semelhante, revelam ter sofrido algum tipo
de violência por parte dos parceiros; 24% delas dizem
que sofreram violência física.
Corroborando a pesquisa Ipsos/Avon, as respostas ao questionário da Fundação Perseu Abramo/Sesc
revelam que, na opinião das mulheres, a opinião de
ser mulher é a violência, as agressões por parte dos
companheiros. E, quando indagadas sobre a primeira
coisa que fariam para melhorar as condições de vida,
a maioria respondeu que seria a criação de mais empregos para as mulheres, para que elas tenham maior
independência ﬁnanceira em relação aos seus maridos.
Não é por acaso, portanto, que 25% apontam a
falta de dinheiro como a razão pela qual continuam
convivendo com seus agressores.
De todos esses dados, Srª Presidenta, vale a
pena destacar uma pesquisa realizada pelo DataSenado a cada cinco anos. A pesquisa de opinião pública nacional “Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher” tem contribuído, e muito, para a compreensão
do problema. E tem revelado essa pesquisa do DataSenado que, a despeito de todos os avanços dos últimos anos, as agressões domésticas contra mulheres
estão longe de diminuir, muito embora quase 100%
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das entrevistadas revelem conhecimento sobre a Lei
Maria da Penha.
Foram feitas 1.352 entrevistas, apenas com mulheres, em 119 Municípios, incluídas todas as capitais
e o Distrito Federal. Concluída em fevereiro e divulgada
em março, por ocasião do Dia Internacional da Mulher,
essa pesquisa revelou que a maioria, ou 66% das mulheres, acha que aumentou a violência doméstica e
familiar contra o gênero feminino.
O conhecimento sobre a Lei Maria da Penha cresceu nos dois últimos anos: 98% disseram já ter ouvido
falar na lei, contra 83%, em 2009. Para as mulheres
entrevistadas, no entanto, conhecer a lei não faz com
que as vítimas de agressão denunciem o fato da agressão às autoridades. O medo continua sendo a razão
principal para evitar a exposição dos agressores, com
68% das respostas. Para 64% das mulheres ouvidas
pelo DataSenado, o fato de a vítima não poder mais
retirar a queixa na delegacia faz com que a maioria
das mulheres deixe de denunciar o agressor.
Do total de entrevistadas, 57% declararam conhecer mulheres que já sofreram algum tipo de violência
doméstica. Entre as mulheres que aﬁrmaram já ter
sofrido algum tipo de violência e que apontaram, espontaneamente, o motivo da agressão, os mais citados
foram o uso de álcool e ciúmes, ambos com 27% cada.
Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Angela, quero apenas cumprimentá-la pelo
trabalho que V. Exª vem desenvolvendo à frente da
Subcomissão. Espero que todos realmente deem muito
apoio a V. Exª, porque esse é um item que, apesar de
existir a Lei Maria da Penha, ainda, digamos assim,
sorrateiramente, persiste – em algumas localidades
mais e em outras menos, mas ainda persiste. É preciso, realmente, haver um trabalho persistente, e V. Exª
tem feito esse trabalho. Quero parabenizá-la por isso.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti. Infelizmente, para a implementação da Lei Maria da Penha,
ainda falta muito. Nos 5.565 Municípios brasileiros,
temos apenas em torno de 400 delegacias especializadas para atender a mulher vitimizada. Então, há
muito a ser feito. É por isso a importância do trabalho
sério que deve realizar essa Subcomissão da Mulher
dentro da Comissão de Direitos Humanos.
Então, Senador, eu gostaria de destacar também
que os principais responsáveis pelas agressões, segundo as vítimas, foram os maridos ou os companheiros,
66% dos casos. Quase a totalidade das entrevistadas,
96%, entende que a Lei Maria da Penha deve valer
também para ex-namorados, ex-maridos e ex-amantes.
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A maioria das mulheres agredidas, 67%, aﬁrma
não conviver mais com o agressor. Mas uma parte
signiﬁcativa, 32%, ainda convive – destas, 18% continuam a sofrer agressões, sendo que, entre elas, 20%
sofrem agressões diariamente.
Por ﬁm, o percentual de mulheres que declararam, nessa pesquisa, já ter sido vítimas de algum tipo
de violência permaneceu igual ao número obtido em
2009: a cada cinco mulheres pesquisadas, uma declara já ter sofrido algum tipo de violência doméstica
e familiar, portanto, 20%.
Esse é apenas um extrato do que apontam essas
três pesquisas, todas de abrangência nacional, feitas
por instituições sérias, que não deixam margem à dúvida. Além de um problema sério, uma mácula para a
sociedade brasileira, a violência doméstica e familiar
contra as mulheres está longe de ser superada.
E não é só isso. O espaço que cabe às mulheres,
numa sociedade de tradição patriarcal e machista como
a brasileira, precisa ser conquistado com muita luta e,
na maioria das vezes, com muita dor também. Somos
quase 52% da população e do eleitorado do País; 40%
da força de trabalho; nos bancos das universidades, as
mulheres representam mais de 62% das vagas. Ainda
assim, o papel que nos cabe nesta sociedade é o de
meras coadjuvantes.
Aprovamos, na Comissão de Reforma Política,
regras de paridade para equilibrar a representação feminina nos Parlamentos. Essa seria uma forma de trazer
para o centro do debate a agenda feminina, mas, ao
que tudo indica, vai ﬁcar tudo do jeito que está. E como
está? Menos de 10% das cadeiras são o que cabe às
mulheres na Câmara Federal e no Senado Federal.
A discriminação e o preconceito, não custa lembrar, estão na origem de toda forma de violência, inclusive a violência doméstica e familiar contra as mulheres, nos tratamentos aviltantes por parte de muitos
homens que as veem como meros objetos, sem qualquer direito...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Para encerrar.
Sem direito à realização pessoal e proﬁssional,
sem direito à voz, sem direito a decidir sobre o próprio corpo - 15% das agressões praticadas pelos maridos dizem respeito à violência sexual, ao sexo não
consentido.
Este é um tema que trazemos praticamente todos os dias a esta tribuna, Srª Presidenta. É um tema
que está na pauta do dia em praticamente todos os
segmentos da sociedade – felizmente, a mídia também
tem feito grande destaque para este tema.
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E o que falta para que o Brasil se dê conta de
que é preciso superar, vencer essa situação aviltante? As respostas não são fáceis. Por essa razão, nós
iniciamos este amplo debate nessa subcomissão de
defesa dos direitos da mulher.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Parabéns, Senadora Angela Portela, por como
vem levando a subcomissão das mulheres, da qual,
sempre que posso, participo, pela extrema importância
da pesquisa que foi hoje apresentada e pelos encaminhamentos que V. Exª está dando.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias. (Pausa.)
Não se encontrando presente, Senadora Ana
Amélia. (Pausa.)
Não se encontrando presente, Lindbergh Farias
(Pausa.)
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho à tribuna para saudar o
Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da
República, Gilberto Carvalho, assim como o ex-Ministro
Luiz Dulci, pela criação e, agora, pela renovação, na
última terça-feira, 5 de julho, do Compromisso Nacional
para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar, pois um acordo ﬁrmado entre o Governo
Federal, trabalhadores e empresários para humanizar
o trabalho na lavoura da cana foi ﬁrmado.
Assinaram esse pacto o Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Alberto Broch; o Presidente da Federação dos
Empregados Rurais Assalariados do Estado de São
Paulo (Feraesp), Elio Neves; o Presidente da União
da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo
(Unica), Marcos Jank; Luiz Custódio Cotta Martins,
membro do Fórum Nacional Sucroenergético; além de
representantes de seis Ministérios.
O Compromisso Nacional é resultado de uma experiência de diálogo e negociação tripartite (empresários, trabalhadores e Governo Federal), para enfrentar
o desaﬁo do estabelecimento de padrões de trabalho
decentes no conjunto do setor sucroalcooleiro.
Há muitos anos, tem havido preocupação com
respeito a condições de trabalho. Isso tem preocupado inclusive a Subcomissão da Comissão de Direitos
Humanos, que foi presidida, na legislatura passada,
pelo Senador José Nery. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos é presidida pelo Senador Paulo Paim e,
ainda na semana passada ou no início desta semana,
segunda-feira, realizou reunião onde estavam presentes diversos representantes, inclusive da Contag e da
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Pastoral de Trabalhadores na Agricultura, que manifestaram aos Auditores Trabalho, do Ministério do Trabalho, a preocupação com as condições que, por vezes,
acontecem no setor da agricultura sucroalcooleira.
Esse pacto foi construído em uma mesa de diálogo instalada em julho de 2008, a convite do então
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que
estava preocupado com os episódios de morte por estafa de trabalhadores e trabalhadoras no corte manual
da cana e com as denúncias constantes de más condições de trabalho. Foram realizadas dezessete reuniões,
conduzidas pelo então Ministro da Secretaria-Geral
da Presidência da República, Luiz Soares Dulci, que
resultaram na assinatura do primeiro acordo em junho
de 2009, com validade de dois anos.
Participaram desse processo a Contag – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a
Feraesp – Federação dos Empregados Rurais do Estado de SP, a Unica – União da Indústria da Cana-de-Açúcar e o Fórum Nacional Sucroalcooleiro.
A mesa de diálogo teve o duplo objetivo de debater e propor soluções para tornar mais humano e
seguro o cultivo manual da cana-de-açúcar e também
para promover a reinserção ocupacional dos trabalhadores desempregados pelo avanço da mecanização
da colheita.
A iniciativa do Governo Federal baseou-se no interesse de trabalhadores e empresários em aperfeiçoar as condições e relações de trabalho no setor e, ao
mesmo tempo, na importância atribuída pelo próprio
Governo e pela sociedade brasileira à sustentabilidade
ambiental e social nesse segmento econômico.
Vale registrar a importância dessa área para
a economia brasileira, especialmente as economias
paulista, alagoana e de diversos outros Estados onde
são tão importantes a cana-de-açúcar e a produção
de álcool. O Brasil é – há muito tempo – um grande e
tradicional produtor de cana-de-açúcar. Essa matéria-prima permitiu ao País tornar-se o maior produtor e
exportador mundial de açúcar e desenvolver o mais
bem-sucedido programa de produção e uso de biocombustíveis da atualidade. Hoje, a cana-de-açúcar
é um dos principais produtos da agricultura brasileira
e a principal fonte de energia de biomassa do País.
Quero lembrar que, há cerca de dois anos, estive
presente em Barra Bonita, onde foi feita uma inauguração pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com
a presença de grande número de empresários e trabalhadores das usinas de açúcar e álcool do Brasil. O
Presidente Lula falou desse compromisso entre trabalhadores e empresários e ali dialogou com trabalhadores que saudaram a iniciativa do Presidente Lula.
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Esse pacto é a base para viabilizar um conjunto
de ações privadas e públicas com o objetivo de aperfeiçoar essas condições de trabalho. O Compromisso
Nacional envolve a valorização de um conjunto de
boas práticas empresariais, novas ou já existentes,
em unidades produtivas, que devem ser difundidas
na atividade sucroalcooleira, assim como a promoção
pelo Governo de um conjunto de programas e políticas
públicas destinadas aos trabalhadores dessa atividade. Por exemplo, o contrato de trabalho passará a ser
sempre feito diretamente entre empregador e empregado, eliminando o intermediário – “o gato” –, que tem
sido fonte de precarização do trabalho. Por sua vez,
a contratação do trabalhador migrante terá a intermediação do Sistema Público de Emprego, garantindo,
assim, condições adequadas. Os compromissos relacionados à saúde e segurança do trabalho, ao transporte e à alimentação possibilitarão uma signiﬁcativa
melhoria nas condições atualmente existentes, beneﬁciando cerca de quinhentos mil trabalhadores em todo
o País, neste ano.
A adesão das empresas sucroalcooleiras ao Compromisso Nacional tem caráter voluntário. A empresa
que aderir compromete-se a respeitar as práticas nele
estabelecidas e estará submetida a um mecanismo de
veriﬁcação desse cumprimento, para garantir que os
patamares deﬁnidos sejam devidamente implementados. Será também criado um mecanismo de reconhecimento das empresas que aderirem e cumprirem as
práticas previstas no compromisso.
Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da
República, cerca de trezentas usinas aderiram ao contrato, o que contribuiu para humanizar o trabalho no
cultivo e corte da cana e promover a reinserção dos
trabalhadores desempregados pelo avanço da mecanização da colheita.
Na última terça-feira, na assinatura do acordo, foi
aprovado o edital a ser publicado no Diário Oﬁcial da
União, com os procedimentos para o credenciamento
de empresas de auditoria independentes, que farão a
veriﬁcação do cumprimento das práticas empresariais
das usinas.
Esse fato vai atestar a efetiva implementação dos
compromissos assumidos, permitindo o reconhecimento público das usinas que adotarem essas práticas.
Segundo palavras do Ministro Gilberto Carvalho, a quem consultei para fazer este pronunciamento:
Agora o compromisso entra na sua fase
mais importante. As empresas que aderiram
serão veriﬁcadas quanto ao total cumprimento dos termos do acordo. [...] E o processo
de veriﬁcação será acompanhado por representantes sindicais dos trabalhadores. Só as
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empresas que aderirem e forem veriﬁcadas,
quando comprovado pelo cumprimento dos
termos do compromisso, receberão um selo de
boas práticas nas relações de trabalho. Esse
selo poderá ser anulado a qualquer tempo caso
o compromisso seja desrespeitado. Portanto,
até agora nenhuma empresa recebeu nenhum
selo. Também é preciso esclarecer que o compromisso não inibe a ﬁscalização de nenhum
órgão de governo, ou do Ministério Público ou
mesmo da Justiça. Mas, sem sombra de dúvida,
o compromisso é um importante instrumento
de avanço na contratação e evolução nas relações de trabalho no Brasil. É um acordo tripartite (governo, trabalhadores e empresários)
e será monitorado por uma comissão tripartite
das esferas e entidades já mencionadas, que
buscarão zelar pelo seu cumprimento.
Mesmo assim, avalio importante registrar as ponderações que o Frei Xavier Plassat, da Comissão Pastoral da Terra (CPT), e uma auditora ﬁscal do trabalho, do
Ministério do Trabalho e Emprego ﬁzeram com relação
a esse tipo de acordo em audiência pública, na última
segunda-feira, na Comissão de Direitos Humanos do
Senado Federal. Segundo eles, a concessão de selos
de bom comportamento às empresas agrícolas desse
setor poderia diﬁcultar a ﬁscalização, pelos auditores
do MTE do cumprimento das metas acordadas.
Pelo o que aqui podemos ver das próprias declarações do Ministro Gilberto Carvalho, acredito que
isso não corre o risco de acontecer. O compromisso
nacional nos dá a esperança de que melhores práticas trabalhistas serão universalizadas, modernizando
em deﬁnitivo o setor e humanizando as relações de
trabalho no segmento canavieiro.
Ao reconhecer o compromisso nacional ﬁrmado
para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar como um passo efetivo na construção de uma
sociedade mais justa para o nosso povo, cumprimento a Presidenta Dilma Rousseff e o Ministro Gilberto
Carvalho pela condução do processo.
E aqui, Srª Presidenta, requeiro sejam anexadas
as portarias referidas em meu pronunciamento, assim
como o termo de compromisso do Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na
Cana-de-Açúcar, que justamente sinaliza em detalhes
todas as cláusulas do acordo ﬁrmado entre o Governo
e as entidades que mencionei.
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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PORTARIAS DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011
O Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral
da Presidência da República, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto de 24 de
novembro de 2010, que cria a Comissão Nacional de
Diálogo e Avaliação do Compromisso Nacional para
Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar, em considerando a indicação de representantes dos órgãos e entidades que a compõem
Resolve:
Art. 1º Designar os seguintes membros para integrar a Comissão Nacional de Diálogo e Avaliação do
Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições
de Trabalho na Cana-de-Açúcar:
I – da Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) Antônio Roberto Labertucci, como titular, Geraldo Mello, com seu suplente; e
b) Nilton Luis Godoy Tubino, como titular, Jeter
Luiz Gomes, como seu suplente.
II – da Casa Civil da Presidência da República:
a) Rodrigo Augusto Rodrigues, como titular e Maria Laura Brandão Canineu, como suplente;
III – do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
a) Cid Jorge Caldas, como titular e Fernanda
Hastenrreiter Saraiva, com suplente;
IV – do Ministério do Trabalho e Emprego:
a) Vera Lúcia Ribeiro de Albuquerque, como titular, Leonardo Soares de Oliveira, como seu suplente; e
b) Ana Paula da Silva, como titular, Francisco
Gomes dos Santos, como seu suplente.
V – do Ministério da Educação:
a) Mauro José da Silva, como titular e Rita de C.
de Oliveira, como suplente;
VI – do Ministério do Desenvolvimento Agrário:
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a) Marco Antônio Viana Leite, como titular e André Grossi Machado, como suplente;
VII – do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome:
a) Fernando Kleiman, como titular e Katia Cristina
Favilla, como suplente:
VIII – do Ministério da Saúde;
a) Carlos Augusto Vaz de Souza, como titular e
Soraya Wingester Vilas Boas, como suplente;
IX – dos sindicatos estaduais dos produtores industriais de açúcar e álcool:
a) Luiz Custódio Cotta Martins, do Sindicato da
Indústria da Fabricação do Álcool no Estado de Minas
Gerais, como titular, e André Luiz Baptista Lins Rocha,
do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do
Estado de Goiás, como seu suplente;
b) Renato Augusto Pontes Cunha, do Sindicato
da Indústria de Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco, como titular, e Pedro Robério de Melo Nogueira, do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool
no Estado de Alagoas, como seu suplente;
X – da União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo – ÚNICA:
a) Marcos Sawaya Jank e Elimara Aparecida Assad Sallum, como titulares; e
b) Luis Carlos Veguin e Eduardo Leão de Sousa,
como suplentes;
XI – da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG:
a)Antonio Lucas Filho e Luismar Ribeiro Pinto,
como titulares; e
b) Carlos Eduardo Chaves Silva e Aristides Veras
dos Santos, como suplentes;
XII – da Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo – FERAESP:
a)Elio Neves e Eduardo Porfírio, como titulares; e
b)Aparecido Bispo e Rosimeire Aparecida Cameron, como suplentes.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
- SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
Em seguida, Marta Suplicy, em permuta com Vital do
Rêgo. A seguir, Cristovam Buarque e Wilson Santiago.
Depois do Senador Rollemberg, falará a Senadora Lídice da Mata, pela Liderança.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, prezada Senadora Lídice da Mata, assomo à tribuna na
tarde de hoje para registrar a realização da 63ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência – SBPC, que está ocorrendo na cidade de
Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, desde o
dia 10 de julho, portanto, desde domingo, e vai até
sexta-feira, dia 15 de julho, tendo como tema central
“Cerrado: água, alimento e energia”.
Trata-se de um dos maiores eventos cientíﬁcos do
país que é realizado desde 1948, com a participação
de autoridades, de gestores do sistema nacional de
ciência e tecnologia, representantes das sociedades
cientíﬁcas e da comunidade acadêmica.
A reunião é um importante meio de difusão dos
avanços da ciência nas diversas áreas do conhecimento e um fórum de debate político sobre as políticas de
ciência e tecnologia para o país.
A reunião da SBPC retorna a Goiás nove anos
após a realização da 50ª reunião naquele Estado, realizada em 2002. E, pela terceira vez consecutiva, as
discussões da reunião anual da SBPC estarão voltadas às questões relativas à biodiversidade nacional.
Foi Amazônia em 2009, o mar em 2010 e nesta edição
será o cerrado.
E não há tema mais propício para ser debatido
neste momento pela comunidade cientíﬁca nacional
do que o cerrado brasileiro, especialmente colocando
a sua múltipla diversidade como região produtora de
águas, produtora de alimentos, produtora de energia
e detentora de uma imensa biodiversidade.
O cerrado ocupa dois milhões de hectares, 24%
do território nacional, e abriga um terço da biodiversidade brasileira, sendo a savana mais biodiversa do
mundo. Segundo a pesquisadora Mercedes Bustamante, aqui da Universidade de Brasília e do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, existem
no cerrado brasileiro em torno de 12 mil espécies de
plantas, das quais 4.400 são endêmicas, que só existem na região do cerrado, portanto preciosas do ponto
de vista do seu material genético, porque adaptadas a
uma região com períodos muito longos de estiagem,
com mudanças grandes de temperatura entre o dia
e a noite. E nos genes dessas plantas adaptadas a
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essa região do cerrado pode estar a solução para uma
agricultura ainda mais produtiva no futuro, através do
uso da biotecnologia, com plantas adaptadas a esses
grandes períodos de estiagem e a essas grandes mudanças de temperatura.
Mas o cerrado também é a grande caixa d’água
do Brasil. Setenta por cento das águas da bacia do
Paraná, da bacia do Tocantins e da bacia do rio São
Francisco nascem na região do cerrado, o que torna
estratégica para o País a preservação dessa região,
desse bioma. E é importante, porque o cerrado, além
de ter um grande potencial e ser hoje o grande celeiro, o grande produtor de alimentos, com um grande
potencial na produção de agroenergia, nós também
temos essa biodiversidade fantástica que precisa ser
conhecida e utilizada de forma inteligente e sustentável. E embora detentor de toda essa riqueza, o cerrado
é o bioma brasileiro que mais vem sendo desmatado
nos últimos anos.
Nós conseguimos construir uma grande unidade
nacional e internacional em defesa do bioma amazônico, mas não temos conseguido a mesma eﬁciência
no que se refere à proteção do cerrado brasileiro. E
isso é absolutamente indispensável para o futuro da
qualidade de vida do Brasil. É preciso ampliar, e muito,
as áreas preservadas no cerrado, as áreas protegidas
no cerrado.
Hoje apenas uma pequena parte do cerrado brasileiro é protegida por legislação federal. Grande parte
das áreas protegidas do cerrado brasileiro estão em
propriedades privadas, daí a necessidade de ampliarmos as áreas de proteção permanente e, ao mesmo
tempo, a importância de avançarmos em conhecimento
cientíﬁco e tecnológico no País.
É muito propício que esse tema seja objeto da
reunião anual da SBPC no momento em que discutimos o Código Florestal Brasileiro. Tenho dito reiteradas
vezes que as contribuições mais signiﬁcativas a esse
debate partem da comunidade cientíﬁca e da constatação de que foi graças aos avanços cientíﬁcos, aos
avanços tecnológicos que conseguimos ampliar em
apenas 45% a área plantada no Brasil, nos últimos 30
anos, e aumentar a nossa produção em mais de 268%.
Quero homenagear a comunidade cientíﬁca por
essas conquistas, como o plantio direto, integração
lavoura, pecuária, ﬂorestas, desenvolvimento da bactéria ﬁxadora do nitrogênio no solo, o desenvolvimento de novas variedades adaptadas a nossa região do
cerrado, que tem feito a agricultura brasileira crescer
bastante na produção de alimentos nos últimos anos.
Portanto, ao celebrar, ao cumprimentar a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência pela realização de sua reunião anual sobre um tema tão apro-
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priado aqui, na cidade de Goiás, não posso deixar de
fazer referência a matérias publicadas hoje no jornal
como se a Presidente da SBPC, minha amiga, Helena
Nader, reclamasse de que falta a opinião da comunidade cientíﬁca no debate sobre o Código Florestal.
Quero registrar que no Senado não tem sido assim. No Senado, desde que assumi a Presidência da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, já ﬁzemos cinco audiências
públicas a respeito do Código Florestal. Inicialmente
ouvimos o relator do projeto, Deputado Aldo Rebelo,
ouvimos a Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, ouvimos representantes da comunidade do setor
produtivo e as duas outras reuniões foram dedicadas
a grandes e proveitosos debates com representantes
da comunidade cientíﬁca indicados pela SBPC e pela
Academia Brasileira de Ciências.
Tivemos, na primeira audiência pública o Sr. Alysson Paulinelli, ex-Ministro da Agricultura, o Sr. Pedro
Antonio Arraes Pereira, Presidente da Embrapa, o Sr.
Elíbio Leopoldo Rech Filho, representando a Academia
Brasileira de Ciências e o Sr. Antonio Donato Nobre,
representando a SBPC.
Na semana passada, tivemos nova audiência pública, com a presença da Srª Helena Nader, Presidente
da SBPC, do Sr. José Antonio Aleixo também indicado indicado pelo SBPC, novamente a presença do Sr.
Antonio Donato Nobre, do Sr. Celso Vainer Manzatto,
representante da Embrapa, mas indicado pelo SBPC,
o Sr. Ricardo Ribeiro Rodrigues, da Escola Superior
Luiz de Queiroz, também indicado pelo SBPC, e do
Sr. Elíbio Rech, representando a Academia Brasileira
de Ciências.
Entendo que nós, necessariamente, temos que
ter a contribuição da comunidade cientíﬁca e tenho reiterado aqui que tão importante quanto a aprovação de
um código ﬂorestal moderno, que tenha os olhos voltados para o futuro, são os subprodutos desse debate
e as posteriores informações. A mobilização nacional
tem demonstrado a importância de voltarmos a fazer
zoneamento ecológico e econômico, zoneamento agrícola, mapas de solos, desenvolvimento de economia
verde, de uma agricultura de baixo carbono. Para isso,
nós vamos sempre precisar contar com a contribuição
inestimável da comunidade cientíﬁca do nosso País.
Portanto, parabéns a SBPC, sucesso e parabéns.
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Pela escolha do tema extremamente apropriado para o debater: o cerrado, o cerrado como espaço
produtor de águas, produtor de alimentos, produtor de
energia e detentor de uma enorme biodiversidade, que
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deve ser utilizada com inteligência, com sabedoria, em
benefício da população brasileira, em benefício das
populações locais, enﬁm, em benefício do desenvolvimento sustentável.
Nós só teremos sucesso com a colaboração decisiva que vem sendo dada, ao longo da nossa história,
pela comunidade cientista brasileira.
Fica esse registro, Srª Presidente, agradecendo
a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Muito obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg.
Quero dar boas-vindas aos diferentes grupos
de visitantes que temos hoje. Sejam bem-vindos ao
Senado.
Com a palavra a Senadora Lidice da Mata, pela
Liderança do PSB.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
Liderança. Sem revisão do oradora.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu quero iniciar parabenizando
o Senador Rodrigo Rollemberg, do meu Partido, que
tem desempenhado e desempenha neste momento,
de forma tão competente a tarefa de ser Presidente
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle desta Casa. Sou testemunha do seu empenho nesta Comissão, de colocar
em pauta e na agenda central do Senado Federal as
questões relativas à defesa do meio ambiente e ao
Código Florestal.
Nesse sentido, Senador, eu gostaria de aqui
registrar e saudar o Dia Nacional do Engenheiro Florestal, que é o dia de hoje, lembrando que, no próximo dia 17, teremos o Dia de Proteção das Florestas.
Tudo isso, juntamente com a SBPC, com o tema que
tem, torna esta semana de encerramento dos trabalhos legislativos do primeiro semestre, uma semana
em que, necessariamente, as atenções se voltam para
a questão ambiental, num período legislativo que, no
primeiro semestre, na Câmara e no Senado, foi marcado, sem dúvida nenhuma, pelo debate polêmico,
porém necessário, e da aprovação do Código Florestal
naquela Casa legislativa. Agora, sob a coordenação
de V. Exª, esse debate, certamente, será mais enriquecido ainda, ouvindo, como tem feito, a posição de
todos os interessados, de toda a sociedade brasileira,
representada de diversas maneiras, e, inclusive, dos
representantes da sociedade cientíﬁca do nosso País.
Aproveito para também aqui lembrar ao nosso
querido Senador um projeto de minha autoria que
estava, inclusive, na pauta de hoje da Comissão de
Meio Ambiente, que é o Projeto de Lei Complementar
nº 21, de 2011, que tem o objetivo de determinar que
as despesas com o meio ambiente não sejam objeto
de limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira.
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Esse projeto modiﬁca o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade
Fiscal, que trata das regras de limitação da execução
da Lei Orçamentária Anual, com a ﬁnalidade de assegurar o cumprimento das metas de resultado primário
ou nominal estabelecidas para o exercício no anexo
de metas ﬁscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A intenção nossa com esse projeto é que, sem
dúvida nenhuma, tratando-se de um Ministério que já
tem recursos tão pequenos, tão tímidos, possamos
impedir tanto na área do meio ambiente quanto na
área da cultura, que também tem um projeto de igual
teor, que possamos impedir o contingenciamento do
orçamento já tão restrito em duas áreas fundamentais, essenciais para o desenvolvimento da Nação e,
acima de tudo, para a construção, a reaﬁrmação da
identidade nacional.
Portanto, quero aproveitar o dia de hoje e esta
semana, quando tantos eventos acontecem e que são
marcados pela defesa do meio ambiente, para solicitar o apoio dos Senadores e Senadoras desta Casa a
este projeto, que considero de muita importância para
ajudar a fortalecer as políticas públicas de proteção ao
meio ambiente em nosso País.
Por último, Srª Presidente, gostaria de registrar
que, amanhã, tomará posse na Faculdade de Medicina
do Estado da Bahia, pela primeira vez, uma diretora
mulher. Lorene Louise é a primeira mulher a assumir
a direção da Faculdade de Medicina da Bahia, tem 53
anos, é médica sanitarista, professora de medicina preventiva, mestranda em saúde pública e doutoranda em
medicina e saúde. Atualmente, ela é assessora técnica
da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e quero
desejar-lhe muito sucesso nesta nova tarefa, neste
desaﬁo, naquele Estado que teve a primeira escola
de medicina do País, e que tem, portanto, enormes
responsabilidades, enormes tarefas na condução da
Faculdade de Medicina e na proteção e na garantia de
um ensino de maior qualidade
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Lídice da Mata.
Passo a Presidência ao Senador Paulo Davim,
para que eu possa fazer um pronunciamento como
oradora inscrita.
A Sra. Marta Suplicy, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – É com satisfação que registramos a presença
do Ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, Mi-
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nistro e Senador da República. Seja bem-vindo, meu
Ministro e meu Senador.
Com a palavra a Senadora Marta Suplicy, que
disporá do tempo regulamentar.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, é
com imensa honra que trago à apreciação do Senado
Federal, neste ano, a indicação do nome do Exmº Sr.
Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto para ser agraciado com a Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, em reconhecimento à importante contribuição de S. Exª para defesa e promoção dos direitos
humanos no Brasil.
Ele nasceu na cidade sergipana de Propriá, em
1942, numa família de dez irmãos, pais João Fernandes e Dalva.
Do pai, juiz de direito, que sempre residia na comarca onde atuava, herdou o amor pelas letras e pelo
trabalho, além da prática da conciliação e do respeito
pela coisa pública. Da mãe, herdou o amor pela música e o forte sentimento de solidariedade. De ambos,
a honestidade e a simplicidade.
Fascinado pelos estudos e pela leitura, começou
a fazer poesia aos 12 anos de idade. Quando tinha 16
anos, começou a trabalhar numa autarquia municipal
depois de passar em concurso público.
Aos 20 anos, em 1962, já ocupava o cargo de
funcionário do Banco do Brasil e foi fazer faculdade de
Direito, em Aracaju. Logo completou, depois de quatro
anos, a sua graduação na instituição da qual, depois,
seria professor, já casado com a Srª Rita de Cássia,
companheira de vida e mãe de seus cinco ﬁlhos.
Poucos meses se passaram, para que deixasse
o emprego no Banco do Brasil para viver da advocacia
e do magistério e se lançar em novos contextos, sem
condicionamentos.
Ayres Brito exerceu os cargos de Consultor-Geral
do Estado de Sergipe, de Procurador-Geral de Justiça,
de Chefe do Departamento Jurídico do Conselho de
Desenvolvimento Econômico do Estado e de Procurador do Tribunal de Contas.
Concomitantemente, desenvolveu sua carreira
no magistério superior, no qual ingressou em 1970.
Foi professor de Filosoﬁa, de Direito Administrativo e
Direito Constitucional, em universidades de Sergipe,
de São Paulo e de Santa Catarina, em cursos de graduação e de mestrado.
Além de aprofundar sua formação humanista,
também deu continuidade aos seus estudos de pós-graduação. Participou, como sócio fundador, do Instituto de Defesa das Instituições Democráticas da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas,
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do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional e de
muitos institutos.
Atingiu o ápice da sua carreira jurídica quando
foi nomeado, em 2003, para o cargo de Ministro do
Supremo Tribunal Federal, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dirigiu a Suprema Corte de maio de
2008 a abril de 2010, ocupando atualmente o cargo
de Vice-Presidente do órgão.
Ao longo da carreira, realizou centenas de palestras. Toda sua produção intelectual, aliás, se particulariza pelo modo de expressão literária, pelo rigor
conceitual da argumentação e pela defesa intransigente
do humanismo e da democracia.
Não por acaso, a preocupação com a garantia
dos direitos humanos e com a humanização do direito têm sido as marcas distintivas de sua atuação proﬁssional. No STF, por exemplo, o Ministro Ayres Brito
tem se destacado por suas posições invariavelmente
favoráveis aos direitos de cidadania, aos pleitos dos
grupos mais vulneráveis e às ações aﬁrmativas.
Para ilustrar esse posicionamento, destaco o teor
de alguns de seus votos, que fundem a beleza poética
do trato da linguagem com um profundo conhecimento
do raciocínio jurídico, resultando em decisões sábias,
serenas e clarividentes, porque fortalecedoras dos direitos humanos, sejam eles civis, políticos, culturais,
econômicos ou sociais.
Em primeiro lugar, chamo a atenção para o voto
por ele proferido como relator do caso da Lei de Imprensa. No entendimento de S. Exª, compartilhado pela
maioria dos ministros do Supremo, aquele diploma
era incompatível com a Constituição Federal e com a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, por ferir
preceitos que enaltecem e garantem a liberdade de
expressão com uma série de restrições.
Ressalto, também, seu voto emocionado no caso
da contestação da anistia aos agentes da repressão.
Naquela ocasião, Ayres Britto aﬁrmou que o perdão
coletivo aos torturadores era “falta de memória e de
vergonha, um convite masoquístico à reincidência” – aí
há partes do seu voto que, pela hora, não vou poder
ler todo, mas é muito bonito.
Talvez ainda mais relevante tenha sido o voto de S.
Exª no caso da demarcação contínua da terra indígena
Raposa Serra do Sol, considerado peça fundamental
na estratégia de proteção dos direitos indígenas. Depois de destacar a importância das áreas indígenas
para a preservação do meio ambiente, aﬁrmou, em
seu relatório, que a Constituição garante aos índios o
direito de desfrutar de um espaço fundiário “que lhes
assegure meios dignos” e “que lhes permita preservar
a identidade”.
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Destaco, por último, o exemplar voto de S. Exª
no julgamento das ações que tratavam do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo.
Ayres Britto foi enfático ao dizer que a orientação sexual não pode ser motivo de prejuízo e diferenciação,
principalmente no campo jurídico, pois a Constituição
da República veda, explicitamente, o tratamento discriminatório ou preconceituoso em razão do sexo dos
seres humanos e não proíbe a formação familiar com
base numa relação homoafetiva. Com a clareza de seu
raciocínio e extrema sensibilidade social, aﬁrma que,
por conseqüência:
Homens e mulheres: a) não podem ser
discriminados em função do sexo com que
nasceram; b) também não podem ser alvo de
discriminação pelo empírico uso que vierem a
fazer da própria sexualidade; c) mais que isso,
todo espécime feminino ou masculino goza da
fundamental liberdade de dispor sobre o respectivo potencial de sexualidade, fazendo-o
como expressão do direito à intimidade, ou
então à privacidade.
O que signiﬁca o óbvio reconhecimento
de que todos são iguais em razão da espécie
humana de que façam parte e das tendências
ou preferências sexuais que lhes ditar, com
exclusividade, a própria natureza, qualiﬁcada
pela nossa Constituição como autonomia de
vontade. Iguais para suportar deveres, ônus e
obrigações de caráter jurídico-positivo, iguais
para titularizar direitos, bônus e interesses
também juridicamente positivados; d) que a
união entre iguais não se trata de uma mera
sociedade de fato por interesse mercantil. “É
involuntário navegar por um rio sem margens
ﬁxas, logo, o sexo das pessoas não se presta
como fator de desigualação Jurídica”.
Recentemente, defendeu a criminalização da
homofobia, entendendo que “o homofóbico exacerba
tanto o seu preconceito que o faz chafurdar no lamaçal do ódio. E o fato é que os crimes de ódio estão a
meio palmo dos crimes de sangue”.
Por seus posicionamentos corajosos e coerentes e
pela luta incansável desse homem determinado e sem
preconceitos, empenhado na defesa da solidariedade,
da prevalência dos direitos humanos, da democracia,
como princípio de organização da sociedade e do Estado, da ética na política e do combate aos fatores de
degradação ambiental, espero obter o apoio de todas
as Senadoras e de todos os Senadores para agraciarmos com a Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder
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Câmara esse brasileiro notável, atuante e “ligado” no
contexto do século XXI.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Convido o Senador Cristovam Buarque, inscrito
como orador. S. Exª disporá do tempo regulamentar.
Passo a Presidência à Senadora Marta Suplicy.
O Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Cristovam Buarque. (Pausa.) Não está.
Senador Wilson Santiago. (Pausa.)
Senador Lindbergh Farias.
Com a palavra o Senador Lindbergh Farias, pelo
tempo regimental.
Já vou chamar, por favor, se os Senadores Cristovam Buarque e Wilson Santiago estiverem na Casa
– e, em seguida, Inácio Arruda –, serão os próximos.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo
esta tribuna para prestar minha homenagem a dois
grandes brasileiros: o economista Celso Furtado e a
ex-Senadora Marina Silva.
Celso Furtado, assim como eu, era paraibano.
Nasceu no dia 26 de julho de 1920 e, infelizmente, faleceu no dia 20 de novembro de 2004, no Rio de Janeiro.
Esse paraibano de Pombal foi o maior economista
brasileiro de todos os tempos.
Celso Furtado teve sua vida dedicada ao desenvolvimento. Em 1949, ajudou a construir a Comissão
Econômica para a América Latina (Cepal), órgão das
Nações Unidas que se tornou um dos mais importantes centros de debates para o desenvolvimento do
mundo. Na década de 1950, presidiu o Grupo Misto
Cepal-BNDE, que elaborou um estudo sobre a economia brasileira que serviria de base para o plano de
metas do Governo de Juscelino Kubitscheck. No ano
de 1953, assumiu uma diretoria do BNDE.
Depois de uma rápida passagem pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde escreveu Formação Econômica do Brasil, clássico da historiograﬁa
econômica brasileira, Celso Furtado, tornou-se nosso
primeiro Ministro do Planejamento, quando a Pasta foi
criada durante o Governo de Juscelino Kubitscheck.
A pedido do Presidente JK, criou, em 1959, a
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), visando a descentralização do desenvolvimento brasileiro. Mais tarde, Celso Furtado, também se
tornaria Ministro da Cultura do Governo do Presidente
Sarney e membro da Academia Brasileira de Letras.
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Celso Furtado era um progressista, reformista radical, democrata e humanista. Suas idéias formam um
dos mais importantes pilares dos movimentos críticos
e transformadores da América Latina. Sua grande percepção era que estruturas sociais e econômicas eram
resultantes de estruturas de poder. Portanto, o rompimento da concentração de renda e riqueza, assim como
as desigualdades sociais e regionais, eram decorrentes
de vontades estabelecidas pelas elites econômicas e
intelectuais. Para enfrentar essas vontades estabelecidas, seria necessário planejamento e uma estratégia
de desenvolvimento auxiliada pelo Estado.
Furtado nunca acreditou que as forças de mercado fossem capazes, por si só, de desenvolver um
país. Ele nunca aceitou que houvesse um caminho
natural, inexorável que levaria um país de estágio de
subdesenvolvido ao caminho do desenvolvimento.
Muito pelo contrário, as forças naturais de mercado
levariam ao aumento das desigualdades regionais e
sociais: regiões e indivíduos ricos ﬁcariam cada vez
mais ricos e regiões e indivíduos pobres ﬁcariam cada
vez mais pobres.
Celso Furtado, que era um técnico, tinha consciência de que a estratégia de desenvolvimento deveria
ser primordialmente uma equação política e não apenas uma agenda econômica.
Portanto, para Furtado uma estratégia de desenvolvimento deveria buscar a construção de uma
hegemonia democrática e desenvolvimentista, capaz
de enfrentar usinas de consensos pré-fabricados que
reproduzem, de forma exaustiva, que juros devem ser
altos para que a inﬂação seja baixa; que os aumentos
do salário mínimo incentivam o trabalho informal; que
as famílias não podem ter acesso ao crédito (somente
as grandes empresas e os ricos) e que as políticas de
transferências de renda incentivam a preguiça. Tudo
isso, para Celso Furtado, eram inverdades que têm força somente porque são repetidas de forma incessante.
O pensamento de Celso Furtado segue atual também no que concerne ao debate do petróleo. Senador
Eduardo Suplicy, em seus Ensaios sobre a Venezuela,
Furtado ensinou:
“Poucas vezes um desaﬁo tão sem ambigüidades se apresentou a um grupo de dirigentes, ampliando abruptamente o campo do
possível [...]. Nos próximos dois decênios, a
Venezuela poderá ter saltado a barreira que
separa subdesenvolvimento de desenvolvimento, sendo quiçá o primeiro país da América
Latina a realizar essa façanha, ou terá perdido
a sua chance histórica. Pelo menos sobre um
ponto básico existe consenso: a inação ou a
omissão do Estado não constitui uma opção.”
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Celso Furtado escreveu essa passagem em 1974,
quando o grande aumento do preço internacional do
petróleo criou condições objetivas para que a Venezuela e outras economias exportadoras do petróleo
pudessem dar um salto de qualidade em seu desenvolvimento. Na época, muitos economistas, como Furtado, consideravam que tais nações poderiam ascender,
em pouco tempo, à condição de países plenamente
desenvolvidos.
Contudo, passados mais de três decênios, é lamentável constatar que essa oportunidade histórica foi
perdida por muitas dessas nações, que ﬁcaram presas
à “doença holandesa”, e à dependência do petróleo.
Escolhas erradas ou a omissão do Estado levaram-nas a desperdiçar o que Furtado classiﬁcou como a
“ampliação abrupta do campo do possível”.
Boa parte desses países desperdiçou a sua notável riqueza em consumo de bens importados e gastos perdulários, criou gigantescas burocracias e não
construiu os fundamentos destinados a promover o
desenvolvimento sustentado. Foram vítimas de uma
abundância esterilizante.
Ora, o mesmo “desaﬁo sem ambiguidade” que
Furtado anteviu para a Venezuela em 1974 apresenta-se agora para o Brasil. As descobertas do pré-sal são
extraordinárias. Os megacampos do pré-sal ampliaram
o nosso campo do possível. Eles tornam possível o
Brasil com educação de qualidade, logística apropriada e inclusão social.
Mas, para tanto, é necessário, como advertia
Furtado, que o Estado não se omita. Mais: é preciso
que a sociedade não se omita.
As idéias de Celso Furtado são a base necessária para a estratégia de desenvolvimento nacional
que está em construção no Governo, na sociedade,
no Parlamento, nos movimentos sociais, nos debates,
nas universidades. Ela é uma das minhas inspirações
para a construção do que tenho chamado de grande
democracia popular, fundada no crescimento econômico, na distribuição de renda, na inovação tecnológica
e na sustentabilidade ambiental.
Estou convencido, Srª Presidente, de que se Celso
Furtado é o pai do conceito de desenvolvimento, Marina
Silva é a sacerdotisa do desenvolvimento sustentável.
Mas, justiça seja feita, já em 1974, em seu também
clássico O Mito do Desenvolvimento, Celso Furtado nos
alertava sobre os impactos do processo econômico no
meio ambiente, tema que, à época, era completamente
alheio à ciência da economia. Furtado considerava que
o PIB representava a “vaca sagrada dos economistas”,
por ser um “conceito ambíguo, amálgama considerável de deﬁnições mais ou menos arbitrárias”, entre as
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quais a exclusão no cálculo do produto dos impactos
ou custos ambientais. E questionava:
“Por que ignorar na medição do PIB, o
custo para a coletividade da destruição dos
recursos naturais não-renováveis, e o do solo
e ﬂorestas (diﬁcilmente renováveis)? Por que
ignorar a poluição das águas e a destruição
total dos peixes nos rios em que as usinas
despejam seus resíduos?”
Celso Furtado sustentava que o modelo econômico em expansão destrói e degrada em larga escala
o meio ambiente, além de criar a ilusão de que, crescendo a economia, tem-se desenvolvimento.
A noção atual de desenvolvimento sustentável
representa, em certa medida, uma vindicação do pensamento de Celso Furtado: não é qualquer crescimento
que leva ao desenvolvimento; o crescimento econômico
que deve ser perseguido é aquele (ecologicamente)
sustentável, ou seja, possível, durável, realizável.
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Lindbergh Farias, que belo pronunciamento,
em que V. Exª reúne duas pessoas de excepcional
qualidade e ﬁrmeza de propósito, de seriedade e com
a qualidade de Celso Furtado e Marina Silva, como
suas fontes de inspiração e modelo. Certamente, Celso
Furtado, sempre a nos alertar de que era importante
o crescimento acompanhado da justiça social e da
erradicação da pobreza, com a preocupação como a
de Marina Silva de que esse desenvolvimento possa
ser sustentável, V. Exª aqui nos traz exemplos do bom
caminho a seguir. Meus cumprimentos a V. Exª! O seu
discurso é tão belo que vou restringir o meu aparte,
para que continue.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Senador Eduardo Suplicy, estou aqui num dilema,
porque, na verdade...
(Interrupção do som.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Mais um minuto, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Para encerrar, Sr. Senador.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Esse é um pronunciamento que, de fato, tenho muito
orgulho de estar fazendo esse pronunciamento aqui.
Eu ia entrar agora na parte da ex-Senadora Marina,
que também considero um pronunciamento, para mim,
muito importante. E eu dediquei muito tempo, com a
minha equipe, construindo esse pronunciamento.
De forma, minha Presidenta Marta Suplicy, que
eu não vou ter o tempo suﬁciente. Presidenta, eu queria, inclusive, fazer um questionamento, e tentar ver se
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eu consigo concluir. Senadora Marta, infelizmente, vou
dar como lido, pois não vai dar para concluir o meu
discurso. Eu queria consultar V. Exª se seria possível,
pois é um pronunciamento tão importante para mim,
em que eu junto Celso Furtado e Marina Silva, que eu
queria ler esse discurso de forma plena. Se eu poderia, dada a limitação do tempo – e eu não quero pedir
o prolongamento, porque há vários outros oradores
–, depois da Ordem do Dia, em que temos um tempo
mais amplo, de vinte minutos, não é isso?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Estou sendo informada de que só se pode falar
uma vez por dia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos
dispor de mais dois minutos e o Senhor tenta agilizar.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
É que não vai dar mesmo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Então, está bom. Sinto muito.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Eu vou ﬁcar justamente no meio.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) - Mas
fale esses dois minutos adicionais, porque assim nós
vamos apreciar. Prossiga.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
É exatamente, Senador Suplicy, essa bandeira que é
projetada no mais alto bastão pela nossa ex-Senadora
Marina Silva. Como Ministra do Meio Ambiente, Marina
Silva perseguiu a mudança de paradigma de atuação
da política ambiental, superando a lógica do “pode-se
fazer tudo” ou “não se pode fazer nada” para engendrar outra lógica, a de “como fazer”. Esse “como fazer”
diz respeito exatamente à idéia do desenvolvimento
sustentável.
Em 2009, essa grande brasileira desﬁliou-se do
PT. Lamentei muito, embora respeitasse a decisão;
respeitasse e compreendesse. Acompanho, como todos nós, a trajetória de Marina há muito tempo. Admiro
sua coerência política, sua integridade pessoal. Ela se
ﬁrmou, ao longo das últimas duas décadas, como uma
liderança popular excepcional. Por tudo isso, considerei
sua saída do PT uma perda inestimável.
Estou convencido de que Marina não se move
por ambições individuais, não se deixa conduzir por
projetos oportunistas e jamais instrumentalizou sua
adesão a causas visando a cargos e poder. Sendo assim, abandonar o partido que ajudara a fundar não se
reduziu a uma operação circunstancial em uma conjuntura muito particular. Pelo contrário, aquele gesto
transmitiu uma mensagem forte e teve um signiﬁcado
inquietante para nós, seus companheiros de travessia.
Reﬁro-me aos que ﬁcamos no PT, buscando extrair lições da perda para aprimorar o partido.
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Reﬂetindo sobre nossa cultura política, não foi
difícil reconhecer – e aqui eu falo da minha cultura
política também, da minha história, da minha tradição
– que a preservação do meio ambiente, os problemas
referentes a políticas do clima, a complexa questão da
sustentabilidade não estiveram – eu faço aqui uma avaliação da minha história – entre os pontos prioritários
de nossa agenda.
Crescemos e amadurecemos como indivíduos,
cidadãos e agentes políticos obcecados pela temática do desenvolvimento com democracia e justiça social. Aliás, obcecados por ótimos motivos. As teses da
sustentabilidade chegaram depois, integraram nosso
ideário como anexos, apêndices, complementos, quase como os adjetivos que qualiﬁcam os substantivos.
Muitas vezes, ingressaram mais em nossa retórica do
que em nossa prática. E quando se tratava de implementar políticas e propor caminhos, eventualmente sacriﬁcamos a sustentabilidade em nome do crescimento
dos benefícios sociais e econômicos para a maioria.
Imaginamos que a preocupação com a sustentabilidade acabaria por impedir os avanços, desperdiçando oportunidades e provocando danos sociais.
O fato é que nem sempre esteve claro para nós que
sustentabilidade não bloqueia o desenvolvimento, mas
ao contrário o torna verdadeiro.
Muito obrigada, Senadora Suplicy.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SENADOR LINDBERGH FARIAS.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.S
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo esta tribuna para prestar minha
homenagem a dois grandes brasileiros: o economista
Celso Furtado e a ex-senadora Marina Silva.
Celso Furtado, assim como eu, era Paraibano.
Nasceu no dia 26 de julho de 1920 e, infelizmente, faleceu no dia 20 de novembro de 2004, no Rio de Janeiro. Esse paraibano de Pombal foi o maior economista
brasileiro de todos os tempos.
Celso Furtado teve sua vida dedicada ao desenvolvimento. Em 1949, ajudou a construir a Comissão
Econômica para a América Latina (CEPAL), órgão das
Nações Unidas, que se tornou um dos mais importantes centros de debates sobre o desenvolvimento do
mundo. Na década de 1950, presidiu o Grupo Misto
CEPAL-BNDE, que elaborou um estudo sobre a economia brasileira que serviria de base para o Plano de
Metas do governo de Juscelino Kubitschek. No ano de
1953 assumiu uma diretoria do BNDE.
Depois de uma rápida passagem pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde escreveu
Formação Econômica do Brasil, clássico da historio-
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graﬁa econômica brasileira, Celso Furtado tornou-se
nosso primeiro ministro do planejamento, quando a
pasta foi criada durante o governo de Juscelino Kubitschek. A pedido do presidente JK, criou, em 1959,
a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), visando à descentralização do desenvolvimento brasileiro.
Mais tarde, Celso Furtado também se tornaria
Ministro da Cultura do governo do Presidente Sarney
e membro da Academia Brasileira de Letras (1997).
Celso Furtado era um progressista, reformista
radical, democrata e humanista. Suas idéias formam
um dos mais importantes pilares dos movimentos críticos e transformadores da América Latina. Sua grande
percepção era que estruturas sociais e econômicas
eram resultantes de estruturas de poder. Portanto, o
rompimento da concentração de renda e riqueza, assim como as desigualdades sociais e regionais, eram
decorrentes de vontades estabelecidas pelas elites econômicas e intelectuais. Para enfrentar essas vontades
estabelecidas seria necessário planejamento e uma
estratégia de desenvolvimento auxiliada pelo Estado.
Furtado nunca acreditou que as forças de mercado fossem capazes, por si só, desenvolver um país.
Ele nunca aceitou que haveria um caminho natural,
inexorável, que levaria um país do estágio de subdesenvolvido ao caminho do desenvolvimento. Muito pelo
contrário, as forças naturais de mercado levariam ao
aumento das desigualdades regionais e sociais: regiões
e indivíduos ricos ﬁcariam cada vez mais ricos e regiões e indivíduos pobres ﬁcariam cada vez mais pobres.
Celso Furtado, que era um técnico, tinha consciência que uma estratégia de desenvolvimento deveria ser primordialmente uma equação política – e não
apenas uma agenda econômica.
Portanto, para Furtado, uma estratégia de desenvolvimento deveria buscar a construção de uma hegemonia democrática e desenvolvimentista, capaz de
enfrentar as usinas de consensos pré-fabricados que
reproduzem de forma exaustiva que juros devem ser
altos para que a inﬂação seja baixa; que os aumentos
do salário mínimo incentivam o trabalho informal; que
as famílias não podem ter acesso ao crédito (somente
as grandes empresas e os ricos) e que as políticas de
transferências de renda incentivam a preguiça. Tudo
isso, para Celso Furtado, eram inverdades, que têm força somente porque são repetidas de forma incessante.
O pensamento de Celso Furtado segue atual
também no que concerne ao debate do petróleo. Em
seus Ensaios sobre a Venezuela, Furtado ensinou:
Poucas vezes um desaﬁo tão sem ambigüidades
se apresentou a um grupo de dirigentes, ampliando
abruptamente o campo do possível […]. Nos próxi-
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mos dois decênios, a Venezuela poderá ter saltado a
barreira que separa subdesenvolvimento de desenvolvimento, sendo quiçá o primeiro país da América
Latina a realizar essa façanha, ou terá perdido a sua
chance histórica. Pelo menos sobre um ponto básico
existe consenso: a inação ou a omissão do Estado não
constitui uma opção.
Celso Furtado escreveu essa passagem em 1974,
quando o grande aumento do preço internacional do
petróleo criou condições objetivas para que a Venezuela e outras economias exportadoras do petróleo
pudessem dar um salto de qualidade em seu desenvolvimento. Na época, muitos economistas, como Furtado, consideravam que tais nações poderiam ascender,
em pouco tempo, à condição de países plenamente
desenvolvidos.
Contudo, passados mais de três decênios, é lamentável constatar que essa oportunidade histórica foi
perdida por muitas dessas nações, que ﬁcaram presas
à “doença holandesa” e à dependência do petróleo.
Escolhas erradas ou a omissão do Estado levaram-nas a desperdiçar o que Furtado classiﬁcou como a
“ampliação abrupta do campo do possível”.
Boa parte desses países desperdiçou a sua notável riqueza em consumo de bens importados e gastos perdulários, criou gigantescas burocracias e não
construiu os fundamentos destinados a promover o
desenvolvimento sustentado. Foram vítimas de uma
abundância esterilizante.
Ora, o mesmo “desaﬁo sem ambigüidades” que
Furtado anteviu para a Venezuela em 1974 apresenta-se agora para o Brasil. As descobertas do pré-sal são
extraordinárias. Os megacampos do pré-sal ampliaram
o nosso campo do possível. Eles tornam possível o
Brasil com educação de qualidade, logística apropriada
e inclusão social. Mas, para tanto, é necessário, como
advertia Furtado, que o Estado não se omita. Mais: é
preciso que a sociedade não se omita.
As idéias de Celso Furtado são a base necessária para uma estratégia de desenvolvimento nacional
que está em construção no Governo, na sociedade,
no parlamento, nos movimentos sociais, nos debates
nas universidades. Ele é uma de minhas inspirações
para a construção do que tenho chamado de grande
democracia popular, fundada no crescimento econômico, na distribuição de renda, na inovação tecnológica
e na sustentabilidade ambiental.
Estou convencido, Senhor Presidente, de que se
Celso Furtado é o pai do conceito de desenvolvimento, Marina Silva é a sacerdotisa do desenvolvimento
sustentável.
Mas, justiça seja feita, já em 1974, em seu também clássico “O Mito do Desenvolvimento”, Celso
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Furtado nos alertava sobre os impactos do processo
econômico no meio ambiente, tema que, à época, era
completamente alheio à ciência da economia. Furtado
considerava que o PIB representa a “vaca sagrada dos
economistas”, por ser um “conceito ambíguo, amalgama
considerável de deﬁnições mais ou menos arbitrárias”,
entre as quais a exclusão no cálculo do produto dos
impactos ou custos ambientais. E questionava:
Por que ignorar na medição do PIB, o custo para
a coletividade da destruição dos recursos naturais
não-renováveis, e o dos solos e ﬂorestas (diﬁcilmente
renováveis)? Por que ignorar a poluição das águas e a
destruição total dos peixes nos rios em que as usinas
despejam seus resíduos?
Celso Furtado sustentava que o modelo econômico em expansão destrói e degrada em larga escala
o meio ambiente, além de criar a ilusão de que, crescendo a economia, tem-se desenvolvimento.
A noção atual de desenvolvimento sustentável
representa, em certa medida, uma vindicação do pensamento de Celso Furtado: não é qualquer crescimento
que leva ao desenvolvimento; o crescimento econômico
que deve ser perseguido é aquele (ecologicamente)
sustentável, ou seja, possível, durável, realizável.
É exatamente essa bandeira que é projetada
no mais alto bastão pela nossa grande ex-Senadora
Marina Silva. Enquanto Ministra do Meio Ambiente,
Marina Silva perseguiu a mudança de paradigma de
atuação da política ambiental, superando a lógica do
“pode-se fazer tudo” ou do “não se pode fazer nada”,
para engendrar uma outra lógica, a do “como fazer”.
Esse “como fazer” diz respeito exatamente à idéia de
desenvolvimento sustentável.
Em 2009, essa grande brasileira desﬁliou-se do
Partido dos Trabalhadores. Lamentei muito, embora
respeitasse a decisão. Respeitasse e compreendesse.
Acompanho a trajetória de Marina há muito tempo.
Admiro sua coerência política e sua integridade pessoal. Ela se ﬁrmou, ao longo das últimas duas décadas,
como uma liderança popular excepcional.
Por tudo isso, considerei sua saída do PT uma
perda inestimável.
Estou convencido de que Marina não se move por
ambições individuais, não se deixa conduzir por projetos oportunistas e jamais instrumentalizou sua adesão
a causas visando cargos e poder. Sendo assim, abandonar o Partido que ajudara a fundar não se reduziu a
uma operação circunstancial, em uma conjuntura muito
particular. Pelo contrário, aquele gesto transmitiu uma
mensagem forte e teve um signiﬁcado inquietante para
nós, seus companheiros de travessia. Reﬁro-me aos
que ﬁcamos no PT, buscando extrair lições da perda
para aprimorar o partido.
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Reﬂetindo sobre nossa cultura política, não foi difícil reconhecer que a preservação do meio-ambiente,
os problemas referentes às políticas do clima, a complexíssima questão da sustentabilidade não estiveram
entre os pontos prioritários de nossa agenda.
Crescemos e amadurecemos como indivíduos,
cidadãos e agentes políticos obcecados pela temática do desenvolvimento com democracia e justiça
social. Aliás, obcecados por ótimos motivos. As teses
da sustentabilidade chegaram depois e integraram
nosso ideário como anexos, apêndices, complementos, quase como os adjetivos que qualiﬁcam os substantivos. Muitas vezes, ingressaram mais em nossa
retórica do que em nossa prática. E quando se tratava
de implementar políticas e propor caminhos, eventualmente sacriﬁcamos a sustentabilidade em nome do
crescimento e dos benefícios sociais e econômicos
para a maioria. Imaginamos que a preocupação com
a sustentabilidade acabaria por impedir os avanços,
desperdiçando oportunidades e provocando danos sociais. O fato é que nem sempre esteve claro para nós
que sustentabilidade não bloqueia o desenvolvimento,
mas, ao contrário, o torna verdadeiro, isto é, o faz fonte
de qualidade de vida e o transforma em uma dinâmica
capaz de garantir a continuidade das conquistas sociais e econômicas.
Algumas vezes, cometemos um equívoco diferente mas comparável àquele dos economistas conservadores, para os quais só seria possível dividir o
bolo depois de fazê-lo crescer. De nossa parte, em
alguns momentos, pensamos que a sustentabilidade
viria como a cereja do bolo: primeiro, seria preciso
promover o crescimento com inclusão social, qualquer
que fosse o custo ambiental; depois, cuidaríamos do
meio-ambiente, da biodiversidade, do clima: enﬁm,
do futuro. Em outras palavras: ao futuro, a agenda do
futuro. A cada dia, sua agonia.
A saída de Marina do PT me alertou para a constatação de que a sustentabilidade não é um adendo,
um detalhe, uma cláusula suplementar. Muito menos
um tema para o futuro. Tem de estar no centro de nosso pensamento e de nosssas ações, sempre. Ou não
haverá futuro.
Apesar de deﬁciências em nossa cultura política e das contradições inevitáveis, naturais em todos
os partidos, o PT foi e continua sendo um partido democrático, aberto, capaz de acolher diferenças. Tanto
que nele permanecem inúmeros ambientalistas plenamente conscientes da prioridade dos temas relativos
à sustentabilidade.
Se a saída de Marina provocou reﬂexões auto-críticas em mim e em tantos companheiros de jornada, seu novo passo, desﬁliando-se do Partido Verde,
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suscita novas inquietações, dessa vez relativas a nosso
sistema político.
Não se trata de avaliar sua opção de deixar o PV,
muito menos de julgar a escolha de manter-se, pelo
menos temporariamente, fora do universo dos partidos.
Seria pretensioso avaliar ou julgar. Só posso manifestar
meu respeito por sua decisões, uma vez que, corretas
ou incorretas, segundo quaisquer critérios, não tenho
dúvida de que as motivações são respeitáveis. Como
é de seu estilo, a ex-senadora Marina Silva não hesita
em arriscar o patrimônio político-eleitoral em nome de
seus ideais. Essa coragem não é comum. Na verdade,
é raríssima.
Assim como sua saída do PT suscitou reﬂexões
positivas, eu acredito que o rompimento de Marina
com o Partido Verde pode nos despertar de uma certa
letargia frente à crise da representação parlamentar.
Letargia que tem caracterizado o ambiente político – e
aqui não me reﬁro exclusiva nem principalmente ao PT.
Marina saiu do PV, criticou o partido –é verdade--, mas
o que interessa a todos nós foram suas palavras sobre
o sistema político brasileiro, em seu conjunto. Não foram
palavras sectárias, agressivas, doutrinárias ou destrutivas. Ela fez uma análise serena mas rigorosa sobre
a precariedade da representação política, a escassez
de conﬁança popular nas instituições parlamentares,
a incapacidade dos partidos de se conectarem com a
população e de se colocarem à altura do dinamismo
da sociedade brasileira.
Não sei se o novo capítulo de sua biograﬁa, fora
dos partidos, produzirá mais benefícios ao país e às
suas causas do que sua longa e produtiva trajetória
partidária, no interior das instituições parlamentares.
Espero que ela nos ajude a vislumbrar soluções criativas
no âmbito da democracia representativa e do Estado
democrático de direito, como deseja fazer. Confesso,
inclusive, que ainda tenho esperança de que, um dia,
no futuro próximo, Marina e o partido dos trabalhadores, ao qual ela dedicou tantos anos de sua vida, se
reencontrem: ambos amadurecidos e transformados,
graças às iniciativas corajosas da ex-senadora, por um
lado, e à abertura criativa, auto-reﬂexiva e generosa
do próprio PT.
Mas para que esse reencontro seja um dia possível e para que as transformações desejáveis ocorram, o melhor a fazer é aproveitar a oportunidade que
Marina mais uma vez nos oferece para despertarmos
da letargia, olharmos para nós mesmos no espelho
do ceticismo popular, encararmos a crise do sistema
político com franqueza, sem ressentimentos e atitudes
defensivas, e longe de qualquer dogmatismo.
Não pretendo falar sobre a reforma política que
tem sido objeto de debates no Congresso Nacional,
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até porque acho que os dilemas que ela envolve, sem
prejuízo de sua relevância, estão distantes da problemática mais funda que pode ser deﬁnida como crise
da representação e que se refere ao divórcio entre o
mundo político proﬁssional e a vida social.
Às vezes tenho a impressão de que olhamos para
o Congresso Nacional como olhamos para as estrelas
e nos iludimos com sua presença imponente como se
a representação política fosse natural e como se ela
portasse em si mesma as virtudes que justiﬁcam sua
existência. Entretanto, como sabemos, várias estrelas
e constelações que contemplamos, admirados, não
existem mais. Cuidado!, alertariam os astrônomos. As
instituições não são parte da natureza. São obras do
engenho humano. São construções históricas. Nascem
e perecem, dando lugar a novas formas, adequadas
a novos tempos. Ou se renovam, se reinventam e se
adaptam às novas exigências.
Não há democracia sem Parlamento. Sabemos
disso. O Brasil aprendeu a dura lição quando mergulhou nas trevas da ditadura. Portanto, a tarefa histórica
não pode ser desprezar o Parlamento e imaginar sua
substituição. Não há alternativas superiores no mundo
contemporâneo, apesar dos pesares. Por isso, a tarefa
é renovar métodos e processos, reinventando o instituto da representação parlamentar para conectá-la à
nova sociedade que está se gestando diante de nós.
Na Grécia clássica, a democracia veio da Ágora, o
espaço público, a praça. Foi na praça que brotou a política como prática coletiva orientada para a realização
do interesse público no território da cidade, a Polis. As
deliberações coletivas (das quais estavam excluídas,
entretanto, as mulheres e os escravos) eram possíveis
porque o número de cidadãos era reduzido e havia
tempo ocioso. Na sociedade de massas, a deliberação,
mesmo democrática, tornou-se inviável pelos métodos
diretos experimentados na praça grega, quatro séculos
antes de Cristo. Passou a ser necessário contar com
mediadores que representem a coletividade e, em seu
nome, deliberem.
Hoje, em várias partes do mundo, a sociedade
está voltando à praça. E não apenas para manifestar
sua indignação com governos tirânicos, uma vez que
são outras as praças e outras as formas de presença.
Graças à tecnologia, voltou a ser possível encontrarmo-nos na grande Ágora virtual. Na era da informação,
a sociedade está se estruturando em redes, os grupos são mais ﬂexíveis, as identidades são plásticas,
as pessoas ora se dispersam, ora se unem em torno
de determinados valores, de certas pautas, durante
certo período.
Qual a forma pela qual seria viável garantir estabilidade política, lealdade a um ideário, compromisso
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com políticas públicas e com valores, responsabilidade
na condução do interesse público e, ao mesmo tempo,
abrir o Parlamento e a vida política às redes sociais,
à participacão ampliada, sem cair na demagogia assembleísta ou plebiscitária?
Como se percebe, senhor presidente, há mais
perguntas do que respostas e o gesto político de Marina
teve, mais uma vez, o mérito de as formular. De meu
ponto de vista, acho que estaremos cumprindo nosso
dever se nos esforçarmos por pensar o novo, antecipando-nos às mudanças sociais que estão em curso.
Acredito, senhor presidente, que seja nosso dever incorporar essas perguntas à nossa agenda. Talvez elas sejam mais importantes do que as respostas,
porque provocam em nós um desconforto saudável e
construtivo, nos impedindo de confundir a desejável
solidez institucional com a resignação a seus limites.
Mais do que nos desaﬁar a incorporar o desenvolvimento sustentável como vetor de nossas lutas, na
esteira de Celso Furtado, Marina Silva nos impulsiona
a reinventar a política.
Muito obrigado!
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Lindbergh. V. Exª será atendido nas formas do Regimento, será transcrito todo o
discurso, mas amanhã poderá completá-lo também. É
que, realmente, o Regimento impede fazer duas vezes
um pronunciamento.
Há, sobre a mesa, requerimentos de autoria do
Senador Ivo Cassol solicitando, respectivamente, nos
termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, licença de saúde por 20 dias e, nos termos do art. 43, II,
do Regimento Interno, licença para tratar de interesses
particulares por 106 dias.
São os seguintes os requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 20 (vinte) dias de
licença saúde, a contar desta data, conforme Atestado
Médico, em anexo.
Senado Federal, 11 de julho de 2011. – Senador
Ivo Cassol.
REQUERIMENTO Nº 849, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, 106 (cento e seis)
dias de Licença para Tratar de Interesses Particulares,
a contar de 31 de julho de 2011.
Senado Federal, 11 de julho de 2011. – Senador
Ivo Cassol.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Votação, em globo, dos requerimentos.
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As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que os
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
A Presidência tomará as providências necessárias
à convocação do 1º Suplente do Senador Ivo Cassol.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Aécio Neves.
Bem-vindo, já recuperado!
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado a V. Exª.
É um prazer reencontrar, depois dessa curta
ausência, meus companheiros, lamentando ser essa
a primeira sessão que compareço sem ter aqui a minha esquerda a dignidade, a seriedade e, sobretudo,
os exemplos de Itamar Franco. Fica apenas esse registro. Teremos oportunidade de, em agosto, em uma
sessão em sua homenagem, falarmos um pouco do
seu extraordinário legado.
Mas faço a V. Exª uma solicitação, mesmo não
estando previsto anteriormente. Existem três processos
de empréstimos já aprovados nas respectivas Comissões extremamente relevantes para o Estado de São
Paulo, representado por V. Exª, e para o Estado do Rio
de Janeiro, representado pelo Senador Lindbergh, pelo
Senador Crivella e pelo Senador Dornelles, e, como
uma quarta opção eventual, com o apoio de todos
nós... Fica aqui. Acho que esse é um pleito de todos
os Senadores do Rio de Janeiro, mas, pela importância do que está sendo tratado, ﬁca um apelo a V. Exª
possa colocá-lo em votação. É consensual. Isso criará
um bom consenso para que outros pleitos também de
outros Estados, quando chegarem ao plenário, tenham
a aprovação unânime dos Srs. Senadores.
Faço esse apelo a V. Exª, que poderia colocar
excepcionalmente agora em votação os empréstimos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª será atendido.
Temos dois minutos para poder abrir oﬁcialmente
a Ordem do Dia. Então, vou dar a palavra ao Senador
Wilson Santiago, como orador inscrito. Em seguida, votamos, não é nominal, mas de forma simbólica, esses
três requerimentos de empréstimos que são extremamente importantes para os Estados de São Paulo, Rio
de Janeiro e Santa Catarina.
Com a palavra o Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, demais Senadores, demais Senadoras, proﬁssionais da
imprensa, meus senhores e minhas senhoras, hoje a
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Presidenta Dilma lançou o Plano Safra para agricultura
familiar 2011/2012.
Diariamente, Srª Presidenta, somos assolados
com informações sobre a falta de alimento no mundo
e, consequentemente, com os altos valores praticados
de alimentos. A informação de que seremos em breve
o maior produtor de alimentos é resultado de uma política que se preocupa com o problema da fome, com
toda certeza, no território nacional e, além de tudo,
expandindo-se para socorrer também outros países
do mundo ou até contribuir.
Hoje, está prevista a liberação de R$16 bilhões e
também a criação de uma política de preços mínimos
especial para o setor.
Todos nós, Srª Presidenta, Senador Moka, Senador Mozarildo Cavalcanti e demais Senadores e
Senadoras, temos acompanhado, ao longo do tempo,
especiﬁcamente nós que somos conhecedores da real
situação da agricultura especiﬁcamente nas regiões menos produtivas, o que não é o caso do Senador Moka,
apesar de conhecer muito a política agrícola brasileira,
mas a política agrícola do campo, especiﬁcamente, repito, nas regiões mais carentes deste País. tem sofrido
muito no que se refere à diminuição da sua produção
naqueles Estados onde há uma escassez de densidade pluviométrica exatamente por falta de garantia
do preço mínimo para aqueles pequenos produtores.
Hoje, temos o preço mínimo, digo até a aquisição
do alimento para a agricultura familiar. Mas o médio
produtor, que, no interior, é conhecido também como
pequeno produtor, encontra diﬁculdade, Senador Moka,
em decorrência da falta de um programa que garanta
o preço mínimo para o pequeno produtor de modo que
se elimine o intermediário, que lá se chama de atravessador, e se impossibilite ou inviabilize a pequena
produção desse pequeno trabalhador rural do interior,
especiﬁcamente do Nordeste.
Por essa razão é que temos, nesta oportunidade, não só de parabenizar o Governo por adotar, por
criar essa política especial do preço mínimo, que, com
certeza, colocada em prática, Senadora Ana Amélia,
irá facilitar, ajudar, contribuir para que aquele pequeno
produtor do campo permaneça no campo, residindo no
campo, produzindo, fazendo aquilo que ele aprendeu
durante toda sua vida.
Por essa razão é que temos que reconhecer essa
decisão do Governo, na data de hoje, não só de adotar essa política especial do preço mínimo, Senador
Paim, como também por gerar ou programar uma expectativa de futuro para que muitos desses pequenos
produtores tenham condições de, nas suas regiões,
nos seus Estados, nos seus sítios, nas suas comunidades, continuar produzindo, não só se mantendo ou
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mantendo o sustento de suas famílias, mas também
contribuindo para a diminuição dessas perspectiva de
fome no mundo inteiro, já que o Brasil se desenha ser,
em breve, o maior produtor de alimento do mundo.
Concedo a palavra a V. Exª, Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Muito obrigada, Senador Wilson Santiago, por abordar esse tema
tão relevante para o País, especialmente no caso referido por V. Exª, que diz respeito à renda dos pequenos agricultores não só da sua Paraíba, mas também
do meu Estado e do Senador Paim, o Rio Grande do
Sul. Recentemente, numa reunião dos representantes
da agricultura familiar com movimentos sociais, Fetag,
Via Campesina, MST, e também representantes do
Movimento dos Atingidos por Barragens, chegamos
à conclusão de que a dívida vencida e vincenda da
agricultura familiar chega, no País, a R$30 bilhões e
a dívida de curto prazo dhega a R$8 bilhões. Fizemos
até uma audiência pública, no âmbito da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, para tratar desse
assunto, Senador Wilson Santiago, e o incrível é que
tudo se resume ao que V. Exª está defendendo: o Governo precisa manter a garantia e assegurar que o
agricultor receba, pelo menos, o preço mínimo. É o
que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul,
com a crise do arroz, em que o agricultor recebe menos de R$25,80 por saca, que foi deﬁnido como preço
mínimo. Então, V. Exª está coberto de razão quando
aborda esse tema, porque, enquanto não houver renda
no campo, os riscos, as crises e os problemas sociais
vão continuar aumentando. Obrigada, Senador Wilson
Santiago. Parabéns pelo pronunciamento!
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Agradeço a V. Exª, Senadora Ana Amélia.
Dos R$16 bilhões colocados no mercado, do total,
R$7,7 bilhões serão disponibilizados para investimentos e R$8,3 bilhões para custeios.
Além da criação de uma política de preço mínimo especíﬁca, outra novidade no Plano Safra para a
agricultura familiar é a redução da taxa de juros, que
muito tem incomodado e até inviabilizado a produção
desses pequenos produtores pelo Brasil afora. A redução da taxa de juros é de signiﬁcativa importância.
As operações de investimento tiveram a taxa máxima
reduzida de 4% para 2% ao ano. Nas operações do
Programa Mais Alimentos até R$10 mil, os juros cobrados diminuíram de 2% para 1% ao ano.
Enquanto o Governo brasileiro trabalha em favor de sua agricultura e da produção de alimentos, o
Planeta está, como todos nós temos conhecimento,
em alerta. No mês passado, o grupo das vinte maiores economias do mundo se reuniu e, pela primeira
vez, os ministros da agricultura dessas nações foram
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convocados, naquele instante, a debater o assunto.
Nessa reunião, ﬁcaram claros o vigor e a importância
decisiva da agricultura brasileira na economia mundial.
Programas que visam à agricultura familiar, que
se sensibilizam com o pequeno agricultor e que fortalecem a agricultura como um todo devem honrar todos
os brasileiros, porque sabemos que temos condições de
continuar aumentando a produção, assegurando a essas famílias brasileiras, aos pequenos produtores, aos
trabalhadores, o alimento para o seu próprio sustento.
Muito signiﬁcativo é que o criador do programa
Fome Zero, como citamos na semana passada, lançado no Governo do Presidente Lula, José Graziano,
foi eleito para diretor da FAO, como todos nós temos
conhecimento.
Todos esses fatos, Srªs e Srs. Senadores, são
reﬂexo da importância que o Brasil dá à agricultura,
importância que, com certeza, tem tornado o Brasil um
dos maiores incentivadores do fortalecimento da agricultura familiar, possibilitando o aumento da produção
e, consequentemente, o sustento dessas famílias, importância que, tenho certeza, merece não só o nosso
apoio, mas também o apoio desta Casa, do Congresso
Nacional e da sociedade brasileira.
No mais, Senadora Marta, agradeço a atenção de
V. Exª dizendo que esse programa de agricultura familiar
não só deu certo, como também está dando incentivos
aos demais produtores, aos pequenos produtores e,
digo até, aos que estão no meio da agricultura familiar
para se integrarem e, com isso, buscarem não só os
incentivos do Governo, como também a contribuição
para o aumento da produção brasileira, fazendo com
que o Brasil continue sendo, num futuro bem próximo,...
(Interrupção do som.)
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) –
... aliados aos grandes, ser o Brasil, em breve, o maior
produtor de alimentos do mundo.
Agradeço a V. Exª. Com certeza, juntos, teremos
condições de contribuir e, digo até, de testemunhar
esse sucesso da agricultura brasileira.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Tenho certeza, Senador Wilson Santiago.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Está aberta a Ordem do Dia.
ORDEM DO DIA
O Item 1 da pauta é o Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 2011, oriundo da Medida Provisória nº
528, de 2011.
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Tendo em vista ser hoje a segunda sessão em
que a matéria consta da Ordem do Dia, segundo acordo de Lideranças, ela deixa de ser apreciada na presente sessão.
É o seguinte o item:
Item 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).
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Houve, há alguns minutos, uma solicitação do
Plenário, manifestada pelo Senador Aécio Neves, de
acordo com as Lideranças, para votarmos três operações de crédito que foram apreciadas e aprovadas
esta manhã.
Primeira.
Há, sobre a mesa, requerimento de urgência para
o Projeto de Resolução nº 32.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO No 850, DE 2011
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art.
338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS
no 32, de 2011, advindo da Mensagem do Senado Federal no 98, de 2011, que “propõe ao Senado Federal
seja autorizada a contratação de operação de crédito
externo, com a garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até US$112,000,000.00 (cento e
doze milhões de dólares dos Estados Unidos da América), entre o Estado do Rio de Janeiro e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada a
ﬁnanciar o “Programa Nacional de Desenvolvimento
do Turismo – PRODETUR Nacional – Rio de Janeiro”.
Em, 12 de julho de 2011.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Não tendo havido objeção do Plenário, passa-se
à apreciação da matéria.
Aprovado.
Projeto de Resolução nº 32; foi aprovado o requerimento de urgência, agora vamos ao projeto a ser votado.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 32, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 32, de 2011, (apresentado como
conclusão do Parecer nº 677, da Comissão de
Assuntos Econômicos, Relator ad hoc, Senador
Lobão Filho), que autoriza o Estado do Rio de
Janeiro a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até cento e doze milhões
de dólares dos Estados Unidos da América.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo Senadores que queiram discutir, está
encerrada a discussão, que já foi feita na parte da manhã.
Votação.
Não havendo quem queira encaminhar, as Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o crédito para o Rio de Janeiro.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação ﬁnal.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
PARECER Nº 680, DE 2011
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
n° 32, de 2011.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Resolução n° 32, de 2011, que autoriza
o Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação de
crédito externo, com garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até US$112.000.000,00 (cento e
doze milhões dólares dos Estados Unidos da América).
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de julho de 2011.
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ANEXO AO PARECER N° 680, DE 2011
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
n° 32, de 2011.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° , DE 2011
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil,
no valor de até US$ 112.000.000,00 (cento e
doze milhões de dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado do Rio de Janeiro autorizado
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 112.000.000,00
(cento e doze milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao “Programa Nacional de Desenvolvimento
do Turismo – Prodetur Nacional – Rio de Janeiro”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1°
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Rio de Janeiro;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 112.000.000,00 (cento e doze
milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário, com taxa de juros baseada na taxa de juros
interbancária praticada em Londres (Libor);
VI – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, contado a partir da vigência do contrato;
VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, pagas em 15
de junho e em 15 de dezembro de cada ano, vencendo-se a primeira depois de transcorridos 4 (quatro) anos e
a última antes de transcorridos 25 (vinte e cinco) anos,
ambos contados da data de assinatura do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre o
saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual
para cada trimestre determinada pelo BID e composta
pela (a) Libor trimestral para dólar norte-americano, (b)
mais (ou menos) uma margem de custo relacionada aos
empréstimos que ﬁnanciam os empréstimos do mecanismo unimonetário com taxa de juros baseada na Libor e
(e) mais a margem para empréstimos do capital ordinário;
IX – comissões: até 0,75% a.a. (setenta e cinco
centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não de-
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sembolsado do empréstimo e exigidas juntamente com
os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a
assinatura do contrato;
X – despesa com inspeção e supervisão geral:
não poderá ser superior a 1% (um por cento) do ﬁnanciamento, dividido pelo número de semestres compreendido no prazo original de desembolsos;
XI – opção de ﬁxação da taxa de juros: o mutuário
poderá, com o consentimento por escrito do ﬁador e
desde que sejam respeitados os termos e condições
estabelecidos no contrato de empréstimo, solicitar ao
BID a conversão, para uma taxa de juros ﬁxa, de parte
ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos à taxa
de juros baseada na Libor e uma nova conversão de
parte ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos
à taxa de juros ﬁxa para uma taxa de juros baseada
na Libor.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado do Rio de Janeiro na operação de crédito
externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
é condicionada a que:
I – o Estado do Rio de Janeiro celebre contrato
com a União para a concessão de contragarantias,
sob a forma de vinculação das cotas de repartição de
receitas de que tratam os arts. 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art.
155, todos da Constituição Federal, e outras garantias
em direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para
cobertura dos compromissos honrados diretamente das
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou
das transferências federais;
II – seja comprovado o cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso;
III – seja comprovada a situação de adimplência
de todas as obrigações da administração direta do Estado do Rio de Janeiro junto à União e suas controladas.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
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Art. 5º Esta Resolução entra em igor na data de
sua publicação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para agradecer
ao Senado Federal pela aprovação desses dois empréstimos e dizer que está aqui, no plenário, o nosso
Vice-Governador Luiz Fernando Pezão e uma comitiva
de secretários do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Muito obrigado à senhora e a todos os Senadores e Senadoras.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Há, sobre a mesa, requerimento de urgência
para o Projeto de Resolução nº 33, de 2011.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 851, DE 2011
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art.
338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS
nº 33, de 2011, advindo da Mensagem do Senado Federal nº 99, de 2011, que “propõe ao Senado Federal,
nos termos do art. 52, incisos V, VII, VIII, da Constituição Federal, seja autorizada a contratação de operação
de crédito externo, com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$485,000,000.00
(quatrocentos e oitenta e cinco milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), entre o Estado do Rio
de Janeiro e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada a ﬁnanciar
o “Programa de Habitação e Desenvolvimento Urbano
Metropolitano Sustentável – PROHDUMS”.
Em, 12 de julho de 2011.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Não tendo havido objeção do Plenário, passa-se
à apreciação da matéria.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 33, DE 2011
Projeto de Resolução nº 33, de 2011,
(apresentado como conclusão do Parecer nº
678, de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Valdir Raupp), que
autoriza o Estado do Rio de Janeiro a contratar
operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, no valor de até quatrocentos e oitenta e cinco milhões de dólares
dos Estados Unidos da América.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não sendo oferecidas emendas, encerro a discussão.
Votação.
Não tendo nenhum Senador encaminhado a votação, as Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
PARECER Nº 681, DE 2011
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
n° 33, de 2011.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal do
Projeto de Resolução n° 33, de 2011, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor
de até US$485.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de julho de 2011.
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ANEXO AO PARECER N° 681, DE 2011
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
n° 33, de 2011.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° , DE 2011
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$ 485.000.000,00
(quatrocentos e oitenta e cinco milhões de
dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado do Rio de Janeiro autorizado
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$
485.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões
de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação
de crédito destinam-se a ﬁnanciar o “Programa de
Habitação e Desenvolvimento Urbano Metropolitano
Sustentável (PROHDUMS)”.
Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1°
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Rio dc Janeiro;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 485.000.000,00 (quatrocentos
e oitenta e cinco milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: margem variável;
VI - prazo de desembolso: até 31 de dezembro
de 2012;
VII – amortização: 49 (quarenta e nove) parcelas
semestrais, sucessivas, pagas em 15 de maio e em 15
de novembro de cada ano, sendo que cada uma das
48 (quarenta e oito) parcelas iniciais corresponderá a
2,04% (dois inteiros e quatro centésimos por cento)
do valor total do empréstimo e a última corresponderá a 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento),
vencendo-se a primeira em 15 de novembro de 2016
e a última em 15 de novembro de 2040;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa composta pela taxa de juros Libar semestral para
dólar norte-americano, acrescidos de uma margem
(spread) a ser determinado pelo Bird;
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IX – juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por cento ao ano) acrescidos aos juros devidos
e ainda não pagos em até 30 (trinta) dias após a data
prevista para o seu pagamento;
X – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato entrar em efetividade.
§ 10 As datas de pagamento do principal, dos
encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de assinatura
do contrato de empréstimo.
§ 20 É permitido ao mutuário, já devidamente
autorizado por esta Resolução, mediante solicitação
formal ao credor, exercer a opção de alteração da
modalidade do empréstimo, de margem variável para
margem ﬁxa, sendo-lhe facultada a utilização dos seguintes instrumentos ﬁnanceiros:
I – conversão da taxa de juros aplicável ao montante parcial ou total do empréstimo, de ﬂutuante para
ﬁxa e vice-versa;
II – alteração da moeda de referência da operação
de crédito para o montante já desembolsado e para o
montante a desembolsar.
§ 3° Para o exercício da opção referida no § 2°, é
autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo Bird
na sua realização e de uma comissão de transação.
Art. 3° É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado do Rio de Janeiro na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1° O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado do Rio de Janeiro
celebre contrato com a União para a concessão de
contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, todos
da Constituição Federal, e outras garantias cm direito
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das
transferências federais.
§ 2° Previamente á assinatura do contrato, o
Ministério da Fazenda veriﬁcará e atestará a adimplência do Estado do Rio de Janeiro quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata o art.
10 da Resolução n° 48, de 2007, do Senado Federal,
bem como o cumprimento das condições prévias ao
primeiro desembolso.
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Art. 4° O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Wilson Santiago com a palavra.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, é somente
para solicitar de V. Exª a votação do Requerimento nº
845, que já foi lido. É um requerimento que solicita sessão especial para comemorar os 426 anos da Paraíba.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não. Vou averiguar, Senador. Vou fazer a
votação desse empréstimo e vamos averiguar onde ele
se encontra para podermos encaminhar, se possível.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Agradeço a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Há, sobre a mesa, requerimento de urgência
para o Projeto de Resolução nº 34, de 2011.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 852, DE 2011
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art.
338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS
nº 34, de 2011, advindo da Mensagem do Senado
Federal nº 100, de 2011, que “solicita, nos termos do
art. 52, incisos V, VII e VIII, da Constituição Federal,
seja autorizada a contratação de operação de crédito
externo, com a garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até US$ 85,672,400.00 (oitenta e
cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil e quatrocentos dólares dos Estados Unidos da América), de
principal, entre o Município de São José dos Campos,
Estado de São Paulo, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, cujos recursos destinam-se ao
ﬁnanciamento parcial do “Programa de Estruturação
Urbana de São José dos Campos”.
Em, 12 de julho de 2011.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a urgência do requerimento.
Não tendo havido objeção do Plenário, passa-se
à apreciação da matéria.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 34, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 34, de 2011 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 679, da Comissão de
Assuntos Econômicos, Relator: Senador Paulo
Bauer), que autoriza o Município de São José dos
Campos, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de até oitenta e cinco
milhões, seiscentos e setenta e dois mil e quatrocentos dólares dos Estados Unidos da América.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Tendo esse projeto sido amplamente discutido,
na parte da manhã, não havendo nenhum Senador ou
Senadora querendo complementar a discussão, ela
está encerrada e vamos para a votação.
Não havendo encaminhamento especial, as Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
PARECER N° 682, DE 2011
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
n° 34, de 2011.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal do
Projeto de Resolução n° 34, de 2011, que autoriza o Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até
US$85.672.400,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos
e setenta e dois mil e quatrocentos dólares dos Estados
Unidos da América).
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de julho de 2011.
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ANEXO AO PARECER N° 682, DE 2011
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
n° 34, de 2011.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO N° , DE 2011
Autoriza o Município de São José dos
Campos, Estado de São Paulo, a contratar
operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor
de até US$85.672.400,00 (oitenta e cinco
milhões, seiscentos e setenta e dois mil e
quatrocentos dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Município de São José dos Campos,
Estado de São Paulo, autorizado a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no
valor de até US$85.672.400,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil e quatrocentos
dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do “Programa
de Estruturação Urbana de São José dos Campos”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
será realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Município de São José dos Campos,
Estado de São Paulo;
II - credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: US$85.672.400,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil e quatrocentos
dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário, com taxa de juros baseada na taxa de juros
interbancária praticada em Londres (Libor);
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos e 6
(seis) meses, contado a partir da vigência do contrato;
VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, vencendo-se a primeira 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses
após a data de vigência do contrato e a última até 20
(vinte) anos após essa mesma data;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo,
a uma taxa anual para cada trimestre determinada
pelo BID e composta pela taxa de juros Libor trimestral para dólar norte-americano, mais ou menos uma
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margem de custo relacionada aos empréstimos que
ﬁnanciam os empréstimos do mecanismo unimonetário com taxa de juros baseada na Libor, mais o valor
líquido de qualquer custo/lucro gerado por operações
para mitigar as ﬂutuações da Libor e mais a margem
para empréstimos do capital ordinário;
IX – opções de conversão: responsabilizando-se
pelos custos decorrentes das opções de conversão, o
mutuário poderá solicitar ao credor, mediante consentimento do garantidor:
a) conversão, para uma taxa de juros ﬁxa, de
parte ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos
à taxa de juros baseada na Libor;
b) uma nova conversão de parte ou da totalidade
dos saldos devedores do empréstimo calculados a uma
taxa de juros ﬁxa para a taxa de juros baseada na Libor;
X – comissão de compromisso: a ser estabelecida periodicamente pelo BID, não podendo exceder
a 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento
ao ano), incidente sobre o saldo não desembolsado
do ﬁnanciamento, exigida juntamente com os juros e
entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato;
XI – despesa com inspeção e supervisão geral:
não poderá, em um semestre determinado, ser superior a l% (um por cento) do ﬁnanciamento, dividido pelo
número de semestres compreendido no prazo original
de desembolsos.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3° É a União autorizada a conceder garantia ao Município de São José dos Campos, Estado de
São Paulo, na operação de crédito externo referida
nesta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
é condicionada a que:
I – o Município de São José dos Campos, Estado
de São Paulo, celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação
das cotas de repartição de receitas de que tratam os
arts. 158 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 156, consoante o art. 167,
§ 4°, todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito admitidas, podendo o Governo Federal
reter as transferências de recursos necessários para
cobertura dos compromissos honrados diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do Município ou das transferências federais;
II – seja comprovado o cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso;
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III – o Ministério da Fazenda veriﬁque e ateste
a adimplência do ente garantido junto à União e suas
controladas.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Votação. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O requerimento do Senador Santiago...
Senador Wilson Santiago, como não é matéria
da Ordem do Dia, ele pode ser votado posteriormente.
Então, estamos pedindo seu encaminhamento, e ele
pode ser votado depois da Ordem do Dia.
A pauta permanece sobrestada.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as demais matérias
não apreciadas e transferidas para a próxima
sessão deliberativa ordinária:
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 467, de 2008- Complementar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, para acrescentar outras atividades
de prestação de serviços às já passíveis de
opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, na Casa de origem, do Deputado Sarney
Filho), que ﬁxa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art.
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23 da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das ﬂorestas, da fauna e da ﬂora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga
a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de
1991, e dá outras providências.
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.
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.
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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)
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.
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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.
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 Cidada-

JULHO 2011

Julho de 2011

nia, 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,
de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade
do ensino da Libras na educação 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
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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
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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 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.

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.

18
REQUERIMENTO Nº 760, DE 2011

23
REQUERIMENTO Nº 838, 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).

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
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.

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Primeiro orador inscrito, Senador Inácio Arruda,
pelo tempo regimental de 20 minutos. (Pausa.)
O Senador se encontra presente? (Pausa.)
Não se encontrando presente, o Senador Valadares é o seguinte, pelo tempo regimental de vinte
minutos.
Já vou ler a ordem seguinte. Há o Senador Humberto Costa, se estiver presente, pela Liderança. Depois
do Senador Valadares, Blairo Maggi, Luiz Henrique,
Pedro Taques, Cícero Lucena, Walter Pinheiro e mais
uma página inteira.
Então, pelo tempo regimental de 20 minutos, Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Marta Suplicy, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, o Governo do Presidente
Lula, do qual a Presidenta Dilma foi colaboradora essencial, será lembrado por conquistas sociais inéditas,
investimentos em infraestrutura, ciência e tecnologia,
desenvolvimento sustentado e descentralizado, fortalecimento das bases da economia e por uma política
externa corajosa e independente a partir do rompi-
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mento das amarras que nos impediam de seguir nosso
próprio caminho.
Graças a tal engenho, a crise econômica mundial
desencadeada em 2008 a partir dos Estados Unidos e
que se alastrou por todo o mundo e ainda hoje causa
desemprego, recessão e instabilidade no seu ponto de
origem e em muitos países da Europa foi enfrentada e
vencida pelo Brasil sem maiores abalos.
Essa verdadeira façanha, juntamente com a descoberta das grandes reservas de petróleo na camada
do pré-sal, creditadas ao domínio de técnicas originais
de exploração em águas profundas desenvolvidas
pela Petrobras, fez com que os olhares do mundo se
voltassem para o Brasil, que passou a ter presença
e voz em todos os debates internacionais. E, como a
coroar os esforços do Governo, nosso País passou a
ser reconhecido como potência emergente, juntamente com a Rússia, Índia e China, formando um grupo
chamado agora de Bric.
Nosso Governo logo percebeu que o salto seguinte em direção ao futuro exigia a execução de projetos
estratégicos, os quais, além de seus efeitos práticos,
objetivos, se tornariam emblemáticos de nossas aspirações como povo e da política de Estado pela conquista de nossa autonomia.
Daí por que, logo em 2008, o Presidente Lula fez
incluir na Estratégia Nacional de Defesa uma de suas
grandes iniciativas, o setor espacial, o setor nuclear e
o setor cibernético, desde então, conceituadas como
políticas de Estado estratégicas e prioritárias.
O PSB, que comandou a política de ciência e
tecnologia de nosso País em todo o governo do Presidente Lula, considera-se, com muita honra, partícipe
orgulhoso dessas conquistas. Com muita honra, participamos de todos os eventos com esses objetivos,
tanto quanto se considera colaborador leal na eleição
da Presidenta Dilma e, portanto, decidido a colaborar
para o sucesso do seu Governo.
Eis por que venho à tribuna desta Casa para
transmitir nossa visão do programa espacial ao qual até
bem pouco estivemos diretamente ligados, através do
nosso ilustre companheiro Roberto Amaral, ex-Ministro
da Ciência e Tecnologia e ex-Diretor-Geral brasileiro
da Alcântara Cyclone Space.
Foi em setembro de 2003, durante sua investidura
no cargo de Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, que o Brasil celebrou o Acordo de Cooperação
com a Ucrânia com o propósito de superar, no menor
tempo possível, a carência de autonomia na produção
de foguetes lançadores.
O propósito era e continua sendo o de vencer
etapas e recuperar o tempo perdido através da criação
de uma binacional, com sede no Brasil e instalações
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de lançamento no Município de Alcântara, no Estado
do Maranhão.
Essa decisão foi consequência lógica do fato
de os dois países, Brasil e Ucrânia, contarem, cada
um isoladamente, com as condições estratégicas que
justamente faltam ao outro para desenvolver seu próprio programa espacial. De um lado, a Ucrânia possui um dos melhores foguetes do mundo, já na sua
quarta geração, com centenas de lançamentos bem-sucedidos e nenhum fracasso, enquanto suas condições geográﬁcas inviabilizam os lançamentos a partir
de seu território, uma vez que os foguetes deveriam
sobrevoar vários outros países, justamente quando
estivessem descartando seus diversos estágios. Isso
obriga a Ucrânia a fazer lançamentos a partir de sítios
russos localizados no Cazaquistão, com um alto custo
adicional. O Brasil, por seu turno, tem no litoral norte
e nordeste condições geográﬁcas superiores às de
qualquer outro local do Planeta, condições essas que
se tornam privilegiadas em Alcântara, localizada a 2,2
graus ao sul do Equador, o que representa um incremento na velocidade tangencial do foguete, ou seja,
um forte impulso inicial, que se traduz em aumento da
capacidade de transporte ou redução do consumo de
combustível em torno de 30%. Este diferencial tornará o sítio de Alcântara o mais competitivo do mundo.
Mas, se dispõe de tal privilegiada localização, o Brasil
não possui, ainda, nem foguete lançador nem sítio de
lançamentos a ele adequado.
Coube ao companheiro Roberto Amaral, então
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, consolidar
a decisão do Estado brasileiro de fazer juntar os dois
países num único e comum empreendimento que permitisse a convergência de tais privilégios, mediante a
criação da binacional Alcântara Cyclone Space (ACS),
cujo objetivo é a construção do Cyclone-4, ainda na
Ucrânia, e do seu sítio de lançamentos em Alcântara
e, no futuro próximo, o desenvolvimento comum do
Cyclone-5.
Cercando-se dos melhores cientistas e técnicos
e tendo o apoio do Presidente Lula, Roberto Amaral
assumiu pessoalmente a liderança do novo projeto e
esteve na Ucrânia diversas vezes nas tratativas junto
ao governo daquele país. Do mesmo modo, acompanhou passo a passo o processo de aprovação do
Acordo Brasil Ucrânia pelo Congresso Nacional, no
que contou com a colaboração decisiva do Deputado
Jorge Bittar e do então Deputado e hoje nosso ilustre
colega Senador Aloysio Nunes.
A visão do nosso diretor-geral era e continua
sendo a instalação, em Alcântara, de um complexo
espacial técnico-cientíﬁco, ao lado do atual Centro de
Lançamentos de Alcântara da Força Aérea Brasilei-
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ra, destinado ao Veículo Lançador de Satélites, e de
mais três sítios de lançamentos espaciais, capazes
de operar com outros veículos, sendo um deles o promissor Cyclone-4. E, como retaguarda desses sítios e
em função deles, haveria a instalação de um parque
de empresas de apoio às atividades espaciais, assim
como instituições de ensino e pesquisa de tecnologias
de ponta, além de atividades industriais e de serviços
especializados. Um polo de progresso, ciência e tecnologia num dos mais pobres Estados da Federação.
Era o hoje frustrado Centro Espacial Brasileiro.
O Acordo de Cooperação a Longo Prazo entre
o Brasil e a Ucrânia, visando a esses objetivos, foi
assinado, em Brasília, em 21 de novembro de 2003.
Meses depois, Roberto Amaral deixaria o Ministério
da Ciência e Tecnologia, tendo como superada a fase
mais difícil do Projeto Cyclone. Mas, ao ser chamado,
em setembro de 2007, pelo Presidente da República
Lula, para instalar e assumir a direção brasileira da
binacional Alcântara Cyclone Space, quando essa
não passava de um simples estatuto e apenas boas
intenções, logo percebeu que as maiores diﬁculdades
ainda estavam por vir, na forma de uma continuada
interposição de obstáculos de toda sorte que teriam
desanimado quem não estivesse movido por um grande ideal, convencido de sua importância para o Brasil
e decidido a colocá-lo em pé.
O primeiro deles foi a incompreensão burocrática,
que naturalmente emperra a máquina administrativa e
não percebe a relevância de projetos de infraestrutura
e, muito especialmente, de projetos estratégicos. Esse
fator foi responsável inicialmente pelo atraso de catorze
meses na execução dos levantamentos da cobertura
da fauna e ﬂora do local onde se instalaria o novo centro, tempo em que a área permaneceu bloqueada por
quilombolas, apesar de aquele procedimento constituir
exigência do Ibama como condição à cessão do período de supressão vegetal, sem o qual nenhuma obra
poderia ser executada.
A amparar essa interrupção estava a liminar da
Justiça Federal do Maranhão, que acatou a ação cautelar impetrada pelo Ministério Público, apoiada no
curioso argumento segundo o qual as operações de
campo da Alcântara Cyclone Space teriam perturbado
seres sobrenaturais, conhecidos como “encantados”,
antepassados dos quilombolas, que viveriam em rochas na praia e que, de lá, assustados pelo barulho,
haviam se retirado para não mais voltar. Somente em
6 de março de 2009, o embargo judicial é levantado
em assentada judicial, na qual a ACS, para sair do impasse, se vê na contingência de renunciar ao projeto
original e resignar-se a se instalar em área já concedida
à Força Aérea e onde esta presentemente constrói o
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sítio destinado ao seu veículo VLS. Foram necessários outros meses de negociação com o Ministério da
Defesa. Além do comprometimento do cronograma, a
área de 1.290 hectares, originalmente destinada pelo
Governo brasileiro à ACS, a noroeste do atual sítio, foi
reduzida a apenas 462 hectares dentro da área da FAB.
Apesar das adversidades e desaﬁos enfrentados, dos quais dei apenas exemplos, o nosso Roberto
Amaral conseguiu cumprir, no espaço de três anos e
seis meses, todas as etapas do programa que traçara. A sede da empresa, em Brasília, foi instalada logo
em dezembro de 2007. A partir daí, foram executados todos os projetos técnicos de construção, como
o projeto básico tanto do foguete lançador, incluindo
sua maquete elétrica, quanto do sítio de lançamento,
com a tecnologia correspondente e equipamentos e
instalações incorporados ao nosso patrimônio, permanecendo, como permanecerão, em nosso solo.
Em maio de 2009, a binacional havia entregado ao
Ibama todos os estudos ambientais e havia atendido a
todas as exigências do Ibama, com a entrega, no devido tempo, de todos os relatórios técnicos necessários
e a realização de audiências com as comunidades de
Alcântara e, em São Luís, com as instituições delas
representativas e órgãos governamentais. Mesmo assim, só logrou receber a licença de supressão vegetal
em 22 de junho de 2010 e, no dia 6 de setembro do
mesmo ano, a licença prévia que permitia o início das
obras do sítio.
Finalmente, o lançamento da pedra fundamental
do Sítio de Lançamentos do Cyclone se deu no dia 9
de setembro, ou seja, três dias após a liberação da
área. Em 1º de julho, a Alcântara Cyclone Space conseguira, graças à inestimável colaboração do Ministro
Nelson Jobim, a já referida cessão do uso do solo do
CLA, condição exigida pelo Ibama para emissão das
licenças necessárias. Em 1º de abril, havia sido obtido reconhecimento, pelo Conselho de Segurança
Nacional, do caráter de segurança nacional do Projeto Cyclone, o que possibilitou a assinatura, em 28
de outubro de 2010, do contrato para a construção do
sítio de lançamentos.
A ação da ACS, porém, foi mais longe, contribuindo, desde seus primeiros passos, para o desenvolvimento econômico e social da região. Com recursos da
Agência Espacial Brasileira, foi promovida a reconstrução de 50 quilômetros de estrada, a MA-106, que vai
servir ao futuro sítio de lançamentos e será utilizada
também para o trânsito da população, sem outras vias
de acesso do litoral ao interior do município. Com o
Ministério das Minas e Energia, sob a cheﬁa do nosso colega Senador Edison Lobão, e o Programa Luz
para Todos, conseguiu a extensão da rede de energia
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elétrica a comunidades antes desassistidas, como
a de Baracatatiua. Em parceria com o Ministério do
Trabalho e Emprego, foi desenvolvido o programa de
melhoria de qualidade de vida e formação de mão de
obra a ser aproveitada na construção do Complexo de
Lançamento do Cyclone-4, que proporcionará a criação de 1,5 mil empregos durante as obras de implantação do sítio de lançamentos e de suas instalações
periféricas. Junto ao Ministério das Comunicações, a
ACS vem trabalhando para a instalação de telefones
públicos nas comunidades quilombolas.
A experiência que Roberto Amaral adquiriu no
enfrentamento desses desaﬁos e os conhecimentos
que incorporou ao seu já rico patrimônio cultural ﬁzeram dele um conselheiro a ser ouvido, mesmo porque,
como poucos, tem sido capaz de colocar o problema
da sobrevivência da Alcântara Cyclone Space como
um projeto que se insere entre as estratégias de Estado do nosso País, como contribuição da mais alta
importância a dar ao desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico, à defesa, à aﬁrmação da nossa soberania e
à satisfação mais justa de nossa autoestima.
Reﬂetindo sobre o momento pelo qual estamos
passando, ocorrerá a qualquer brasileiro perguntar qual
a razão de despendermos tantos esforços em defesa
de um programa espacial voltado para a criação de
um sítio de lançamento de satélites e outros artefatos. Ao que já dissemos, é possível acrescentar uma
longa lista de argumentos. Limitar-me-ei, contudo, aos
dois que considero mais importantes. O primeiro diz
respeito diretamente aos resultados e pode ser assim
resumido: porque temos as melhores condições geográﬁcas e climáticas do Planeta, enquanto nosso parceiro ucraniano detém tecnologia de ponta comprovada no desenvolvimento, construção e lançamento dos
foguetes. Essas condições excepcionais nos permitirão
utilizar o referido sítio para nossos próprios projetos e a
serviço remunerado de um grande número de países,
passando da condição de simples clientes para uma
posição de destaque como prestadores de serviços
de alta tecnologia, num mercado multimilionário e em
pleno crescimento. O segundo argumento diz respeito
à opção estratégica do nosso País de construir uma
civilização na América do Sul e, como disse no começo deste pronunciamento e agora repito, porque é
indispensável à aﬁrmação de nossa soberania e será
emblemático de uma política de Estado voltada para
a expansão da nossa autonomia.
Voltemos ao ponto de partida, examinando, mesmo que superﬁcialmente, o desempenho dos outros
países do Bric em termos de programa espacial. A
Rússia lançou seu primeiro satélite, o Sputnik, em
1957, ao tempo em que ainda era União Soviética,
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sendo, em poucos anos, seguida pelos Estados Unidos.
A China fez isso em 1970; a Índia, em 1980, portanto, há 31 anos. Sendo desnecessário falar do grande
avanço da Rússia, lembremos que a China já realiza
voos tripulados e começou a montar no espaço seu
próprio sistema de navegação GPS que contará com
trinta satélites, dos quais dez já lançados com êxito,
outros doze ou quatorze a serem lançados até 2015,
devendo o restante entrar em órbita até 2020. A China conta com três sítios de lançamentos, localizados
em diferentes regiões, com o que procura contornar
as eventuais diﬁculdades oriundas de condições geográﬁcas e meteorológicas. Faz-se necessário lembrar
que, a partir de 2003, foram lançados, de um desses
sítios, o de Tai Yuan, três satélites brasileiros da série
CBERS, o satélite sino-brasileiro de recursos terrestres,
e mais dois devem entrar em órbita até 2014. A Índia
já lançou mais de sessenta satélites, destaca-se pelo
domínio de tecnologias de sensoriamento e já enviou
uma missão não tripulada à Lua.
Em 2008, realizou a proeza de lançar, através
de um único foguete, nove outros satélites, seis dos
quais destinados à Alemanha, ao Canadá, à Holanda
e à Dinamarca. Em torno do seu sítio de lançamentos, gravitam importantes instituições acadêmicas e
tecnológicas. Seus líderes dizem que o programa espacial indiano serve à independência do seu país e é
orgulho de seu povo.
Enquanto isso, o Brasil não passou de um lançamento suborbital, realizado em 1965, a partir da base da
Barreira do Inferno, seguido de três tentativas frustradas
do Veículo Lançador de Satélite, o VLS, desenvolvido
em programa da Força Aérea Brasileira, a última das
quais com perda irreparável de 21 vidas, e a destruição
do lançador e de sua plataforma de lançamento. Esse
doloroso acidente foi uma das principais conseqüências da ausência de recursos, como se demonstrará a
seguir. Srª Presidente, já estou encerrando.
Na verdade, perdemos até aqui a corrida contra
o tempo em relação aos outros países do BRIC e podemos ﬁcar fora do mercado de lançamentos que, na
próxima década, deve movimentar algo em torno de
US$25 bilhões a US$30 bilhões. E o que, para mim, se
constitui ameaça ainda mais grave: estamos abrindo
mão de dispor de mecanismos absolutamente necessários à nossa defesa e à aﬁrmação política como Nação.
A ausência de recursos não produziu efeitos apenas nos resultados do programa do sítio de lançamentos. Causou a trágica evasão de técnicos e cientistas,
ainda hoje não reparada. Somente no período negro,
de 1990 a 2003, ocorreu a evasão de nada menos do
que 2.526 servidores civis, entre técnicos de diversos
níveis. Apenas em 1997, perdemos 90 cientistas e,
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em 2002, último ano do Governo Fernando Henrique
Cardoso, havia apenas 500 servidores dedicados às
atividades espaciais.
A Presidenta Dilma, amplamente reconhecida
por sua competência como gestora, deu inequívocas
provas de grande visão de Estado logo nos seus primeiros atos e decisões. Isso nos faz ter certeza de que
Sua Excelência, cônscia do que representa o Programa
Espacial Brasileiro para o nosso futuro como Nação, a
ele dedicará sua melhor atenção, dando-lhe o grande
impulso que está a merecer.
Ao professor Roberto Amaral, Vice-Presidente
do meu Partido, destacado na luta em defesa da ciência, tecnologia e inovação como instrumentos de
soberania e aﬁrmação nacional, minha homenagem
e solidariedade.
Ao encerrar, Srª Presidente, quero parabenizar a
Subsecretaria de Edições Técnicas da Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal
pela edição do livro Ciência, Tecnologia e Soberania
Nacional (Diﬁculdades para a construção de um Projeto Nacional), do professor Roberto Amaral, do qual
destaco o ensaio “As diﬁculdades brasileiras para desenvolver projetos estratégicos”, no qual a associação
Brasil-Ucrânia, de que resultaram o projeto do Cyclone-4 e a ACS, é tratada como um “estudo de caso”.
Srª Presidente, peço que na íntegra seja registrado esse pronunciamento, conforme manda o Regimento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo do Presidente Lula, do qual a Presidenta Dilma foi colaboradora essencial, será lembrado por conquistas sociais
inéditas, investimentos em infra-estrutura, ciência e
tecnologia, desenvolvimento sustentado e descentralizado, fortalecimento das bases da economia, e por
um política externa corajosa e independente a partir do
rompimento das amarras que nos impediam de seguir
nosso próprio caminho.
Graças a tal engenho, a crise econômica mundial
desencadeada em 2008, a partir dos Estados Unidos
e que se alastrou pelo mundo e, ainda hoje, causa desemprego, recessão e instabilidade no seu ponto de
origem e em muitos países da Europa, foi enfrentada
e vencida pelo Brasil sem maiores abalos.
Esta verdadeira façanha, juntamente com a descoberta das grandes reservas de petróleo brasileiro na
camada do pré-sal, creditadas ao domínio de técnicas
originais de exploração em águas profundas desenvol-
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vidas pela Petrobrás, fez com que os olhares do mundo
se voltassem para o Brasil que passou a ter presença
e voz em todos os debates internacionais. E como a
coroar os esforços do Governo, nosso país passou a
ser reconhecido como potencia emergente juntamente com Rússia, Índia e China formando o grupo agora
chamado de BRIC.
Nosso Governo logo percebeu que o salto seguinte em direção ao futuro exigia a execução de projetos
estratégicos os quais, além de seus efeitos práticos,
objetivos, se tornariam emblemáticos de nossas aspirações como povo e da política de Estado pela conquista de nossa autonomia. Daí porque, logo em 2008,
o Presidente Lula fez incluir na Estratégia Nacional de
Defesa, uma de suas grandes iniciativas, os setores
espacial, nuclear e cibernético, desde então conceituados como políticas de Estado estratégicas e prioritárias.
O PSB, que comandou a política de ciência e
tecnologia de nosso país em todo o governo Lula, se
considera, com muita honra, partícipe orgulhoso dessas
conquistas, tanto quanto se considera colaborador legal
na eleição da Presidente Dilma e portanto decidido a
colaborar para o sucesso de seu governo. Eis porque
que venho à Tribuna desta Casa para transmitir nossa
visão do Programa Espacial, ao qual, até bem pouco,
estivemos diretamente ligados através do nosso ilustre
companheiro Roberto Amaral, ex-ministro da Ciência
e Tecnologia e ex-diretor-geral brasileiro da Alcântara
Cyclone Space.
Foi em setembro de 2003, durante sua investidura
no cargo de Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia,
que o Brasil celebrou o Acordo de Cooperação com a
Ucrânia com o propósito de superar, no menor tempo
possível, a carência de autonomia na produção de foguetes lançadores. O propósito era e continua sendo o
de vencer etapas e recuperar o tempo perdido através
da criação de uma binacional, com sede no Brasil e
instalações de lançamento no município de Alcântara,
no Estado do Maranhão.
Por que em Alcântara, ver-se-á em seguida.
Essa decisão foi conseqüência lógica do fato
de os dois países, Brasil e Ucrânia, contarem, cada
um isoladamente, com as condições estratégicas que
justamente faltam ao outro para desenvolver seu próprio programa espacial. De um lado, a Ucrânia possui um dos melhores foguetes do mundo, já na sua
quarta geração, com centenas de lançamentos bem
sucedidos e nenhum fracasso, enquanto suas condições geográﬁcas inviabilizam os lançamentos a partir
de seu território, uma vez que os foguetes deveriam
sobrevoar vários outros países justamente quando
estivessem descartando seus diversos estágios. Isso
obriga a Ucrânia a fazer lançamentos a partir de sítios

94

28982

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

russos localizados no Casaquistão, com um alto custo
adicional. O Brasil, por seu turno, tem no litoral norte
e nordeste condições geográﬁcas superiores às de
qualquer outro local do planeta, condições essas que
se tornam privilegiadas em Alcântara, localizada a 2,2
graus ao sul do equador, o que representa um incremento na velocidade tangencial do foguete, ou seja,
um forte impulso inicial, que se traduz em aumento da
capacidade de transporte ou redução do consumo de
combustível em torno de 30 por cento. Este diferencial tornará o sítio de Alcântara o mais competitivo do
mundo. Mas se dispõe de tal privilegiada localização,
o Brasil não possui, ainda, nem foguete lançador nem
sítio de lançamento a ele adequado.
Coube ao companheiro Roberto Amaral, então
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, consolidar
a decisão do Estado brasileiro de fazer juntar os dois
países num único e comum empreendimento que permitisse a convergência de tais privilégios, mediante a
criação da binacional Alcântara Cyclone Space, (ACS)
cujo objetivo é a construção do Cyclone-4, ainda na
Ucrânia, e do seu sítio de lançamentos em Alcântara, e,
no futuro próximo, o desenvolvimento comum do Cyclone-5. cercando-se dos melhores cientistas e técnicos
e, tenho o apoio do Presidente Lula, Amaral assumiu
pessoalmente a liderança do novo projeto, e esteve na
Ucrânia diversas vezes nas tratativas junto ao governo
daquele país. Do mesmo modo, acompanhou passo
a passo o processo de aprovação do Acordo Brasil
Ucrânia pelo Congresso Nacional no que contou com
a colaboração decisiva do deputado Jorge Bitar e do
então deputado e hoje nosso ilustre colega, o senador Aloysio Nunes. A visão de nosso Diretor-geral era
e continua sendo a instalação, em Alcântara, de um
complexo espacial técnico-cientíﬁco ao lado do atual
Centro de Lançamentos de Alcântara (CLA), da Força
Aérea Brasileira, e destinado ao Veículo Lançador de
Satélites (VLS) e mais três sítios de lançamentos espaciais, capazes de operar com outros veículos, sendo
um deles o promissor Cyclone-4. E, como retaguarda
desses sítios, e em função deles, a instalação de um
parque de empresas de apoio às atividades espaciais,
assim como instituições de ensino e pesquisa de tecnologias de ponta, além das atividades industriais e de
serviços especializados. Um pólo de progresso, ciência
e tecnologia num dos mais pobres Estados da Federação. Era o hoje frustrado Centro Especial Brasileiro.
O Acordo de Cooperação a Longo Prazo, entre
o Brasil e a Ucrânia visando esses objetivos, foi assinado, em Brasília, em 21 de novembro de 2003 e,
meses depois Roberto Amaral deixaria o Ministério da
Ciência e Tecnologia tendo como superada a fase mais
difícil do Projeto Cyclone. Mas, ao ser chamado, em

JULHO 2011

Julho de 2011

setembro de 2007, pelo Presidente Lula, para instalar
e assumir a direção brasileira da binacional Alcântara
Cyclone Space, quando esta não passava de um simples estatuto e apenas boas intenções, logo percebeu
que as maiores diﬁculdades ainda estavam por vir, na
forma de uma continuada interposição de obstáculos
de toda sorte que teriam desanimado quem não estivesse movido por um grande ideal, convencido de sua
importância para o Brasil e obstinadamente decidido
a colocá-lo em pé.
O primeiro deles foi a incompreensão burocrática
que naturalmente emperra a máquina administrativa
e não percebe a relevância de projetos de infraestutura e, muito especialmente, de projetos estratégicos.
Esse fator foi responsável inicialmente pelo atraso de
14 meses na execução dos levantamentos da cobertura da fauna e ﬂora do local onde se instalar o novo
Centro, tempo em que a área permaneceu bloqueada
por quilombolas, apesar de aquele procedimento constituir exigência do IBAMA como condição à cessão do
pedido de supressão vegetal, sem o qual nenhuma
obra poderia ser executada. A amparar esta interrupção estava Liminar da Justiça Federal do Maranhão
que acatou Ação Cautelar impetrada pelo Ministério
Público apoiada no curioso argumento segundo o qual
as operações de campo da Alcântara Cyclone Space
teriam perturbado seres sobrenaturais conhecidos
como “encantados”, antepassados dos quilombolas
que viveriam em rochas, na praia, e que dela, assim
assustados pelo barulho, haviam se retirado para não
mais voltar. Somente em 6 de março de 2009 o embargo judicial é levantado em Assentada Judicial, na
qual a ACS, para sair do impasse, se vê na contingência de renunciar ao projeto original e resignar-se
por instalar-se em área já concedida à Força Aérea e
onde esta presentemente constrói o sítios destinado
ao seu veículo VLS. Foram necessários outros meses
de negociações com o Ministério da Defesa. Além do
comprometimento do cronograma, a área de 1.290
hectares originalmente destina pelo governo brasileiro
à ACS, a noroeste do atual sítio, foi reduzida a apenas
462 hectares, dentro da área da FAB.
Apesar das adversidades e desaﬁos enfrentados,
dos quais dei apenas exemplos, Roberto Amaral, conseguiu cumprir, num espaço de 3 anos e seis meses,
todas as etapas do programa que traçara. A sede da
empresa, em Brasília, foi instalada logo em dezembro
de 2007 e, a partir daí, executados todos os projetos
técnicos e de construção, como o Projeto Básico, tanto do foguete lançador, incluindo sua maquete elétrica, quanto do sítio de lançamento, com a tecnologia
correspondente e equipamentos e instalações incorporados ao nosso patrimônio, permanecendo como

JULHO 2011

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

permanecerão em nosso solo. Em maio de 2009 a Binacional havia entregue ao IBAMA todos os estudos
ambientais, havia atendido a todas as exigências do
IBAMA, com a entrega, no devido tempo, de todos os
relatórios técnicos necessários, e a realização de audiências com as comunidades de Alcântara e, em S.
Luiz, com instituições delas representativas e órgãos
governamentais. Mesmo assim só logrou receber a licença de supressão vegetal em 22 de junho de 2010 e
no dia 6 de setembro do mesmo ano a Licença prévia
que permitia o início das obras do sítio. Finalmente, o
lançamento da pedra fundamental do Sítio de Lançamentos do Cyclone se deu no dia 9 de setembro, ou
seja, três dias após a liberação da área. Em primeiro de
julho, a Alcântara Cyclone Space, conseguira, graças
à inestimável colaboração do ministro Nelson Jobim,
a já referida cessão de uso do solo do CLA, condição exigida pelo IBAMA para a emissão das licenças
necessárias. Em 1º de abril havia sido obtido o reconhecimento, pelo Conselho de Segurança Nacional,
do caráter de segurança nacional do projeto Cyclone,
o que possibilitou a assinatura, em 28 de outro ainda
de 2010, do contrato para a construção do Sítio de
Lançamentos.
A ação da ACS, porém, foi mais longe, contribuindo, desde seus primeiros passos, para o desenvolvimento econômico e social da região. Com recursos da
Agência Espacial Brasileira foi promovida a reconstrução de 50km da estrada MA-106 que vai servir ao futuro
sítio de lançamentos e será utilizada, também, para o
transito da população sem outras vias de acesso do
litoral ao interior do município. Com o Ministério das
Minas e Energia, sob a cheﬁa de nosso colega senador
Edison Lobão, e o Programa Luz para Todos, conseguiu
a extensão da rede de energia elétrica a comunidades antes desassistidas, como a de Baracatatiua; em
parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego foi
desenvolvido programa de melhoria de qualidade de
vida e de formação de mão-obra a ser aproveitada na
construção do Complexo do Lançamento Cyclone-4 que
proporcionará a criação de 1.500 empregos durante
as obras de implantação do sítio de lançamentos e de
suas instalações periféricas. Junto ao Ministério das Comunicações, a ACS vem trabalhando para a instalação
de telefones públicos nas comunidades quilombolas.
Com a cooperação da UNB, da CAPES e do CNPq e
de universidade ucranianas, construiu ousado projeto
que levará alunos de nossa universidade a realizarem
cursos de mestrado em engenharia espacial na Ucrânia. Com a prefeitura local está instalando, em imóvel
tombado pelo IPHAN e cedido em comodato, o Centro
Sociocultural Santos Dumont, com recursos já cedidos
pelo MCT, ao lado do qual já foi instalado o escritório
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da representação local da ACS, primeiro passo para a
transferência de sua equipe técnica para o Maranhão.
A ACS manterá em Alcântara, permanentemente, e lá
residindo, uma equipe mínima de 50 técnicos, na sua
maioria com doutorado. A cada operação de lançamento
esse contingente subirá para 350, com a inclusão dos
contratados adicionais e dos técnicos que para essa
operação virão da Ucrânia.
A experiência que Roberto Amaral adquiriu no
enfrentamento desses desaﬁos e os conhecimentos
que incorporou ao seu já rico patrimônio cultural, ﬁzeram dele um conselheiro a ser ouvido, mesmo porque,
como poucos, tem sido capaz de inserir o problema da
sobrevivência da Alcântara Cyclone Space como projeto
que se insere entre as estratégias de Estado do nosso
país com contribuição da mais alta importância a dar
ao desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico, à defesa,
à aﬁrmação da nossa soberania e à satisfação mais
justa da nossa auto-estima.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, reﬂetindo
sobre o momento pelo qual estamos passando, ocorrerá a qualquer brasileiro perguntar qual a razão de
despendermos tantos esforços em defesa de um programa espacial voltado para a criação de um sítio de
lançamento de satélites e outros artefatos.
Ao que já dissemos, é possível acrescentar uma
longa lista de argumentos. Limitar-me-ei, contudo, aos
dois que considero mais importantes. O primeiro diz
respeito diretamente aos resultados e pode ser assim
resumido: porque temos as melhores condições geográﬁcas e climáticas do planeta, enquanto nosso parceiro ucraniano detém tecnologia de ponta comprovada no desenvolvimento, construção e lançamento dos
foguetes. Essas condições excepcionais nos permitirão
utilizar referido sítios para nossos próprios projetos e a
serviço remunerado de um grande número de países,
passando da condição de simples cliente para uma
posição de destaque, como prestadores de serviços
de alta tecnologia, num mercado multimilionário e em
pleno crescimento.
O segundo argumento diz respeito à opção estratégica do nosso país de construir uma civilização
na América do Sul, e, como disse no começo desse
pronunciamento e agora repito, porque é indispensável
à aﬁrmação de nossa soberania e será emblemático
de uma política de Estado voltada para a expansão da
nossa autonomia.
Voltemos ao ponto de partida examinando, mesmo
que superﬁcialmente, o desempenho dos outros países
do BRIC em termos de programa espacial. A Rússia
lançou seu primeiro satélite, o Sputinik, em 1957, ao
tempo em que ainda era União Soviética, sendo, em
poucos anos, seguida pelos Estados Unidos. A China
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fez isso em 1970 e a Índia, em 1980, portanto há trinta e um anos. Sendo desnecessário falar do grande
avanço da Rússia, lembremos que a China já realiza
vôos tripulados e começou a montar no espaço seu
próprio sistema de navegação GPS que contará com
trinta satélites, dos quais 10 já lançados com êxito, outros 12 ou 14 a serem lançados até 2015 devendo o
restante entrar em órbita até 2020. Ela conta com três
sítios de lançamentos, localizados em diferentes regiões
com o que procura contornar as eventuais diﬁculdades
oriundas de condições geográﬁcas e meteorológicas.
Faz-se necessário lembrar que a partir de 2003 foram lançados de um desses sítios, o de Tai Yuan, três
satélites brasileiros da série CBERS, o satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, e mais dois devem
entrar em órbita até 2014. A Índia já lançou mais de 60
satélites, destaca-se pelo domínio de tecnologias de
sensoriamento e já enviou uma missão não tripulada
à lua. Em 2008 realizou a proeza de lançar, através de
um único foguete nove outros satélites seis dos quais
destinados à Alemanha, Canadá, Holanda e Dinamarca. Em torno de seu sítio de lançamentos gravitam importantes instituições academia e tecnológicas. Seus
líderes dizem que o programa espacial indiano serve
à independência do país e ao orgulho de seu povo.
Enquanto isso, o Brasil não passou de um lançamento
sub-orbital realizado em 1965 a partir da base da Barreira do Inferno, seguido de três tentativas, frustradas
do Veículo Lançador de Satélites, o VLS, desenvolvido
em Programa da Força Aérea Brasileira, a última das
quais com perda irreparável de 21 vidas, e a destruição
do lançador e de sua plataforma de lançamento. Este
doloroso acidente foi uma das principais conseqüências da ausência de recursos, como se corrida contra
o tempo em relação aos outros países do BRIC e podemos ﬁcar fora do mercado de lançamentos que, na
próxima década deve movimentar algo em torno 25 a
30 bilhões de dólares. E o que, para mim se constitui
ameaça ainda mais grave: estamos abrindo mãos de
dispor de mecanismos absolutamente necessários à
nossa defesa e aﬁrmação política como nação.
Deve-se este insucesso, principalmente, ao que
Roberto Amaral chamou, à época, de a dieta dos recursos, posta em prática na década de noventa. De fato,
após o Governo do então Presidente Sarney, quando
os investimentos no programa espacial experimentaram crescimento continuado com média anual de cem
milhões de dólares, e com este registro lhe rendemos
todas as homenagens, veio um longo período, de 1990
a 2002 em que esses recursos, em média, caíram pela
metade. Pior, de 1995 a 2002 os investimentos anuais
na área caíram dos já magros 27,5 milhões de dólares
em 1995, para apenas 3,7 milhões em 2002. O pior
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ano de todos foi o de 1999 em que o Governo investiu
a irrisória soma de 1,6 milhões de dólares. A retomara
dos investimentos começou no Governo do Presidente
Lula, com forte incremento de 2004 para 2005 quando passou para mais de 130 milhões anuais, caindo
um pouco em 2008 para, recuperando-se, chegar ao
patamar de quase 170 milhões de dólares em 2009.
A título de referência, lembro que China tem aplicado
anualmente mais de 1 bilhão e meio de dólares norte-americanos e a Índia mais de 900 dólares anuais nos
seus programas, também anualmente.
A ausência de recursos não produziu efeitos
apenas nos resultados do programa do sítio de lançamentos. Causou trágica evasão de técnicos e cientistas
ainda hoje não reparada. Somente no período negro
de 1990 a 2003, ocorreu a evasão de nada menos
que 2.526 servidores civis, entre técnicos de diversos
níveis. Apenas em 1997 perdemos 90 cientistas e,
em 2002, último ano do Governo Fernando Henrique,
havia apenas 500 servidores dedicados a atividades
espaciais. Em depoimento recente na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, o novo
presidente da Agência Espacial Brasileira, Professor
Marco Antonio Raupp, reclamou dos baixos salários de
nossos técnicos, da não renovação de nossos quadros
cientíﬁcos, da precariedade estrutural da Agência e do
baixo número de técnicos e cientistas empregados pelo
nosso Programa Espacial.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a presidente Dilma, já antes amplamente reconhecimento
por sua competência como gestora, deu inequívocas
provas de grande visão de Estado logo nos seus primeiros atos e decisões. Isso nos faz ter a certeza de
que S. Exª, cônscia do que representa o Programa
Espacial Brasileiro para o nosso futuro como nação,
a ele dedicará sua melhor atenção dando-lhe o grande impulso que está a merecer. A S. Exª não faltará o
apoio desta Casa.
Ao professor Roberto Amaral, Vice-Presidente
do meu partido, destacado na luta em defesa da ciência, tecnologia e inovação como instrumentos de
soberania e aﬁrmação nacional, minha homenagem
e solidariedade.
Ao encerrar, Sr. Presidente, quero parabenizar a
Subsecretaria de Edições Técnicas da Secretaria Especial de Editoração e Publicações, de nossa Casa,
pela edição do livro Ciência, Tecnologia e Soberania
Nacional (Diﬁculdades para a construção de um Projeto Nacional), do professor Roberto Amaral, do qual
destaco o ensaio ‘As diﬁculdades brasileiras para desenvolver projetos estratégicos’, no qual a associação
Brasil-Ucrania, de que resultaram o projeto do Cyclone-4 e a ACS, é tratada como um ‘estudo de caso’.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento,
Senador Valadares.
Com a palavra o Senador Blairo Maggi, pelo tempo regimental de 20 minutos.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
nesta tarde para fazer aqui um comunicado que todos já conhecem, porque no dia de ontem tomei uma
decisão, depois de ter sido convidado pela Presidente
da República, nossa Presidente Dilma Rousseff, para
assumir o cargo de Ministro dos Transportes. Isso
aconteceu na quarta-feira da semana passada, e eu
disse então à Presidente que entendia e achava que
eu tinha alguns impedimentos legais para poder aceitar o convite para administrar e para gerir os destinos
da Pasta neste momento.
Pedi a ela, então, que me desse o ﬁnal de semana
para que eu pudesse não só conversar com meus familiares, mas principalmente dar uma olhada e checar
tudo aquilo que envolvia licenças de Governo, envolvia
as questões empresariais com as questões de Governo.
Neste ﬁnal de semana, reuni-me com a minha família e com os meus diretores na sede do nosso grupo,
na cidade de Rondonópolis, no Estado do Mato Grosso,
onde, com muita tranquilidade, com muita paciência,
nós fomos veriﬁcar o que poderia ser impedimento
legal e o que poderia ser uma questão ética também
em função do convite que recebi da Presidente da República. E constatamos que dois assuntos, para mim,
passavam a ser impeditivos, para recusar, para não
aceitar tão honroso convite que a Presidente me fez.
O primeiro deles... Aliás, os dois são relacionados
com uma única empresa, da qual o Grupo André Maggi é um dos sócios. Aliás, ele é o controlador dessa
empresa, que é uma empresa de navegação que se
chama Hermasa Navegação da Amazônia SA, que foi
criada em 1995, ainda por mim. Criamos um corredor
de exportação de soja, que sai desde a cidade de Porto
Velho, na capital de Rondônia, desce pelo rio Madeira
por 1.115 quilômetros, e lá nós temos um outro porto,
à margem esquerda do rio Amazonas, onde os navios
transatlânticos, já de 60 mil toneladas, 70 mil toneladas, com uma capacidade de calagem de 36 metros,
adentram o território brasileiro por mais de 1.500 quilômetros no rio Amazonas adentro.
Portanto, fui constatar então que essa empresa,
que é controlada pelo Grupo, tem vinculações muito
próximas com órgãos do Ministério dos Transportes.
Por exemplo, o único local, o único fundo brasileiro
para ﬁnanciamento de navios, para ﬁnanciamento de
embarcações offshore, empurradores, rebocadores,
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balsas, tudo o que se refere à navegação, é o Fundo
da Marinha Mercante, que é abastecido pela cobrança
de uma taxa que se chama AFRMM.
E nós ﬁzemos, a partir de 1995, uso desse Fundo
para construir as embarcações que são necessárias
para transportar a soja produzida em Mato Grosso e
que chega até o Estado do Amazonas e que dali ganha o mundo, ganha a Europa, ganha a Ásia, enﬁm
qualquer lugar do mundo para aonde vai a mercadoria.
Não é o Ministro dos Transportes que determina
o ﬁnanciamento, não é o Ministro dos Transportes que
avaliza ou analisa e que faz o enquadramento, mas
sim é o Ministro dos Transportes, como presidente
do Fundo, que dá as prioridades para se ter acesso a
esse Fundo ou não.
Uma vez recebida a autorização do Fundo, quem
faz todo gerenciamento, quem analisa a viabilidade
econômica e quem determina se pode ser feito ou não
é o BNDES – até três anos atrás era única e exclusivamente o BNDES –, o Banco do Brasil e o Basa. Eles
são os agentes repassadores desse Fundo.
Portanto, o impeditivo que acho legal e até ético
é que, se tivesse aceitado o tão honroso convite da
Presidente, poderia, em determinado momento, ter
de sentar de um lado da mesa como alguém que está
solicitando e trocar de lugar e sentar no outro lado
para autorizar.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Já lhe
concedo Governador.
Não me parece e não é realmente o que entendo como política.
Num segundo momento, já na sexta-feira à tarde
– e eu nem havia comentado isto com a Presidente da
República –, fui alertado de que toda a estrutura da
Antaq – Agência Nacional de Transportes Aquaviários
está vinculada também ao Ministério dos Transportes.
E aí quem faz a legislação, regulamentação da autorização de uso de portos privados e faz concessão
pública de uso de portos públicos é a Antaq, que está
subordinada ao Ministro dos Transportes.
Por isso, ﬁquei sem nenhuma condição de levar
à diante qualquer expectativa de ajudar a Presidente, de dar o meu trabalho, de dar o meu tempo para
administrar ou conduzir o Ministério dos Transportes.
Então, em função dessas questões, na tarde de
ontem, agradeci a Presidente por esse convite e, obviamente, coloquei-me à disposição da Presidente de
colaborar com o nosso País aqui mesmo no Senado
onde exerço o cargo de Senador da República.
Gostaria de, feita a justiﬁcativa, conceder o aparte
ao meu querido amigo e ex-Governador Luiz Henrique.
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O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) –
Nobre Senador Blairo Maggi, a atitude digna de V.
Exª me fez lembrar um episódio citado por Celso
Furtado, o grande Celso Furtado, em seu livro A
fantasia Organizada. Naquele livro, Celso Furtado
refere-se ao economista argentino Raúl Prebisch,
que foi Presidente da Cepal, em Santiago, no Chile. Raúl Prebisch foi, durante anos, Presidente do
Banco Central argentino e, quando deixou a função,
recebeu convites de vários bancos para assumir a
presidência de um deles. E ele respondeu: “Não
posso, porque eu conheço a compensação de todos
os bancos que operam na Argentina”. Declinou. E,
com isso, estabeleceu um exemplo que V. Exª, talvez até sem saber, sem conhecer esse episódio,
está seguindo. Parabéns a V. Exª pela atitude digna
e honrada que tomou.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Muito
obrigado Senador Luiz Henrique. De fato, eu não conhecia essa passagem, mas as questões éticas, às
vezes, a gente nem precisa ler muito para entender
quando elas são relevantes.
Mas, agradeço a sua participação.
Concedo o aparte ao Senador Gim Argello, que
já havia me solicitado.
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Muito obrigado, Senador Blairo Maggi. Na mesma linha do
Senador Luiz Henrique, quero parabenizar V. Exª
e dizer-lhe que tínhamos certeza desse seu comportamento. Por quê? Porque o senhor, aqui, nos
ensina muito na área agrícola e, mais do que isso,
sobre comércio exterior. Outro dia ouvia Exª falar
sobre comércio exterior e como é que nós valorizamos as commodities no Brasil, que o preço da
carne não recua mais do que está no exterior e que
agora temos todas as condições de valorizarmos
as commodities de alimentos no País. Como é que
deveria ser feito isso?
O Brasil investindo em indústrias, como V.
Exª está fazendo, fora, na Europa, em indústria de
esmagamento, mandar o produto in natura, sim,
para lá. Mas, mais do que isso, preparar, distribuir
e colocar na mesa do mundo, porque o Brasil realmente é o celeiro do mundo. Saber o porquê de V.
Exª não haver aceitado. Porque, como desbravador,
como aquele que é o visionário, em 2005, o senhor
já fazia investimentos, com que todo o País sonha,
em hidrovias. O senhor já fazia investimentos, como
pessoa física, como empresário, no transporte da
soja e no de outros produtos agrícolas por hidrovias. Para isso, precisou fazer financiamento do
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Fundo da Marinha Mercadante. Mas o senhor não
foi penalizado não. O Senado que ganhou com a
sua presença aqui, com esse seu comportamento,
que dignifica muito cada um de nós, principalmente o Estado de Mato Grosso que V. Exª representa. Parabéns, Senador Blairo Maggi! Continue nos
ensinando, porque é muito importante para todos
nós, do Brasil, saber que vamos evoluir mesmo o
campo de commodities, vamos alimentar o mundo, como é vontade, desejo e sonho de todos os
brasileiros, porque nossas terras agricultáveis são
as melhores do mundo. Ainda temos mais de 600
milhões de hectares, como falou V. Exª.
(Interrupção do som.)
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Obrigado, Srª
Presidente. Então, precisamos da sua experiência. O
Brasil precisa da sua experiência nesta Casa, Senador.
A sua atitude digniﬁcou muito o Senado da República.
Muito obrigado.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Agradeço-lhe, Senador Gim Argello. Nós, nessa questão
da agricultura, só precisamos melhorar realmente a
nossa infraestrutura. É como eu sempre digo: um bom
Ministro da Agricultura é um bom Ministro quando tem
um bom caixa na fazenda. Quer dizer, os agricultores
sabem produzir, mas, para transportar, para levar, precisa realmente de uma malha rodoviária e ferroviária
que tenha consistência. E é isso que nós devemos
trabalhar no Congresso, para ajudar a Presidente Dilma a realizar isso.
Muito obrigado.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Blairo, quero só dizer que ﬁco orgulhoso e quero
parabenizar V. Exª pela atitude ética tomada. Realmente,
quando começou a cogitar aqui seu nome, eu fui inclusive dar-lhes os parabéns e dizer que, de fato, V. Exª
poderia dar uma grande contribuição. Mas a questão
levantada por V. Exª é completamente compreensível
e justiﬁcável. Ao mesmo tempo, quero cumprimentar
a Presidente Dilma por haver se lembrado de V. Exª
nesse momento. Não fosse essa incompatibilidade
ética, com certeza, V. Exª seria um grande Ministro
dos Transportes e que iria administrar com muita seriedade. Portanto, parabéns a V. Exª e também à Presidente Dilma!
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Agradeço ao Senador Mozarildo.
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Se a Presidente me permitir, eu gostaria de ouvir a Senadora Ana Amélia, que me pede um aparte
também.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Blairo Maggi, quem fez uma revolução na economia do Mato Grosso e uma reversão de expectativas em torno do conceito de preservação ambiental
no seu Estado, inclusive revertendo positivamente
a repercussão internacional negativa, em uma interlocução democrática com as ONGs ambientais
internacionais, teria todas as condições de capacitação, de talento para comandar o Ministério dos
Transportes, com essa visão empreendedora, com
essa visão pragmática e com essa visão de quem
enxerga o Brasil com grandes perspectivas de avançarmos para chegar à posição de quinta potência
do mundo. Mas os critérios éticos que o levaram a
decidir em não aceitar o convite para comandar o
Ministério dos Transportes são uma grande alegria
para nós Senadores, que convivemos com V. Exª
aqui no Senado. Parabéns pela decisão! Agora, nós
temos aí um bom colaborador para outro desaﬁo da
Casa: o Código Florestal. Muito obrigada, Senador
Blairo Maggi e parabéns!
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. A senhora, que
tem sido a minha companheira às 8h30 da manhã
na Comissão de Agricultura e depois na de Meio
Ambiente, vai ter de me aguentar lá, junto com a
senhora.
Então, quero agradecer a todos aqueles que me
apartearam e dizer que essa questão ética é muito
importante. Acho que todos nós devemos observar
isto nesta Casa, na política, não só as Senadoras e
os Senadores, as questões que aqui coloquei, também por impedimentos, que acho são legais, mas
muito mais a questão ética e até de imagem que temos de transmitir para fora. Ao detectar isso, também
acabei conversando com o Banco Mundial, com o
IFC, organismos com os quais temos participação
efetiva nos ﬁnanciamentos da minha companhia. E
eu, sempre que tenho esse tipo de problema...
(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Para encerrar, Senador, por favor!
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) –...
gosto que as coisas sejam transparentes e claras,
assim como foram na minha primeira eleição, em
2002, para disputar o Governo do Estado do Mato
Grosso: primeiro eu sentei e conversei com cada
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um dos meus parceiros que acreditavam na minha
gestão como presidente daquela companhia: se ganhasse a eleição, eu deveria afastar-me. Fui a eles,
primeiramente, para dizer: “Olhem, vou candidatar-me e há um risco muito pequeno de ganhar essa
eleição; mas, se eu ganhar essa eleição, quem vai
administrar e como as coisas vão acontecer daqui
para a frente vai ser o fulano, e as coisas vão continuar assim.”
Então, nessa linha é que eu vou continuar a fazer política e vou fazer a minha atuação aqui, no Congresso Nacional.
Quero agradecer a todos.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Srª Presidente, um minuto, com a permissão do orador.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O tempo já se esgotou em mais de seis, mas
vamos dar um minuto a V. Exª, e está encerrada a
participação do Senador. S. Exª simplesmente complementa a sua fala.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – O
orador sempre concorda. A Presidente é que tem que
liberar.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF)
– Só para cumprimentar o Senador Blairo Maggi e
dizer, Senador Blairo Maggi, que sua presença aqui,
no Senado, especialmente na Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle e na Subcomissão que V. Exª preside, de
acompanhamento da Copa, tem sido de grande valia.
V. Exª, com sua experiência, com todo o conhecimento que adquiriu tem sido um grande interlocutor.
Tenho certeza de que terá um papel importante na
construção de um equilíbrio sobre o Código Florestal,
porque V. Exª é muito respeitado entre os produtores
rurais deste País e V. Exª percebeu a importância
do desenvolvimento de uma agricultura sustentável.
Portanto, quero saudar a permanência de V. Exª aqui,
no Senado Federal.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Muito
obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Muito obrigada, Senador Blairo Maggi.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência comunica às Srªs e aos
Srs. Parlamentares que recebeu da Srª Primeira
Vice-Presidenta da Mesa do Congresso Nacional,
no exercício da Presidência, ofício, informando que
a reabertura da sessão conjunta do Congresso Nacional, destinada à apreciação de projetos de lei do
Congresso Nacional, com pareceres da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, anteriormente marcada para hoje, às 19 horas,
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dar-se-á amanhã, dia 13 de julho, às 10 horas, no
plenário da Câmara dos Deputados. Repito: amanhã,
vota-se a LDO, às 10 horas, no plenário da Câmara.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O painel permanece. Com a palavra o Senador Humberto Costa, pela Liderança do PT. (Pausa.)
V. Exª cede sua vez?
Senador Luiz Henrique, por vinte minutos, tempo
regimental, em seguida o Senador Humberto Costa,
que cedeu essa alternância.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Agradeço ao Líder Humberto Costa. Na verdade, regimentalmente, ele teria todo o direito de se pronunciar
neste momento. Muito obrigado.
Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e
Srs. Senadores, trato, na sessão desta tarde, de outro assunto crucial para o desenvolvimento do nosso
País, um assunto que diz respeito à reaﬁrmação da
nossa soberania, que passa pela autonomia cientíﬁco-tecnológica, sobretudo em áreas de inovação mais
avançadas.
Além do ganho na pesquisa básica e numa área
muito recente da tecnologia, o nosso País poderá beneﬁciar-se economicamente se desenvolver conhecimentos de ponta para transformar os minerais raros
que possui em seu território em insumos para a criação
de produtos complexos e soﬁsticados.
Urge o Brasil entrar nesse mercado bilionário que,
hoje, também é dominado pela China. Esse mercado
é fundamental para a produção de aparelhos de alta
tecnologia, como tevês digitais, ressonâncias magnéticas, tomógrafos, laptops, iPods, LEDs, entre outros.
Reﬁro-me às chamadas terras raras, um conjunto
de 17 elementos químicos encontrados em jazidas minerais e que até pouco tempo não passavam de siglas
na Tabela Periódica.
Entre essas terras raras, está o európio, um mineral que tem capacidade de bloquear a radioatividade,
impedindo a radiação atômica e, consequentemente,
a contaminação.
O episódio de Fukushima bem demonstra a importância do domínio tecnológico a respeito do európio.
Reﬁro-me, além do európio, a um conjunto de 17
elementos químicos encontrados em jazidas minerais
e que até pouco tempo não passavam de siglas na Tabela Periódica. Embora tenhamos grandes reservas, os
chineses dominam essa área, respondendo por 97% da
produção mundial ao gerar 120 mil toneladas por ano.
O Brasil está distante desse processo e diante do
desaﬁo de desenvolver novos conhecimentos que lhe
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permitam o pleno aproveitamento desses elementos,
para agregar-lhes o alto valor que propiciam.
Como já aﬁrmei, e faço questão de repetir, os
metais raros são fundamentais para a produção dos
produtos mais soﬁsticados e até dos carros híbridos
do futuro.
Para preocupar-nos ainda mais, recentemente
cientistas japoneses acharam no fundo do Oceano Pacíﬁco grandes depósitos desses materiais que são usados no processo de fabricação de produtos high-tech.
Esses materiais estão em vias de ser extraídos.
Os dados são impressionantes; usando somente um
quilômetro quadrado daquelas áreas, pode-se prover
um quinto do consumo anual do mundo. Essa aﬁrmação é do Professor Yasuhiro Kato, professor de Ciências da Universidade de Tóquio, instituição esta que é
uma das responsáveis pela descoberta.
A extração de metais raros é feita através de um
ácido que acelera o processo. Em poucas horas pode-se extrair do solo entre 80 e 90% desses minerais,
completa o professor japonês Kato.
A política voltada para essa era estratégica está
a cargo unicamente da empresa Indústrias Nucleares
do Brasil (INB), que substituiu a Nuclebrás. A empresa Indústrias Nucleares do Brasil ainda negocia com
a Universidade Federal Fluminense a realização de
pesquisas no oceano com o objetivo de identiﬁcar novos depósitos de terras raras no País.
Eu quero lembrar, Srª Presidente, Srs. Senadores,
que em 1950 só havia no mundo inteiro uns 15 quilos
de európio, a que já me referi no início do meu discurso,
dos quais o Brasil tinha reservas dimensionadas em
oito quilos. Isso demonstra a necessidade de o Brasil
pesquisar na sua plataforma marítima esses minerais
raros, como, aliás, acaba de fazer o Japão.
A principal atividade a ser realizada neste País,
no entanto, deve dirigir-se aos depósitos existentes em
terra, no nosso território.
Em 2010, o mercado mundial dessa atividade movimentou US$2 bilhões. Se os preços se mantiverem no
patamar atual e a demanda continuar a crescer, o mercado potencial para o próximo ano é de US$ 9 bilhões.
Com produção residual de apenas 650 toneladas
de terras raras em 2009, o Brasil estaria praticamente
fora desse boom, apesar de ostentar o título de terceiro
maior produtor mundial, sendo a Índia o país que se
encontra na segunda colocação.
No Brasil, sabe-se de depósitos de terras raras em
Catalão, aqui próximo, em Goiás, Pitinga, no Amazonas, e São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro.
De acordo com a indústria nacional que opera esse
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setor no nosso País, há estoques de 20 mil toneladas
de monazita em suas dependências.
Outros países estão desenvolvendo projetos
para reduzir sua dependência da China. Esse país,
a China, controla a exportação de minérios pouco
conhecidos mas estratégicos, que quase só se exploram no seu território.
Conforme informou o The New York Times, a
China produz 93% das terras raras e mais de 99%
de elementos como o disprósio, o térbio e o neodímio, vitais para tecnologias de energia verde e aplicações militares.
Repito, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
as terras raras são uma questão de soberania nacional, seja pelo que propiciam em avanço no conhecimento, seja pela multiplicidade de seus usos,
inclusive na área de defesa e na indústria petrolífera.
Por isso, precisamos de uma política estratégica de fomento à sua produção e arrojo empresarial
priorizando a transformação das jazidas em produtos que sejam capazes de alimentar a indústria mais
avançada que existe no mundo.
Essa é uma questão crucial para o futuro do
País.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Luiz Henrique, gostaria de lhe
informar que, pelo art. 14, inciso II, alínea “b”, do
Regimento Interno, o Líder pode usar da palavra por
vinte minutos, após a Ordem do Dia, com preferência sobre os oradores inscritos. Isso é regimental.
Então, tentamos cumprir.
Com a palavra o Senador Humberto Costa.
Vinte minutos, Senador. Depois, temos o Senador Pedro Taques, Senador Cícero Lucena, Senador
Walter Pinheiro e mais uma página de Senadores
inscritos.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, antes de iniciar meu pronunciamento, queria
pedir a V. Exª que, no momento adequado, pudesse
colocar em votação um requerimento de minha autoria e de outros Srs. Senadores para comemorarmos,
no dia 11 de agosto, o aniversário de 10 anos da Lei
nº 10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais.
Bem, mas, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, eu hoje venho à tribuna para me pronunciar
sobre a comemoração ocorrida no último dia 2 de
julho, dos 187 da Confederação do Equador, uma
data memorável para todos os brasileiros e, em especial, para os pernambucanos. A Confederação foi
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um movimento revolucionário que eclodiu no Recife
em 2 de julho de 1824 e que reagiu com bravura e
dignidade às ameaças à independência política do
nosso País e aos acenos de recolonização do Brasil
feitos pelos partidos conservadores portugueses.
Os anseios da população por uma Constituição
autônoma e liberal que consolidasse, deﬁnitivamente, a soberania nacional foram frustrados pelo Imperador Dom Pedro I, que dissolveu a Assembleia
Constituinte, nomeou uma comissão para redigir uma
constituição autoritária e antiliberal e outorgou uma
frustrante Carta Magna em 25 de março de 1824.
Entre as muitas medidas antidemocráticas daquela Constituição estavam: o governo monárquico,
unitário e hereditário, o voto censitário (exclusivamente masculino e baseado na renda) e descoberto (não secreto), além das eleições indiretas para
o Legislativo segundo faixas de renda que iam de
cem mil até oitocentos mil réis, recusa ao secularismo adotando o catolicismo como religião oﬁcial e o
estabelecimento dos quatro poderes, sendo o Poder
Moderador privativo do Imperador.
Imediatamente, as Câmaras de Olinda e de
Recife recusaram-se a aceitar tal Carta. Elas viam
o perigo à autonomia das províncias e rejeitavam
a diminuição do poder dos Conselhos provinciais.
Ademais, a Província de Pernambuco não aceitou a
substituição do Presidente eleito Paes de Andrade
por Francisco Paes Barreto, nomeado pelo Imperador.
Uma embaixada pernambucana teve audiência com o Imperador em 14 de maio de 1894 e, na
ocasião, comunicou a Dom Pedro I que a província
rejeitava a nomeação de Paes Barreto. Dom Pedro
viu no ato uma traição pernambucana, aludindo à
permanente inconﬁdência da gente daquela terra
e, imediatamente, exigiu que os embaixadores se
calassem.
Esse foi um crasso erro. O Imperador não conseguia ver ali um processo histórico no qual a luta
política pela descolonização era muito clara. Os
Estados confederados queriam a consolidação da
independência a ser implementada mediante a celebração do pacto constitucional, uma ação política
infelizmente abortada pela dissolução da Constituinte.
Com o apoio de intelectuais como Cipriano
Barata e Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, um
movimento popular rebelde eclode no Recife e se
estende até o Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte
– daí o nome Equador, devido à proximidade dessas
províncias com a linha equatorial. Paes de Andrade
lança um Manifesto aos Brasileiros, no qual defende,
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dentre outras, a tese de que todo homem deseja ser
feliz e habitar um país livre e próspero.
O movimento rebelde pretendia convocar uma
Assembleia para elaborar um projeto constitucional
com base na Carta Magna colombiana, tida como
uma das mais liberais do continente. Pretendia-se, ainda, extinguir o tráﬁco negreiro e organizar
uma oposição popular ao autoritarismo imperial.
Desejava-se um governo independente, com base
representativa e democrática que garantisse a autonomia provincial.
A Confederação do Equador jamais foi um movimento separatista, senão um movimento de resistência à linha monarquista-absolutista adotada
por Pedro I. A ideologia da Confederação era uma
inovadora proposta quanto ao caráter do Estado e à
construção de nossa Nação. O que havia era a resistência democrática contra o despotismo da corte
imperial instalada no Rio de Janeiro e mais ligada a
Lisboa do que ao resto do País.
Segundo os historiadores, corria no Recife da
época a seguinte quadrinha: “Sem grande corte na
Corte, não se goza um bem geral. Que o corte é que
nos faz bem, a Corte é que nos faz mal”.
Os acontecimentos de 1824 em Pernambuco
levaram a monarquia portuguesa a reforçar, junto às
monarquias europeias, os argumentos referentes tanto à inviabilidade do Brasil como nação independente
quanto à incapacidade de a monarquia sobreviver sem
ligação com Portugal. Portugal pediu ajuda militar à
França em troca da margem esquerda do rio Amazonas e à Inglaterra foi oferecida a renovação do Tratado
de Comércio de 1810. Na verdade, Portugal sempre
tentou impedir o reconhecimento do Brasil independente pelas nações europeias, utilizando a ameaça
do republicanismo democrático.
A Inglaterra, por sua vez, tinha fortes interesses comerciais com o Brasil, recebendo pau-brasil,
diamantes, reﬁnando açúcar e emprestando dinheiro.
Relutou, assim, em aceder ao convite e preferiu contemporizar enquanto não houvesse prejuízos aos interesses britânicos.
A França mantinha intenso comércio com o Brasil e não pretendia mudar as diretrizes nas relações
com o nosso País.
Em suma, a Confederação do Equador foi utilizada
por Portugal para tentar mostrar às nações europeias a
fragilidade de um Brasil independente e ameaçadoramente republicano e democrático. Este foi outro grande
erro: a Confederação já havia semeado o sentimento
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de pertinência e de orgulho de todo brasileiro. Era o
germe da nossa Pátria.
Algumas teses de Hannah Arendt, no seu grande
livro Da Revolução, embora dedicadas à Revolução
Americana e à Revolução Francesa, servem para interpretar o signiﬁcado político da Confederação. Para a
ﬁlósofa alemã, quatro traços esclarecem os esforços de
independência e de consolidação da Revolução Americana, traços esses análogos aos traços aqui ocorridos.
O primeiro deles, tanto aqui quanto lá, ressaltava o objetivo inédito de se fundar uma nova ordem
política e social. Numa terra abundante e fértil, tanto
aqui quanto lá, sonhava-se com a igualdade de todos,
sendo toda riqueza acessível aos homens de inteligência e de talento.
O segundo traço apontado por Arendt fala da
liberdade, algo maior do que a simples libertação, o
direito de lutar contra a opressão, a discriminação e a
violência da dominação. A liberdade implicava participar da coisa pública e a pessoa livre seria aquela que
se engaja de modo sério e responsável nos negócios
públicos, sob os auspícios das instituições públicas. A
liberdade seria o respeito pelas estruturas e procedimentos que caracterizam o empreendimento político
e que torna possível a deliberação e a ação.
O terceiro traço apontava diretamente para um
aspecto político: os confederados pretendiam escolher o regime de governo, lutando contra a tirania e
a opressão. Pretendia-se, assim, um novo impacto
político.
Por último, o quarto traço ressaltava que a revolução sonhada efetivar-se-ia num texto constitucional,
fruto da Constituinte livre – lugar do pleno exercício
da política.
Frei Caneca sonhava com uma pátria independente e soberana, livre do jugo português e igual às
demais nações livres do mundo. Daí surgiria um povo
feliz, conservando o espírito insubmisso e livre dos
seus progenitores.
O pensador político inglês Quentin Skinner escreve no seu livro As Fundações do Pensamento
Político Clássico que, ao contrário do luteranismo,
que fomentou, no século XVI, os primeiros passos
da ideologia absolutista, as teorias políticas produzidas na Europa católica no mesmo século como as do
tomista Suárez, adotavam um caráter fundamentalmente constitucionalista: segundo essa corrente de
ﬁlosoﬁa política, o poder supremo pertence à comunidade, nenhum governante pode ser maior do que
a comunidade que governa e qualquer governante
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estará sempre comprometido com a lei e limitado
pelo dever de velar pelo bem comum.
Não admira, pois, que o frade carmelita e recifense sonhasse com um Brasil democrático e igual,
onde todos gozassem de igual respeito e igual consideração. Não admira, pois, que a repressão da Coroa
absolutista fosse impiedosa e violenta: os líderes da
Confederação foram presos e condenados à forca.
Alguns dos cabeças do movimento condenados
à morte foram: João Metrovich, marinheiro maltês,
Joaquim da Silva Loureiro, Padre Gonçalo Inácio de
Loyola Albuquerque, Agostinho Bezerra e o frade carmelita Caneca. No Ceará, Tristão de Alencar Araripe
rejeitou a anistia e foi executado.
As consequências geográﬁcas e econômicas foram igualmente desastrosas para Pernambuco: num
rompante, D. Pedro I promulga um decreto, com a data
de 7 de julho de 1824, desmembrando a Comarca do
São Francisco, o que reduziu a área da província de
Pernambuco em 65%.
Essa geograﬁa artiﬁcial criada pela arbitrariedade
do Imperador resultou de um ato inconstitucional, como
bem demonstrou Barbosa Lima Sobrinho nas suas
obras clássicas, hoje já esgotadas. Hoje se sabe que
Pernambuco perdeu 173 mil quilômetros quadrados,
uma imensa região que começa ao norte, após Petrolina, passa por Barreiras, a oeste, vai até Carinhanha,
ao sul, na divisa com Minas Gerais.
Uma mutilação inaceitável, mas que, na ótica
do Imperador, fazia muito sentido: tratava-se de enfraquecer Pernambuco, uma província com vocação
autonomista e que poderia arrastar com ela todos os
seus vizinhos. Pernambuco era uma ameaça à Coroa!
Mas como seria Pernambuco caso não tivesse
sido mutilado? A resposta seria talvez pura especulação, mas a pujança econômica da região da antiga
Comarca de São Francisco nos dá uma ideia: se fosse um Estado, ele teria a terceira renda per capita no
Nordeste, perdendo apenas para Bahia e Pernambuco.
Teria uma área superior à do Líbano e à da Coréia
do Norte. Teria a quarta maior área entre os Estados
nordestinos, além de ser o maior produtor de grãos do
Nordeste. Hoje, são 35 Municípios, entre eles, Casa
Nova, Cotegipe, Pilão Arcado e Barreira. Pernambuco
ocuparia a margem esquerda do São Francisco, estaria próximo ao Centro-Oeste e, em vez dos atuais
78 mil quilômetros quadrados, o Estado que tenho a
honra de representar somaria ainda a área da antiga
Comarca, totalizando 251 mil quilômetros quadrados.
Segundo a historiadora carioca Isabel Lustosa,
o desmembramento de Pernambuco é um assunto de

Quarta-feira 13

103

28991

repercussão nacional, embora tanto tempo já tenha se
passado. Para ela, o nosso Estado teria dimensão política ainda maior do que a que já exibe, reaﬁrmando
a sua incansável vocação autonomista.
Quanto ao grande líder da Confederação, Frei
Caneca passou meses preso e, quando chegou a sua
vez de enfrentar a forca, foi levado numa procissão sob
o glorioso sol do Recife até o Forte das Cinco Pontas,
onde estaria o carrasco. Aconteceu, naquele momento,
algo estranho: o carrasco negou-se a enforcar o frade,
e nenhum detento, apesar de ter a liberdade prometida, quis substituí-lo e cumprir tão nefanda tarefa. As
autoridades foram forçadas a arcabuzar o Frei Caneca.
Ora, não devemos jamais esquecer esses homens que propuseram uma Pátria nova, um Brasil
governado pelo próprio povo, sem desigualdades e
sem escravidão.
E para louvar a ﬁgura do grande Frei Caneca, escutemos o grande poeta pernambucano João Cabral
de Melo Neto, que, no seu poema dramático Auto do
Frade, escreveu belíssimos versos para louvar a ﬁgura
heróica de Frei Caneca.
Ei-lo que vem descendo a escada, degrau a degrau. Como vem calmo.
Crê no mundo e quis consertá-lo.
E ainda crê, já condenado?
Sabe que não o consertará.
Mas que virão para imitá-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra a Senadora Marinor Brito.
Antes, Senadora Marinor, peço licença a V. Exª
para ler o documento que se encontra sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Foram encaminhados à Mesa, em obediência à Resolução nº 3, de 1990, combinado com o
art. 10 – A do Regimento Comum, nomes dos candidatos do PSOL à eleição para comporem a Comissão
Representativa do Congresso Nacional, prevista no §
4º do art. 58 da Constituição Federal, com mandato
para o período de 19 a 31 de julho de 2011. PSOL:
Marinor Brito, titular, e Randolfe Rodrigues, suplente.
(Ofício nº 370, de 2011.)
É o seguinte o ofício:
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Ofício SF/GSMB nº 0370/2011
Brasília-DF, 6 de julho de 2011
Assunto: Comissão Representativa do Congresso
Nacional.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em atendimento ao seu ofício nº 1.123/2011-SF, indico o meu
nome para titular e o do Senador Randolfe Rodrigues
para a suplência da Comissão Representativa do Congresso Nacional, representando o Partido Socialismo
e Liberdade – PSOL.
Atenciosamente, – Senadora Marinor Brito, Líder do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em votação a indicação.
As Srªs e Srs. Senadores que concordam com a
solicitação permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra a Senadora Marinor Brito.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, demonstrando a nossa capacidade de
reconhecer atitudes positivas de quaisquer setores do
Governo, queria aqui registrar, em nome do Movimento
Nacional de Luta Antimanicomial, a alegria do movimento pela conquista de uma vitória que eles consideram
histórica na luta pelo tratamento humanizante, humanizado, pelo tratamento não em manicômios, não com
condutas manicomiais, mas um tratamento em serviços
substitutivos, com qualidade, com um grupo diferenciado,
plural de serviços que, atuando concomitantemente, são
capazes de garantir a qualidade de vida, são capazes
de enfrentar, ajudando os portadores de transtornos
mentais a terem uma qualidade de vida no seu tratamento e serem respeitados na sua dignidade humana.
Estou falando, neste momento, da decisão do
Conselho Nacional de Justiça, na pessoa do conselheiro Walter Nunes, de garantir que os presos de justiça
que tenham transtornos mentais passem a ter o direito
de fazerem tratamentos em serviços substitutivos, não
mais em manicômio judicial, que no geral decretava o
ﬁm da vida desses pacientes.
Queria aqui registrar, portanto, em nome do Movimento de Luta Antimanicomial, que isso é uma conquista
histórica para os que entendem o tratamento dos transtornados mentais como um tratamento que só tem resultados positivos se for feito com parâmetros humanitários
e não violentos, como são os tratamentos manicomiais.
Também queria aproveitar o nosso horário da
Liderança do PSOL para tratar ainda da questão da
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saúde, dos escândalos na área do ﬁnanciamento das
ações de saúde e da aplicação de recursos da União
em Estados e Municípios. A matemática é simples. Porém, os resultados são danosos para a saúde pública
e para a economia popular.
Foi denunciado na Folha de S.Paulo, na edição
de 4 de julho de 2011, com base em dados do próprio
Ministério da Saúde, que os Estados brasileiros deveriam ter investido R$114,2 bilhões, entre 2004 e 2008,
para colocar em prática o que determina a Emenda nº
29, de 2000, de investir 12% de suas receitas na saúde.
Apesar de terem declarado investimentos da
ordem de R$115 bilhões na saúde nesse período
referenciado, na prática, os órgãos de auditoria do
Governo Federal descobriram que os Estados investiram, de fato, cerca de R$103 bilhões no setor, o que
teria gerado um sumiço de aproximadamente R$11,6
bilhões, que certamente foram aplicados em outras
áreas dos respectivos Governos Estaduais, ferindo,
assim, dispositivos constitucionais.
As denúncias são muito graves já que os recursos
que deveriam ter sido investidos na saúde foram gastos em áreas muito diferentes. Como exemplo, posso
citar o Pará, meu Estado, que, segundo as mesmas
denúncias, gastou, no período de 2004 a 2008, R$59,9
milhões em programas de valorização do servidor.
O mais grave, Srs. Senadores, no entanto, é que,
desde essa época, os servidores da saúde do meu Estado continuam a receber os miseráveis salários. E todas
as denúncias que nós e a imprensa local do Estado do
Pará temos feito dão conta do caos no atendimento da
saúde no Pará. Não é à toa que até hoje são altos os
índices de mortalidade por malária na região do Marajó.
O caso de São Paulo, denunciado também, é um
dos mais emblemáticos, pois ali foram gastos R$179
milhões da saúde com a Defesa Civil, área que normalmente é mantida com recursos próprios da arrecadação
estadual e verbas do Orçamento federal, destinadas
por meio de emendas parlamentares e de convênios
com o Ministério da Justiça e outros.
O Rio de Janeiro recebeu cerca de R$160 milhões,
outro caso grave. Foram destinados à segurança pública
esses R$160 milhões, e nada foi para a caótica saúde
pública do Estado do Rio de Janeiro, onde, anualmente,
morrem centenas de pessoas atingidas pela dengue.
Diante da gravidade das denúncias, eu queria
fazer um apelo aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras: que coloquem um ﬁm nessa sangria de dinheiro
público da saúde para outras áreas e que possamos
ﬁscalizar a aplicação dos 12% do orçamento dos Estados, a serem gastos exclusivamente no setor da saúde.
Eu queria aqui também deixar claro que as 5.565
prefeituras do País poderiam ser ajudadas, durante
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um ano, com esses recursos, cada uma delas com 13
novas ambulâncias.
Eu queria, neste momento, dizer também que, depois dessas denúncias, depois desses dados levantados
pelo Governo Federal, em que se aferiu que cerca de
R$11 milhões ﬁcaram sem ser gastos na saúde neste
País – R$11,6 bilhões, fazendo o conserto dos dados
–, o Governo Federal, até agora, não tomou nenhuma
medida no sentido de fazer uma investigação sobre
onde foram parar esses recursos.
O PSOL, a nossa bancada aqui no Senado Federal, está entregando, a partir dessas denúncias, à
Procuradoria-Geral da República o pedido de investigação, porque queremos saber onde foram parar os
R$11 bilhões da saúde brasileira, os R$11 bilhões que
deixaram de ser investidos na melhoria do atendimento
do Sistema Único de Saúde, na melhoria da urgência,
da emergência e da alta complexidade. Nós que vivemos em um Estado de território imenso temos, sistematicamente, notícias de mortes, porque as pessoas
não conseguem deslocar-se dos 144 Municípios para
serem atendidas na capital. Quando chegam, inclusive
por conta dos graves problemas do sistema de transporte, que é brasileiro, mas que é muito grave, não
conseguem chegar em tempo de serem salvas. Em
Belém, infelizmente, o serviço de saúde precarizou-se.
Só a Prefeitura de Belém, só o Prefeito atual de
Belém tem dez ações, entre ação criminal, ações civis
públicas e ações de improbidade, o que demonstra que
o dinheiro que deveria estar sendo aplicado, de fato, na
saúde pública brasileira, na saúde pública do nosso Estado e da nossa capital, para dar uma retaguarda para
os Municípios da região metropolitana, pelo menos, não
só tem sido usado para outros ﬁns, mas também tem
sido desviado da saúde pública; tem sido utilizado para
benefícios pessoais, tem deixado de ser utilizado para
melhorar as condições de atendimento, para garantir a
dignidade dos servidores públicos da saúde, em favor
dos interesses particulares e/ou de grupos políticos.
Tudo isso que estou colocando aqui está comprovado nas ações do Ministério Público Federal, que,
infelizmente, até agora, não foram julgadas. São quase dois mandatos consecutivos do Prefeito Duciomar
Costa, do PTB de Belém do Pará, cujas ações não são
julgadas. Enquanto isso, na apuração do Ministério da
Saúde, conﬁrma-se que o dinheiro da saúde, o dinheiro
que deveria estar sendo aplicado a partir da Emenda à
Constituição nº 29, que é de 2000, não se concretiza
no seu percentual obrigatório, que é a aplicação de, no
mínimo, 12% das receitas na saúde pública.
Eu queria aqui deixar esse registro, porque a
impunidade, a falta de responsabilização dos agentes
públicos tem sido a grande responsável pelo aumento
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da violência, pela falta de estrutura do povo brasileiro.
Se eu fosse, aqui, eu e o Senador Randolfe, do PSOL
do Amapá, meu companheiro de Bancada, denunciar
todos os dias, fazer representação todos os dias, não
ﬁcaríamos, nesse pouco tempo de mandato que temos,
um único dia sem ter de fazer uma representação na
Procuradoria Geral da República, seja contra ministros,
seja contra diretores, seja contra senadores. Todos os
dias – todos os dias! –, há denúncias novas.
Quero aqui deixar claro que a Bancada do Partido Socialismo e Liberdade não tem conseguido fazer
essas representações, seja na Comissão de Ética do
Senado, seja na Comissão de Ética da Câmara dos
Deputados, pela falta de estrutura técnica, pela falta
de estrutura para garantir um assessoramento mais
rápido, porque, diferentemente das bancadas que têm
acima de três Senadores, que têm mais um gabinete e
um número enorme de assessores, nós trabalhamos,
na Bancada, com um único cargo de assessoria, para
atender às denúncias feitas, para responder às demandas do Senador Randolfe, para responder à demanda
da Senadora Marinor.
Se fosse diferente disso, Senador, nós colocaríamos, todos os dias, o dedo na ferida; todos os dias,
pediríamos o apoio da Procuradoria Geral, solicitando
e demandando a Comissão de Ética do Senado Federal, demandando a Comissão de Ética da Câmara
dos Deputados, porque não faltam denúncias, não faltam provas, grande parte delas consistentes, que têm
deixado envergonhadas a Nação brasileira e as suas
representações, a maioria dos Congressistas, seja da
Câmara, seja do Senado.
É difícil falar à opinião pública, é difícil explicar
para um adolescente, para uma criança ou mesmo para
uma pessoa idosa que, na política, ainda existem pessoas decentes, que na política ainda disputam pessoas
que vêm para este Senado Federal ou para a Câmara
dos Deputados, para responder pelos interesses da
maioria da classe trabalhadora, para responder pelos
interesses do povo brasileiro, que paga os impostos,
que sustenta esta Casa, que sustenta a Câmara dos
Deputados, que sustenta as Assembleias Legislativas
e as Câmaras Municipais Brasil afora.
Está a cada dia mais difícil, mas o nosso trunfo, o
nosso poder de fogo, de convencimento e de conquista
junto à classe trabalhadora é exatamente poder mostrar uma postura antagônica a esse comportamento,
revirando contas bancárias, relacionando-nos com os
processos de denúncias, provando que nós podemos
ser diferentes, que podem chegar ao Congresso Nacional pessoas de bem, que podem chegar mulheres
e homens trabalhadores, representando o interesse do
povo brasileiro, e não dos setores das elites que domi-
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nam este País, e não dos setores que historicamente
têm explorado o nosso País e o nosso povo.
Quero aqui, em nome do Partido Socialismo e
Liberdade, do PSOL, deixar, mais uma vez, o nosso
abraço solidário aos trabalhadores da saúde pública
deste País, aos trabalhadores que têm demonstrado, ao longo dos anos – obrigada pelo carinho, muito
obrigada –, que, se alguma coisa ainda acontece de
positiva no atendimento à saúde do povo brasileiro é
graças ao esforço, à dedicação, à luta, ao empenho, à
vontade política, ao amor que os servidores da saúde,
de um modo geral, têm pelo seu trabalho, porque, se
fôssemos depender da política pública, dos recursos,
das condições de trabalho, nós não teríamos nenhuma possibilidade de procurar uma unidade de saúde
ou um hospital neste País.
Por isso, ﬁca aqui o meu repúdio também ao não
cumprimento da Emenda à Constituição nº 29 por parte dos Estados brasileiros, da maioria dos Estados. E
ﬁca aqui o meu pedido, que estará sendo encaminhado à Procuradoria Geral da República, para que seja
investigado onde foram parar os R$11,6 bilhões que
deveriam ter sido investidos, entre os anos de 2004 e
2008, na saúde pública brasileira.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, o Senador Pedro Simon.
Sim, V. Exª permuta com o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Prezado Presidente – obrigado pela gentileza de V.
Exª –, Srs. Senadores, no dia 22 de junho, eu subi a
esta mesma tribuna, para fazer um apelo diretamente
à Senhora Presidenta Dilma Rousseff. A palavra-chave do meu pronunciamento, que eu chamei de “carta
aberta”, foi “resistência”. Tomei a liberdade de conjugar o verbo resistir no imperativo. Não foi uma ordem,
evidentemente. Não me cabe, direta ou indiretamente, ditar procedimentos a uma ilustre Presidente, com
uma história tão extraordinária e com um número de
votos legítimos que a conduziu ao mais alto cargo da
República. Foi, na verdade, um misto de sugestão, eu
diria quase um misto de sugestão e de súplica. Mais
súplica do que sugestão.
“Resista, Srª Presidenta”, eu repeti diversas vezes.
Resista à corrupção; resista às negociações de coxias;
resista à indicação de nomes para ocupar cargos sem
a devida chancela da moralidade; resista àqueles que
se protegem sob o manto da impunidade. Resista, portanto, a qualquer tipo de desvio, desvio de conduta no
uso do sagrado dinheiro público.
Por sugestão do meu irmão e amigo Senador Cristovam Buarque, eu providenciei a publicação do meu
texto: “Presidenta Dilma: resistir é preciso”. Mandei-o,
como ele mesmo sugeriu, a muitas pessoas, inclusive à
própria Presidente Dilma. Encaminhei o documento aos
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parlamentares e para parte signiﬁcativa do Poder Judiciário – não tinha lhe visto, Senador, mas foi ideia sua e eu
obedeci – e aos diversos escalões do Poder Executivo.
Espero não ter desperdiçado o meu papel e ter
cumprido a minha responsabilidade.
Que bom se consegui, pelo menos, reavivar o
debate que, a meu ver, deveria ser desnecessário, se
o discurso e a prática não tivessem tomado caminho
tão distinto, quando o assunto é a moralidade no tratamento dos recursos públicos.
Até aquele momento da minha pregação pela resistência da nossa Presidenta, não havia, ainda, circulado pela imprensa o caso do Ministério dos Transportes. Se bem que, não raras vezes, a mesma imprensa
tem dado conta de que aquele Ministério é useiro e
vezeiro no trânsito por estradas políticas sinuosas e
com muitos desvios e vários atalhos.
Pois bem, o caso do Ministério dos Transportes parece ter vindo numa sequência metodológica da elaboração
da minha tese. A parte prática. O estudo de cada caso.
Quem sabe eu possa considerar aquele pronunciamento como uma espécie de “pré-defesa de tese”.
Hoje, eu vim para defendê-la, depois dos últimos acontecimentos. Para conﬁrmar as minhas hipóteses. Para me
submeter à “banca de examinadores”. Como presidente
desta mesma “banca”, a própria Presidenta da República.
O caso do Ministério dos Transportes foi a conﬁrmação de como se deve e, principalmente, como não
se deve fazer política. De como se devem e também de
como não se devem gerir recursos públicos recolhidos
do suor do trabalhador brasileiro e que, cada vez mais,
são subtraídos nos gabinetes refrigerados do poder.
Tão logo surgiram as evidências de desvios de
conduta, a Presidente determinou o imediato afastamento dos gestores públicos. E que eles se submetam a processos de investigação, para que não paire
a impunidade alimentadora da corrupção.
A Presidente da República deve ser, como em
poucos outros momentos, senhora da história. Cabe-lhe
a escolha da melhor estrada. A estrada dos melhores
destinos. Neste momento histórico em que nos encontramos, ela se encontra em uma bifurcação política.
E a minha tese vem exatamente no sentido de que
não há dúvida na escolha do melhor caminho. Não pode
haver indecisão entre a imoralidade e a moralidade; entre a dor e o remédio; entre o analfabetismo e a mágica
das letras; entre o joio e o trigo; entre as trevas e a luz.
A Presidenta Dilma Rousseff, tendo como exemplo prático o Ministério dos Transportes, tem que providenciar a melhor de todas as “inaugurações” de seu
governo: a de um novo modo de fazer política, sob
pena de ela própria alterar a sua história.
Não ouso me bater contra indicações políticas
de um cenário de administração compartilhada – as
indicações políticas são naturais. De poderes independentes, mas harmônicos. Eu sei que não se executa
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à revelia de quem constrói os caminhos legais, nem
de quem os faz percorrer. Não se retira a legitimidade
de quem foi eleito para falar em nome do povo. O que
eu defendo é que quem manipula o sagrado dinheiro
público tem necessariamente de se vestir tão-somente
da moralidade incondicional e do conhecimento pleno
sobre a questão sobre a qual tem responsabilidade.
A Administração Pública não pode ser “loteada”.
Pior: não pode ser “invadida”. Pior: não pode ser uma
“usucapião” de determinados espaços desta Administração. Não se pode apoderar desses espaços e neles
ediﬁcar obras irregulares, repletas de porões e de coxias.
A Presidente Dilma Rousseff tem, neste momento de sua história e do País, a grande oportunidade
de alterar as manchetes que têm atualmente desﬁlado pelos jornais. Tristes manchetes como “É pegar ou
largar”, “A via da corrupção”, “Crise expõe modelo de
troca de cargos e recurso por apoio no Congresso”.
A Presidenta deve imaginar, como eu, como será
o Brasil sem corrupção. E a corrupção nada mais é do
que o fruto da relação promíscua entre o corruptor e o
corrupto, concebida e nascida nos gabinetes do poder.
O Brasil sem corrupção não teria os 14 milhões
de jovens, adultos e idosos que ainda vivem na escuridão e no analfabetismo. O equivalente a mais de
quatro vezes a população do Uruguai. É o correspondente a todos os gaúchos, mais toda a população do
Distrito Federal ainda sem combinar tão poucas letras
para soletrar uma única palavra!
O Brasil sem corrupção não teria o calvário dos
hospitais públicos, onde faltam os mais básicos dos equipamentos e dos materiais cirúrgicos para curetar a dor.
Não teria a volta das doenças e das epidemias que imaginávamos apenas nos prontuários de outros idos tempos.
O Brasil sem corrupção não teria a fome que, apesar dos reconhecidos avanços alcançados através de
programas tipo o Bolsa-Família e na concepção atual
de que um país rico é “um país sem pobreza”, ainda é
o Herodes dos nossos tempos, na poética, mas triste,
constatação do “morrer de fome, um pouco a cada dia”.
O Brasil sem corrupção não teria tanta “emboscada antes dos vinte”, na insegurança das grandes
cidades, onde, ao sair para o trabalho, não se sabe
se a despedida é um tchau ou um adeus deﬁnitivo.
O Brasil sem corrupção deixaria de ser tão-somente essa “síntese do projeto do Criador” e se transformaria, de fato, em uma das mais prósperas nações
do universo, sem as nossas imensas disparidades de
distribuição pessoais, regimentais, regionais, da renda
no nosso País.
É este o País que se coloca agora no horizonte
da nossa estrada. Uma estrada sem os desvios da
corrupção. É esse o papel mais que relevante da Pre-
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sidenta Dilma Rousseff, neste seu momento histórico:
com o “cajado” de sua caneta, debelar a corrupção, e
apenas nomear gente sobre a qual não paire qualquer
dúvida sobre os desvios de conduta. Gente na qual a
própria sociedade investiu, através das escolas, das
universidades, para que adquirisse conhecimento relativo a todos os segmentos da Administração Pública.
E, como já disse nos pronunciamentos anteriores,
“se as luzes do poder ofuscarem a ética do escolhido,
que ele não continue se protegendo com o ‘remédio
caseiro’ da impunidade”.
Simples assim: a nomeação é conﬁrmada, só e
somente só, se o nomeado tem currículo para melhor
desempenhar as suas funções e se não paira sobre
ele qualquer dúvida sobre o seu comportamento ético.
Se o nomeado não demonstrar capacidade de
execução do que lhe foi atribuído, ou se o poder lhe
contaminar na sua conduta moral, que ele seja exonerado de pronto.
Não há que ter impunidade, principalmente no
serviço público, onde se trabalha com o recurso gerado pelo suor do cidadão, o mesmo recurso que falta
no analfabetismo, na dor, na insegurança, na falta de
infraestrutura para gerar emprego, renda e, consequentemente, cidadania.
A atitude da Presidente Dilma Rousseff, ao capitanear uma nova relação com o Congresso Nacional, fará
eco nos corredores, nos plenários e, principalmente,
nos gabinetes do Senado e da Câmara dos Deputados. Está aí, eu tenho certeza, a melhor semente para
cultivarmos, aqui, a necessária reforma política. Uma
reforma a partir de um novo modo de fazer política. Não
a política dos conchavos, das conveniências, das trocas
de favores, da distância entre o discurso e a prática.
Não haverá reforma política, pelo menos a que
se imagina necessária, se vingar a relação promíscua
onde a moeda é a nomeação do apadrinhado ou a liberação da emenda orçamentária. Se continuar o tal “loteamento irregular” do poder, repito o que disse naquele
dia: o parlamentar, em qualquer nível, tem que votar
segundo a sua consciência, e não por conveniência.
Eu tenho consciência de que não se trata de
algo de execução fácil para a Presidente Dilma ou por
qualquer outro presidente que viesse ou que venha a
alcançar essa altitude. Eu sei da força política dos defensores da tal “usucapião do poder”. Eles montaram
verdadeiros “latifúndios políticos” e cercaram seus “domínios” com a cerca da chantagem política.
É preciso, portanto, aí, derrubar essa mesma
cerca. Trata-se, no caso, de uma invasão de espaço
público. “Todo o poder emana do povo”, como manda
a Constituição. E este mesmo poder é exercido “por
meio de representantes eleitos diretamente”, na sequência deste parágrafo único do primeiro capítulo
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constitucional, que fundamenta o Estado democrático,
através da soberania, da cidadania, da dignidade da
pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa e do pluralismo político.
À medida que forem “resgatados” esses espaços
públicos, usurpados por aqueles que teimam em se
autointitular “líderes”, ou de propensos “interlocutores”,
não haveria a sanha por “fatias do poder” e, consequentemente, as nossas discussões também não se
moverão, tão somente, por temas especíﬁcos, sem
uma preocupação com o verdadeiro plano de desenvolvimento nacional.
As grandes questões nacionais não podem ser
discutidas no Congresso como se fossem estanques,
sem um elo e sem uma lógica. Via de regra, dependendo dos interesses, essas mesmas questões são
apropriadas pelos respectivos “donos” delas próprias.
É preciso destituir, portanto, esses mesmos “donos do poder” e ligar cada questão aqui discutida à
lógica do tal plano de desenvolvimento nacional. Não
importa se possamos selecionar, para aprofundar o
debate, algumas questões de mais ou menos preocupação com o momento. A reforma tributária, a reforma
política, por exemplo. Mas elas não podem ser capturadas por este ou aquele “interlocutor” ou por um grupo
de interesses especíﬁcos. As próprias discussões da
Assembleia Nacional Constituinte de 1988 são o melhor exemplo de como melhor exercer o nosso papel
de “representantes do povo”. Nunca se viu tamanha e
tão legítima participação popular como naquele tempo
da Constituinte. Não é à toa que a nossa Constituição
é chamada de Constituição “Cidadã”.
Se as matérias legislativas forem aprovadas ou
rejeitadas pelo Congresso, que seja, apenas e tão somente, por orientação da consciência de cada um de
nós. Cada um de nós deverá responder pelas respectivas decisões. Eu tenho certeza de que a imprensa
continuará sendo “os olhos do cidadão” em todos os
níveis do poder. E que mudarão, signiﬁcativamente,
as manchetes. E a nossa legitimidade. Para melhor.
Com a palavra, ou com a caneta, a Presidente
Dilma Rousseff. E a palavra continua sendo “resistir”.
Ou, depois das suas últimas decisões, eu diria “insistir”. Resista às pressões e insista na sua atitude de
afastar de seus cargos aqueles sobre quem pairem
dúvidas sobre o comportamento ético. Quem sabe
seja o melhor dos passos para o Legislativo efetivamente, e legitimamente, legislar. E que o Judiciário,
também, efetivamente, faça cumprir as suas leis. Daí,
sim, o Executivo vai executar a pavimentação desta
estrada, sem desvios, e que nos levará ao País com
que tanto sonhamos.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Era
o que tinha a dizer, Sr. Presidente, me referindo a um
momento tão grave e tão sério, quando se esperava
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um terremoto, quando se estava na interrogação do
que ia acontecer.
Mas Sua Excelência teve a coragem de agir e de
fazer. Pela segunda vez, tirou o que tinha que tirar, e tirou no momento exato. Fez aquilo que, infelizmente, os
seus antecessores, o Sr. Lula e o Sr. Fernando Henrique, não souberam fazer em seus respectivos governos.
Ela foi ﬁrme, correta, até agora. Praticou? Fez
o deslize? Fez o deslize, cai fora! Um era o homem
do Lula, homem da conﬁança. O Sr. Lula veio aqui e
disse: “Ele não pode sair, ele tem que ﬁcar”. Ela tirou.
O outro é agora. Felizmente, eu felicito, primeiro, o
nosso Senador Maggi. Teve categoria, muita categoria!
Realmente, pelo argumento lógico, pelo bom senso,
ele não podia aceitar.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Fora
do microfone.) – Se é um homem importante, um homem de negócios e tem ligações diretas com a Pasta,
se suas empresas estão diretamente ligadas, é evidente
que ele, por ser um homem correto, não poderia aceitar.
E a Presidente fez o quê? Indicou o nome que
tinha que indicar.
Pois não, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Sr.
Presidente, permita-me um curto aparte. Eu não posso
deixar de me manifestar. Primeiro, eu quero dizer da
minha satisfação quando estive aqui presente ao seu
discurso “Resistir é preciso”. Fico orgulhoso de ver o
aparte que eu lhe dei escrito aqui, publicado junto com
seu discurso. Eu disse, na época, que esse discurso
tinha um conteúdo histórico importante. Uma manifestação ﬁrme, com uma expressão clara: “Resista, Presidenta!”. E eu tenho a impressão de que, ouvindo ou
não o seu discurso, a Presidenta demonstrou que ela
está disposta a resistir quando for preciso; que ela tem
a competência de resistir quando é necessário. Por isso,
eu quero me somar a sua fala neste dia dizendo que o
senhor tem razão. A Presidenta agiu como outros não
agiram no passado – com ﬁrmeza, com competência
– e foi capaz de resolver um problema sem se alongar
por muito tempo, nesse evento pelo menos. Parabéns
à Presidenta, mas parabéns ao senhor, por ter trazido
aqui a ideia de que resistir é preciso, e pela lembrança
do elogio quando a resistência foi feita corretamente.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
agradeço V. Exª, e agradeço V. Exª, Sr. Presidente.
Apenas acho que eu tinha obrigação de voltar
a esta Casa, porque Sua Excelência, a Presidenta,
afastou o primeiro ministro; e agora afasta o segundo.
Parece que a tese que ela defende, a bandeira que ela
defende, quer levar adiante.
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É muito importante que isso aconteça, e para isso
acontecer, Sr. Presidente, é muito importante que ela
tenha força neste Congresso.
Nós temos conversado sobre isso. É um grupo
de parlamentares que está aumentando nesta Casa,
para dar cobertura à Presidente, no sentido de que
ela faça isso. Nós não queremos nada: nem cargos,
nem favores e nem vantagens; queremos apenas que
a Presidenta tenha liberdade de escolher os que são
capazes e de agir com dignidade.
O Brasil está no caminho certo. A sua economia
está no caminho certo. A orientação está no caminho
certo. O que não está no caminho certo é a corrupção, é a impunidade, é a imoralidade que hoje é uma
realidade nacional.
Tinha de começar, Sr. Presidente – eu sempre dizia
isso – por quem está na frente. Não pode começar pelo
Joãozinho da esquina e nem pelo boteco ali do lado;
tem de começar por quem está na frente. Se o Presidente da República dá o exemplo, não tenho dúvida...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –...
e vou dizer mais alto do que disse da outra vez (Intervenção fora do microfone.): se a Presidente demitiu o
todo-poderoso Ministro dos Transportes, ninguém vai
querer brincar com ela. Cometeu erro, tem a punição.
E ela, agindo dessa maneira, fará um grande governo, um grande governo, e nós rezamos para que isso
aconteça.
Obrigado pela tolerância.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita-me apenas transmitir a V. Exª que, mais uma vez, fala
com uma amiga sincera, conterrânea, da Presidenta
Dilma Rousseff, e a sua voz, certamente, está sendo
ouvida com muita atenção pela Presidenta, sua amiga.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Romero Jucá,
pela Liderança do Governo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer dois registros
rápidos que considero importantes tanto para o País
como para o meu Estado do Roraima.
Primeiro, registrar que o Programa Luz para Todos, na data de ontem, através de decreto da Presidenta Dilma, foi estendido até o ano de 2014. O Programa Luz para Todos, que foi criado em 2003, tinha
validade até o ano de 2010. Já atendeu mais de 13
milhões de pessoas, e tinha sido estendido até 2011,
exatamente porque o programa não tinha sido concluído em alguns Estados do Brasil. Além disso, novas
demandas de áreas precisando de energia elétrica no
interior estavam aparecendo. No caso de Roraima, era
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um dos Estados em que o atendimento ainda não tinha
sido universalizado.
Através de pleito de vários Estados, através da
sua visão social, a Presidenta Dilma, o Ministro Edison Lobão estenderam o Programa Luz para Todos até
2014. Portanto, vai ser possível atender, ainda melhor,
comunidades indígenas, quilombolas, assentamentos
rurais, reservas extrativistas e muitas regiões que não
estão ainda com atendimento completado.
Então, gostaria de ressaltar essa extensão do
Programa e aplaudi-la, porque para o meu Estado de
Roraima é muito importante que possa ser estendido,
porque, como eu disse antes, ainda não foi universalizado o atendimento. Existem diversos Municípios do
interior que, em vicinais, em assentamentos, não têm
ainda energia elétrica da forma que nós queremos.
Sendo o Programa estendido até 2014, dará tempo
ao Estado de Roraima e a outros Estados, principalmente os do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte do
Brasil, de terem atendidos os seus pleitos dentro do
Programa Luz para Todos.
Outro registro que gostaria de fazer, Sr. Presidente, é que, amanhã, se inicia, lá em Roraima, Boa
Vista, reunião do Comitê de Fronteira Brasil-Guiana,
para tratar de diversos assuntos fronteiriços. E um dos
pontos importantes é exatamente a relação do transporte internacional de passageiros e de carga. Haverá presença de técnicos da ANTT, e espero que nós
possamos resolver essa questão.
É preciso que seja autorizado o processo de licitação para linhas internacionais entre Boa Vista e Georgetown para que o ônibus possa transitar, fazendo a
ligação entre estas duas capitais, a capital de Roraima
e a capital da Guiana.
Quero aqui parabenizar o Secretário de Assuntos
Internacionais Eduardo Oestreicher e dizer que tenho
uma expectativa muito positiva de que as reuniões de
quarta-feira e de quinta-feira possam desaguar num
acordo internacional que faça com que o transporte de
carga e o transporte de passageiros de Roraima com
a Guiana possam ser equacionados, resolvidos. Milhares de brasileiros hoje ocupam o território da Guiana e
precisam de uma ligação regular de transporte coletivo
entre este país vizinho, irmão e o Estado de Roraima.
Fazendo esses dois registros, Sr. Presidente, peço
a transcrição das duas matérias: Publicado decreto que
prorroga Programa Luz para Todos até 2014 e Roraima
sedia reunião do Comitê de Fronteira.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – A solicitação de V. Exª, Senador Romero Jucá,
será atendida de acordo com o Regimento.
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia, por permuta com o Senador Walter Pinheiro.
Senadora Ana Amélia, V. Exª tem à sua disposição o tempo regimental.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Wilson Santiago, Srªs e Srs. Senadores,
nossos Telespectadores da TV Senado, há pouco prestei muita atenção no pronunciamento do meu colega
Senador Pedro Simon, que é um mestre na arte de uso
da tribuna. Apenas gostaria, Senador Pedro Simon,
de cumprimentá-lo por renovar o alerta e a necessária atenção que os governantes precisam ter com as
questões éticas. Fico muito feliz que V. Exª tenha me
antecedido aqui para tratar desse assunto, renovando os cumprimentos à atitude que teve a Presidenta
Dilma Rousseff em relação ao episódio no Ministério
dos Transportes.
E eu hoje ﬁquei particularmente animada pela
decisão tomada pela Presidenta Dilma Rousseff em
fechar os cofres do BNDES à operação para a fusão
do Carrefour e Pão de Açúcar. Esse gesto da Presidenta resgata a credibilidade do governante que tem
o compromisso em defender o interesse nacional. Um
banco de fomento ao desenvolvimento econômico e
social não poderia, de forma alguma, usar um recurso tão grande – quase US$4,5 bilhões –, enquanto a
indústria brasileira, a economia e os pequenos empreendedores sofrem sérias diﬁculdades, assim como
os agricultores. E esse dinheiro seria usado para uma
operação de duvidoso futuro jurídico, porque, é claro,
os sócios já estão brigando antes de a operação estar
concluída. Perderia o País.
Cumprimento a Presidenta Dilma Rousseff por
essa decisão de fechar os cofres do BNDES a essa
operação ruinosa para o interesse nacional e de sancionar a lei que cria a empresa individual. Isso é um
estímulo ao pequeno empreendedor e também uma
forma de acabar com os laranjas que tanto infernizaram o noticiário com denúncias no País.
Está de parabéns a Presidenta Dilma Rousseff
por essas duas iniciativas e por aquelas que o Senador
Simon tão brilhantemente apresentou nesta tribuna.
Com alegria, concedo o aparte ao meu Colega
Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu
agradeço a V. Exª a gentileza em referendar a parte
relativa ao meu pronunciamento, mas quero dizer que
V. Exª traz um assunto realmente da maior importância.
Está causando um impacto essa questão do BNDES.
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Eu, pessoalmente, vivi um momento angustiante, porque os dois últimos presidentes do BNDES são pessoas, são economistas do meu coração, daquela leva
do tempo do velho MDB, daquela turma que sonhava
em fazer um país novo. E o Luciano fazia parte dessa
equipe. No entanto, eu não conseguia entender o que
estava acontecendo. Não duvido da sinceridade, das
boas intenções, da dignidade do Luciano. Tenho uma
convicção absoluta de que ele é um homem de bem!
Mas V. Exª tem toda a razão: não havia lógica, 4 bilhões
para uma coisa dessa natureza! E, além disso, quererem dizer que isso faria com que produtos primários
brasileiros entrariam na França. É piada! Eu acho que
a atitude ﬁrme de voltar atrás, de dizer “não” é algo
realmente positivo. Acho que V. Exª tem toda a razão:
merece um respeito muito profundo uma decisão como
essa. Havia quase uma revolta geral do País inteiro, e
a Presidente soube entender, e o presidente do Banco soube entender. Eu felicito V. Exª por lembrar uma
coisa tão importante como essa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Pedro Simon.
Com alegria, também concedo o aparte ao Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senadora Ana Amélia, quero parabenizá-la por trazer a esta
Casa estes dois temas que considero importantes. O
primeiro é essa atitude, eu diria, que nos enche de
muita esperança e animação, da Presidente Dilma. E
ouvir isso também de V. Exª me enche de alegria, pela
postura correta, ética, de criticar o que tem de ser criticado, mas reconhecer as coisas positivas. Também
registro a minha alegria, somando-me à de V. Exª, em
relação à Lei das Micro e Pequenas Empresas. Acho
que isso dá um novo alento. A gente deu alguns passos importantes e agora dá um passo muito grande,
o que vai resultar, eu tenho certeza, na geração de
emprego e de renda e no incentivo ao empreendedorismo. Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu lhe
agradeço muito e até faço questão de registrar, de sublinhar essa observação de V. Exª, Senador Wellington Dias. Eu tenho tido aqui, no Senado, nesses seis
meses de mandato, uma atitude de independência em
relação ao Governo da Presidenta Dilma Rousseff, no
meu Partido, o Partido Progressista, comandado com
grande brilho pelo nosso Líder e grande mestre, Francisco Dornelles. Tenho atuado aqui com independência.
Então, estou muito à vontade porque esta foi minha
conduta também como jornalista: criticar os erros, os
equívocos e denunciá-los; e também reconhecer quando as coisas são feitas de maneira correta.
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Também concedo um aparte, com alegria, ao
Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC)
– Da mesma forma, Senadora Ana Amélia, nos dois
aspectos, quero me somar; e com destaque à questão do BNDES. Há poucas semanas, votamos aqui um
empréstimo de cerca de R$50 bilhões. E, justamente,
naqueles dias, havia essa conversa dos 4 bilhões para
os supermercados, o Pão de Açúcar com o Carrefour,
ou coisa que o valha. No meu Estado, Senadora Ana
Amélia, o pessoal me questionava: “Autorizaram emprestar 50 bilhões, e disso vão ceder 4 para unir os
supermercados? E tem tantas questões fundamentais
para o desenvolvimento do Brasil! Fizeram uma sessão
para votar isso, Senador?” Eu disse: “Não. Nós autorizamos isso, é praxe, mas recursos do BNDES para
projetos de implementação, para projetos de desenvolvimento do Brasil. Não tem nada nesse pacote de 50
bilhões, negócio de Pão de Açúcar, de supermercados.
Não existe isso. Não está no pacote.” “Mas, mesmo
assim, veja bem, agora estão se aproveitando, para
jogar ali...” Isso para nós, responsáveis pela sociedade,
é muito difícil. Não é fácil, ainda mais porque ajudei a
presidir o BRDE com o Presidente, que é um banco de
fomento dos três Estados do Sul. Participei oito anos
da direção. São projetos de desenvolvimento, são recursos do BNDES, mas não para essas ﬁnalidades.
De forma nenhuma. Participar até como acionista do
BNDESPAR, muitas vezes. Isso não pega bem. E, com
essa notícia agora de o Luciano Coutinho, Presidente
do BNDES, amigo nosso, de muitas caminhadas junto
conosco no BRDE, palestras! Temos uma aﬁnidade de
muitos anos, e, agora, essa notícia de a Presidente da
República, inclusive, tomar essa decisão! Isso nos dá
guarida, e nos ajuda, perante a sociedade, perante a
Nação. Pega bem! Muito bem! Meus cumprimentos a
V. Exª. Mas, digo mais uma vez: em seis meses, V. Exª
atuando, criticando, defendendo, mas sempre a 100
por hora. Não pode ultrapassar, Senadora Ana Amélia!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador Casildo, e nós, como iríamos explicar à base, aos
nossos produtores de arroz de Santa Catarina e do
Rio grande do Sul que o Governo não arrumou 600
milhões para ajudá-los a garantir o preço mínimo, e
havia 4,5 bilhões nessa operação?
A Presidenta fez um gol de placa com esta decisão de fechar as portas do BNDES a essa operação.
Aliás, acho até que, por uma questão, eu diria, de ética
e até de desconforto, o empresário Abílio Diniz poderia
muito bem pedir demissão desse conselho superior de
aconselhamento, na área de gestão e qualidade, que
ele integra junto à Presidência da República.
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Seria um gesto, também, de boa conduta e de
boa prática do Sr. Abílio Diniz se o ﬁzesse.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os bons
resultados obtidos pelo Brasil na área social e na balança comercial, nos últimos anos, têm escondido um
processo de desindustrialização e os riscos que isso
implica para o futuro de nosso País.
A desindustrialização ﬁcou em alto-relevo na
recente audiência pública, na Comissão de Assuntos
Econômicos, requerida pelos Senadores Armando
Monteiro e Luiz Henrique da Silveira. Aliás, para conﬁrmar aquilo que, na semana passada, discutiu-se à
exaustão e com muita competência dos expositores,
representantes de vários dos segmentos industriais,
de têxtil ao setor de bens de capital, no Valor Econômico de ontem, Senador Armando Monteiro: “Indústria
perde investimento e vira deﬁcitária”.
Estamos fazendo a nossa parte. Nos últimos meses, a sequência de anúncios de indicadores geraram
nos brasileiros a eufórica sensação de que o Brasil vem
crescendo, mas atenção, porque, ao lado das boas
notícias, estão também as más notícias.
Vamos aos dados positivos, às boas notícias: nas
últimas duas décadas, o País reduziu o Índice de Gini,
que é o principal indicador de desigualdade de rendas
dos países, mundialmente reconhecido pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD.
Nós também reduzimos, substancialmente, o número de famílias que estão abaixo da pobreza, que já
foi de mais de 40% da população no início dos anos
1980 e que, agora, está abaixo dos 18%, com tendências de maior queda ainda.
A criação de empregos fez com que 36 milhões
de brasileiros saíssem das classes de renda D e E,
e ascendessem para a classe C, durante os últimos
oito anos, provando que o Brasil conseguiu promover
mobilidade social nesse período.
O acesso ao crédito foi ampliado. Hoje, a oferta de crédito em nosso País atinge 46% do Produto
Interno Bruto, sendo 17,5% crédito de consumo, mas
ontem, aqui, nesta tribuna, o Senador Cristovam Buarque esmiuçou o alto endividamento dos brasileiros,
especialmente na área do consumo.
Tudo isso foi possível graças, é claro, a esse bom
desempenho, à política de estabilização monetária e
ﬁscal promovida nos anos 90, que teve início no Governo do nosso saudoso Senador e Presidente Itamar
Franco, e que até hoje vem sendo seguida pelos seus
sucessores.
Esses números, Sr. Presidente, aliados ao extraordinário momento vivido pela economia mundial
até meados de 2008, ao aumento da tecnologia e da
produtividade e às importações facilitadas pelo câm-
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bio, ﬁzeram com que o brasileiro experimentasse um
período expansão de sua capacidade de consumo.
Srªs e Srs. Senadores, agora, as más notícias.
Quando comparamos o Brasil com os demais
países em desenvolvimento, percebemos que, na verdade, o nosso País perdeu a oportunidade de crescer
mais e com sustentabilidade.
Nos últimos oito anos, o Brasil ﬁcou em último
lugar em crescimento entre os Brics. Enquanto a média
do crescimento chinês, um dos Brics, o “C”, nesse período, foi de 10,95%, da Índia, 8,2% e a Rússia, 4,8%,
nós crescemos, em média, somente 4%.
Neste ano, o Brasil continua segurando a lanterna do crescimento entre os Brics, que só agora está
dividindo uma posição com a Rússia.
Com crescimento de 4,2%, Sr. Presidente, no primeiro trimestre, comparado com o mesmo período de
2010, o Brasil cresceu menos que a China com 9,7%,
a Índia, 7,8% e a África do Sul, 4,8%. O crescimento
brasileiro só foi 0,1 ponto percentual maior do que o
da Rússia, que teve expansão de 4,1%.
Srªs e Srs. Senadores, o crescimento econômico poderia ter sido muito mais robusto se o Brasil não
estivesse passando por um processo de desindustrialização, que, agora, ameaça a sustentabilidade dos
nossos modestos índices.
A indústria vem perdendo espaço na economia
nacional.
O resultado da balança comercial brasileira vem
diminuindo desde 2007, e hoje está na faixa dos US$20
bilhões. Esse resultado é garantido, Srs. Senadores,
pela exportação de commodities, que já representam
71% de nossa pauta de exportações (incluindo produtos
básicos e industrializados de pequeno valor agregado).
A balança comercial da indústria brasileira registrou um déﬁcit, em 2010, de US$37 bilhões.
Nos últimos dez anos, a participação dos produtos manufaturados tem diminuído, passando de 55%,
em 2005, para 39%, em 2010. Já os produtos básicos
cresceram sua participação na pauta de exportações
brasileiras de 26% para 45%, de acordo com dados do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.
Além disso, o Brasil tem permitido a entrada de
produtos asiáticos, especialmente da China, da Coréia,
da Índia, Indonésia e Taiwan, que entram sem maiores problemas no mercado brasileiro, competindo em
desigualdade de condições com a indústria nacional.
Entram, no Brasil, legal ou ilegalmente, Sr. Presidente, desde calçados, como denunciam os produtores brasileiros, até equipamentos que envolvem alta
tecnologia para a produção – nem se fala na área têxtil.
Muitas vezes, esses produtos têm, em sua composição,
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a matéria-prima, a tecnologia e o design brasileiros,
mas foram produzidos no exterior.
Com alegria, concedo o aparte ao Senador Armando Monteiro, que foi, aliás, autor do requerimento para a audiência pública que ﬁzemos na semana
passada.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Nobre
Senadora Ana Amélia, eu queria, desde já, registrar
a minha satisfação em poder constatar que há, neste
Senado, sobretudo nos novos quadros que aqui chegaram, alguém que, como V. Exª, tem revelado absoluta sintonia com essa agenda que nos desaﬁa na
perspectiva do futuro. E o tema que V. Exª traz hoje
aqui ao debate é um tema da maior oportunidade e
relevância. O Brasil vive, sim, o risco de um processo
de desindustrialização. E o que é mais grave, Senadora, com esse bom momento que a economia brasileira ainda vive, esse quadro, que nos coloca uma
grande preocupação a médio prazo, não é percebido
claramente. Por isso é importante que vozes como
a de V. Exª se levantem nessa hora, colocando esse
debate no centro do debate do País. E mais do que
isso: que o Senado da República possa discutir essa
questão, que é da maior importância. Eu quero agregar ao pronunciamento de V. Exª a necessidade de o
Brasil pensar também em promover um rearranjo na
política macroeconômica. Porque se existe algo que
hoje compromete a competitividade da produção nacional é essa distorção que se veriﬁca nos dois principais preços macroeconômicos, que são os juros e o
câmbio. Não é possível admitir que um País como o
nosso, que avançou tanto, do ponto da sua economia
nos últimos anos, que é credor externo líquido, que alcançou o grau de investimento em todas as agências
de risco, que tem um ambiente institucional razoável,
que tem uma democracia consolidada, como imaginar que este País ainda ostente a mais alta taxa de
juros real do mundo? Há algo errado nessa questão.
De outro modo, os juros promovem um incentivo para
que a taxa de câmbio se aprecie mais e mais. Então,
é hora de fazermos uma discussão também sobre a
necessidade de um novo arranjo macroeconômico, que
nos imponha a necessidade de que a política ﬁscal no
Brasil possa ser aprofundada, que o Brasil inaugure
um regime ﬁscal mais responsável, para que tenhamos
condições, então, de reduzir essa taxa de juros real,
e aí, sim, contribuir para que o câmbio não se aprecie ou que, pelo menos, o câmbio possa voltar a um
ponto, a uma taxa de equilíbrio. Congratulo-me com o
pronunciamento de V. Exª. Quero especialmente registrar aqui a sua posição sempre atenta ao debate das
grandes questões econômicas, e dizer que me sinto
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muito feliz em poder estar ao seu lado nesse debate.
Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Armando Monteiro. De fato, essa
situação – não vou citar o nome do líder empresarial,
mas é reconhecido, porque não pedi autorização, que
emitiu um juízo que me chamou muito a atenção: da
forma como está a política cambial hoje e a valorização
do Real frente ao Dólar, nem juros a zero tornaria a exportação brasileira competitiva. Esse é um dos pontos.
Outro ponto, nessa mesma audiência pública,
é que temos focado muito a China, que está atraindo
o capital brasileiro para usar a nossa expertise e, lá,
a custos muito baixos, empresas brasileiras estão se
transferindo. Agora a situação é tão complicada que
os países do Mercosul estão sendo refúgio para as
indústrias brasileiras. Indústrias do meu Estado, o Rio
Grande do Sul, estão se transferindo para a Argentina,
para o Uruguai, para o Paraguai, atraídas pelas facilidades e pelo ambiente favorável para esse processo
de industrialização. Claro, o setor, para sobreviver, vai
buscar o ambiente que lhe é mais favorável.
Com alegria, concedo o aparte ao Senador Randolfe Rodrigues que, como eu, há seis meses chegou
a esta Casa.
Obrigada ao senhor pela gentileza.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senadora Ana Amélia, na verdade esses seis meses têm
sido para mim de aprendizado com pessoas como V.
Exª aqui nesta Casa, e eu não poderia deixar V. Exª
concluir o seu pronunciamento sem ter a honra de
aparteá-la, concordando com a linha apontada por V.
Exª e pelo mesmo discurso ainda há pouco proferido
pelo Senador Armando. Na verdade, o que me parece
é que nós temos que iniciar uma fase nova da nossa
economia. Nós tivemos um choque ortodoxo na economia brasileira ao longo dos últimos vinte anos. Nós
temos tido uma política econômica pautada pela mesma receita, baseada no tripé: superávit primário, altas
taxas de juros e meta de inﬂação. Creio até, e quero
aqui reconhecer, que essa política cumpriu um objetivo, que foi a estabilidade econômica. O problema...
(Interrupção do som.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – O problema é se essa política econômica dará conta dos desaﬁos do Brasil para as próximas décadas. E eu quero
cumprimentar – veja, eu sou do Partido Socialismo e
Liberdade, mas quero cumprimentar – o artigo publicado na revista Carta Capital desse ﬁnal de semana,
do economista, ex-Ministro da Fazenda Antonio Delﬁm
Netto, que aponta o papel que o Brasil poderá ocupar
na próxima década na ordem econômica e política
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mundial, que pode ser um papel de mero exportador
de commodities e dependente economicamente da
China, que tem dado um salto no seu desenvolvimento
econômico. E nós, o Brasil e a Índia, se continuarmos
com essa ortodoxia na nossa política econômica, sim,
podemos caminhar a passos longos para um dramático
processo de desindustrialização e de ser, no aspecto
econômico e na nova ordem econômica mundial, mero
exportador de commodities.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço imensamente por duas razões: primeiro, pela
alegria do seu aparte, sempre pontual e preciso, mas,
sobretudo, por citar o meu guru em questões econômicas, o meu amigo, ex-Ministro Delﬁm Netto, que é
sempre um mestre, com uma capacidade de lógica e
de análise que impressiona a todos. Continua muito
jovem nos seus oitenta anos. Muito obrigada, Senador
Randolfe Rodrigues.
Eu queria apenas pedir ao Presidente uma tolerância, porque eu estou encerrando o pronunciamento,
que tem dados também que completam o raciocínio
a respeito desse tema, Presidente Wilson Santiago.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Peço licença a V. Exª, Senadora, para prorrogar a sessão por mais uma hora e conceder-lhe mais
dois minutos para que possa concluir o seu raciocínio.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Presidente.
Quando exportamos commodities ou bens de
baixo valor agregado e importamos produtos industrializados, estamos exportando empregos que vão gerar
renda e bem-estar em outros países.
A participação desse setor na composição do PIB
caiu de 36%, em 1984, para 15% apenas em 2010. A
indústria já foi responsável por 30% dos empregos no
nosso País – dados de 1985 –, e hoje responde por
apenas 17,4% dos postos de trabalho.
O Brasil não pode deixar que sua indústria retroceda, tornando-se um mero exportador de commodities.
Um país que almeja o crescimento sustentável precisa
ter sua indústria fortalecida. É na indústria que os empregos são gerados, Sr. Presidente. É na indústria que
acontece o desenvolvimento tecnológico. É na indústria
que o conhecimento é aplicado, agregando valor às
matérias-primas. É através da indústria fortalecida que
o Brasil pode deixar a posição colonial de exportador
de recursos naturais para se tornar um fornecedor de
conhecimento e inteligência para o resto do mundo.
Mas a indústria nacional vem passando por sérias diﬁculdades. As pesquisas do IBGE já identiﬁcaram forte desaceleração na atividade industrial, com
reﬂexos na produtividade e na geração de postos de
trabalho, já diﬁcultados pela escassez de mão de obra
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qualiﬁcada no mercado, como já apontou aqui também
o Senador Cristovam Buarque. Neste primeiro semestre, aumentou quase 20% o número de registros de
estrangeiros para o trabalho no Brasil. As empresas
perdem em competitividade internacional por causa do
câmbio, com o Real valorizado (39% nos últimos oito
anos), e têm diﬁculdades de promover a modernização
nos seus processos. Mantido esse câmbio, nem com
taxa de juros zero o exportador ou a indústria teriam
condições de competir.
A tomada de crédito para investimentos é feita
a juros altíssimos, como bem sustentaram aqui, nos
apartes, os Senadores...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...sem
subsídios governamentais. Há gargalos logísticos,
como a energia, que encarece o custo dos produtos
brasileiros. E também a questão da predominância de
um modal rodoviário de transporte em estradas mal
conservadas e o alto custo da energia elétrica brasileira
oneram a produção e a distribuição da produção industrial. Dados da CNI demonstram, Sr. Presidente, que o
Brasil tem a segunda energia mais cara do mundo, a
um custo quase três vezes superior ao custo da China.
O arcabouço tributário brasileiro é complexo e
oneroso. O sistema tributário brasileiro tributa investimento. O custo da contratação de mão de obra dobrou
nos últimos cinco anos e é encarecido pela legislação
trabalhista, que data de 1946.
A reversão do processo de desindustrialização
brasileiro é urgente. Se quisermos viver num país
competitivo...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Sr. Presidente.
Se quisermos viver num país competitivo, onde a
geração de riquezas é promotora do desenvolvimento econômico sustentável, precisamos promover uma
série de reformas que exigirá participação ativa do
Congresso Nacional.
Concedo um aparte ao Senador Cristovam Buarque, a quem me referi agora há pouco no meu pronunciamento.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Presidente, solicito um tempo curto, mas eu não poderia deixar, Senadora – inclusive eu estava assistindo a
uma parte do seu discurso lá fora –, de fazer um comentário. Primeiro, a felicidade de ter uma Senadora
que vem aqui alertar o Brasil de que a nossa economia
está bem, mas não vai bem. Ela está bem quando a
gente olha o momento, pelos indicadores de hoje. Ela
não está bem pelos entulhos que temos adiante, que
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será necessário arrancar para que a economia cresça.
A senhora falou aí, muito claramente, e eu gostei, de
diversos desses entulhos, e eu queria tratar de dois,
rapidamente. Um é o grau de endividamento que temos com os aposentados, que a senhora tocou, com
os pobres, que obrigam gastos elevados de políticas
sociais com os bancos. E isso cria um imbróglio muito
grande, porque temos que ter carga elevada, temos
que ter gastos elevados, e isso atrapalha. E o outro,
de que não posso deixar de falar, é o gargalo da falta
de capacidade e inovação na economia brasileira. Nós
queremos ganhar competitividade reduzindo custos.
Esquecemos que a grande competitividade de hoje
está em inventar produtos novos, sobretudo aqueles
de alta tecnologia. Ou enfrentamos os problemas que
a senhora citou ou a nossa economia que hoje está
bem, mas vai mal, daqui a alguns anos ela estará mal
também.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Cristovam. Aliás, citei-o porque
ontem V. Exª abordou a questão do endividamento
individual, especialmente na área de curto prazo, no
consumo, que é bem mais grave ainda. Agradeço muito
a valiosa colaboração de V. Exª, Senador Cristovam,...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...sempre
atento às questões econômicas.
Faltam apenas umas poucas questões, Sr. Presidente, para eu encerrar o meu pronunciamento. Entre as questões fundamentais para evitar a desindustrialização também incluo uma reforma tributária que
promova desoneração do investimento e a diminuição
da burocracia. Segundo dados do Banco Mundial, uma
empresa brasileira gasta em média 2.600 horas por ano
com burocracia só no pagamento de impostos. Uma
revisão do câmbio, que hoje está supervalorizado. O
Real precisa ser trazido para os patamares da realidade.
Promoção de juros diferenciados para o investimento
em tecnologia e inovação, Senador Cristovam Buarque,
e estímulos para que este aumente a participação das
micro e pequenas empresas na pauta de exportações
industriais brasileiras.
É preciso investir em novas ideias, em novas
empresas, em novas tecnologias, como a que me
foi apresentada na cidade de Pelotas, no sul do Rio
Grande do Sul.
Uma empresa está construindo casas a partir de
casca de arroz, e o que era resíduo agora é matéria-prima. Qual é o papel do Estado no apoio ao desenvolvimento desse produto? Por enquanto, nenhum.
Por isso, Sr. Presidente, eu queria dizer, por ﬁm,
que precisamos batalhar também para vencer o prin-
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cipal gargalo existente ao desenvolvimento da indústria brasileira, que é o gargalo da educação, Senador
Cristovam Buarque, para que assim tenhamos mão
de obra qualiﬁcada para suprir a demanda existente.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela generosa permissão para que eu pudesse concluir o pensamento.
Agradeço muito a todos os Srs. Senadores que apartearam este pronunciamento.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senadora Ana Amélia, pelo
pronunciamento.
Pela Liderança do PDT, Acir Gurgacz. (Pausa.)
Pela Liderança do Democratas, Senadora Kátia
Abreu.
Por enquanto, não é, Senadora?
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr.
Presidente. Contando com a boa vontade aqui do Vice-Líder, Senador Jayme Campos, que me cede este horário, com muito prazer, com muito orgulho posso aqui
usar o espaço do Democratas, Partido a que pertenci
praticamente minha vida toda.
Sr. Presidente, uso o horário do Democratas não
para um fato muito alegre, mas para uma missão muito
triste. Ontem o jornal O Globo publicou um artigo na
íntegra do jornal El País. O jornalista correspondente
do El País no Brasil, Juan Arias, fez um artigo para
o El País e o jornal O Globo replicou na íntegra em
seu jornal.
Eu gostaria de ler alguns trechos valiosos deste
artigo brilhante desse jornalista Juan Arias, com muita
tristeza. Não quero entrar em detalhes, no mérito das
culpas, dos erros, que são muitos, que são imensos,
mas para uma reﬂexão de todos nós. O título do artigo
é: “Por que os brasileiros não reagem?”
O fato de que em apenas seis meses de
governo a presidente Dilma Rousseff tenha
tido que afastar dois ministros importantes,
herdados do gabinete de seu antecessor Luiz
Inácio Lula da Silva (o da Casa Civil da Presidência, Antonio Palocci – uma espécie de
primeiro-ministro – e o dos Transportes, Alfredo
Nascimento), ambos caídos sob os escombros
da corrupção política, tem feito sociólogos se
perguntarem por que neste país, onde a impunidade dos políticos corruptos chegou a criar
uma verdadeira cultura de que “todos são ladrões” e que “ninguém vai para a prisão”, não
existe o fenômeno, hoje em moda no mundo,
do movimento dos indignados.
“Será que os brasileiros [diz o repórter
do El País] não sabem reagir à hipocrisia e à

JULHO 2011

Julho de 2011

falta de ética de muitos dos que os governam?
Não lhes importa que tantos políticos que os
representam no governo, no Congresso, nos
estados ou nos municípios sejam descarados
salteadores do erário público?
(...)
Nem sequer os jovens, trabalhadores
ou estudantes, manifestaram até agora a mínima reação ante a corrupção daqueles que
os governam.
Curiosamente, a mais irritada diante do
saque às arcas do Estado parece ser a presidente Rousseff, que tem mostrado publicamente seu desgosto pelo “descontrole” atual
em áreas do seu governo e tirou literalmente
(...) dois ministros-chave, com o agravante de
que eram herdados de seu antecessor, o popular ex-presidente Lula, que teria pedido que
os mantivesse no seu governo [diz o jornalista
do El País, replicado no jornal O Globo].
(...)
E as pessoas das ruas, por que não fazem eco ressuscitando também aqui o movimento dos indignados? Por que não se mobilizam as redes sociais?
O Brasil, que, motivado pela chamada
marcha das Diretas Já (uma campanha política
levada a cabo durante os anos 1984 e 1985,
na qual se reivindicava o direito de eleger o
presidente do país pelo voto direto), se lançou
nas ruas contra a ditadura militar para pedir
eleições, símbolo da democracia, e também
o fez para obrigar o ex-presidente Fernando
Collor de Mello (1990-1992), a deixar a Presidência da República, por causa das acusações
de corrupção (...).
As únicas causas capazes [diz o jornal
El País, replicado no jornal O Globo] de levar
às ruas até dois milhões de pessoas são a dos
homossexuais, a dos seguidores das igrejas
evangélicas na celebração a Jesus e a dos que
pedem a liberalização da maconha.
Será que os jovens, especialmente, não
têm motivos para exigir um Brasil não só mais
rico a cada dia ou, pelo menos, menos pobre,
mais desenvolvido, com maior força internacional, mas também um Brasil menos corrupto
em suas esferas políticas, mais justo, menos
desigual, onde um vereador não ganhe até dez
vezes mais que um professor e um deputado
cem vezes mais, ou onde um cidadão comum
depois de 30 anos de trabalho se aposente com
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650 reais (300 euros) e um funcionário público
com até 30 mil reais (13 mil euros).
O Brasil será em breve a sexta potência
econômica do mundo, mas segue atrás na
desigualdade social, na defesa dos direitos
humanos, onde a mulher ainda não tem o direito de abortar, o desemprego das pessoas
de cor (...).
Há quem atribua a apatia dos jovens em
ser protagonistas de uma renovação ética no
país ao fato de que uma propaganda bem articulada os teria convencido de que o Brasil é
hoje invejado por meio mundo, e o é em outros aspectos.”
Tudo isso também é certo, mas não explica que num mundo globalizado – onde hoje se
reconhece instantaneamente tudo o que ocorre no planeta, começando pelos movimentos
de protesto de milhões de jovens que pedem
democracia ou a acusam de estar degenerada – os brasileiros não lutem para que o país,
além de enriquecer, seja também mais justo,
menos corrupto, mais igualitário e menos violento em todos os níveis.
Este Brasil, com o qual os honestos sonham deixar como herança a seus ﬁlhos e que
– também é certo – é ainda um país onde sua
gente não perdeu o gosto de desfrutar o que
possui, seria um lugar ainda melhor se surgisse um movimento de indignados capaz de
limpá-lo das escórias de corrupção que abraçam hoje toda as esferas de poder.
Juan Arias é correspondente do El País no Brasil.
Sr. Presidente, todos os dias, todas as horas ,em
todos os lugares, apenas no que diz respeito às ferrovias, ao aumento de 38% no custo das ferrovias, houve
um aumento de R$5 bilhões. E eu aqui quero lembrar
que uma única hidrovia com 2.700km, que poderia
escoar toda a Zona Franca de Manaus, que poderia
distribuir todo o combustível da região Norte do País,
do centro-norte, a Hidrovia Tocantins, está empatada
por uma eclusa em Lajeado, ainda do governo anterior,
Fernando Henrique Cardoso, e está sendo construída
outra hidroelétrica em Estreito, que no governo Lula
se iniciou, também sem a eclusa.
Portanto, os barramentos próximos ao futuro Porto
de Praia Norte impedem que essa hidrovia possa ser
um instrumento poderoso para o Brasil, para diminuir
o custo Brasil, como disse há pouco a Senadora Ana
Amélia, e todos os senadores aqui puderam participar,
mostrando o custo Brasil. Essa hidrovia, Senador Armando Monteiro, que conhece tão bem esse tema, a
Hidrovia Tocantins, poderia custar em torno de 1,5 bi-
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lhão apenas. São cinco bilhões que foram denunciados
pela revista Veja e pela Presidente Dilma de um superfaturamento em menos de um ano, de uma obra só.
É por isso que o dinheiro não dá. Se é um sistema
viciado, de anos e anos, vamos corrigir, vamos estancar
essa ferida. Mas nós precisamos de logística. O País
não pode continuar com o custo com que se encontra.
Quero aqui lembrar – e ﬁco morrendo de inveja –,
apenas para comparar, os Estados Unidos e a China,
que têm mais ou menos o tamanho físico do Brasil,
as rodovias pavimentadas. Nos Estados Unidos, são
quatro milhões de quilometro asfaltados; na China, 1,5
milhão de quilômetros asfaltados; e no Brasil, 196 mil
quilômetros. Esses são nossos concorrentes. Nossos
concorrentes são os americanos, são os chineses, são
os australianos, são os canadenses, que vão nos tirar
do ramo, porque não temos logística.
Mais ainda, a extensão ferroviária. Será que não
dói na consciência dessas pessoas, antes de por suas
garras nos recursos públicos, no dinheiro alheio, de
trabalhadores deste País? Mostre os números a essas
pessoas. Mas eles conhecem bem estes números. As
ferrovias dos Estados Unidos somam 226 mil quilômetros; do nosso outro concorrente, a China, 74 mil
quilômetros; do Canadá, 48 mil quilômetros, apesar
das grandes extensões de gelo naquele país e de que
muito pouca área daquele país produz. Repito: Estados
Unidos, 226 mil; China, 74 mil; Índia, 63 mil; Canadá,
48 mil; Alemanha, 47 mil. A Alemanha, de que tamanho
será? Amazonas? Do tamanho do Pará? Gente, 47 mil.
E no Brasil 29 mil quilômetros de ferrovias, enquanto
o recurso público vai pelo ralo.
O Ministério dos Transportes deveria ser um ministério vital para o País, junto com a agricultura, porque não existe produção, não existe industrialização,
Armando Monteiro e Ana Amélia, sem logística. Os
empresários pouco se importam, às vezes, com o ICMS
do Estado. A primeira pergunta que fazem é: “Por onde
vai sair o que eu produzir aqui?”.
Todos os dias, recebemos empresários do Tocantins com a ânsia e o desejo de levar emprego para o
povo. Mas nós não temos concluído as nossas obras.
Nós sabemos que 70% das estradas do País são péssimas ou ruins. E isso não é só do Governo Dilma ou
do governo Lula, mas vem de governos anteriores essa
prática horrível de não priorizar a logística no País.
E os portos do Brasil? As hidrovias? Ah, as hidrovias! Enquanto ganhamos dezenas e dezenas, Senador
Pimentel, de Mississipis que Deus nos deus, estamos
empatando os nossos Mississipis com as hidrelétricas
sem as eclusas. Enquanto os Estados Unidos têm 41
mil quilômetros de hidrovias; a China tem 124 mil; a
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Rússia, 102 mil; e o Brasil, 7 mil quilômetros de hidrovias, empatando o crescimento do País.
E as pessoas às vezes me perguntam: “Mas e
o custo? Às vezes, Kátia, você quer hidrovia, mas é
muito caro fazer”. E o Governo tem razão: os governos anteriores não priorizaram as hidrovias porque
eram caras. Mas quero dizer que construir um quilômetro de ferrovia custa R$6 milhões, de rodovias,
R$2,5 milhões, mas de hidrovias não chega a R$50
mil, dependendo das condições do rio, como o rio Madeira da vida, que já nasceu pronto. Basta a eclusa do
Madeira, das hidrelétricas que estão sendo feitas em
Jirau, para que oportunizássemos mais quatro hidrovias para fora do País, que investíssemos na eclusa de
Lajeado, na eclusa de Estreito, e os produtos sairiam
de Peixe, Tocantins, percorreriam todo o rio Tocantins
até saírem em Tucuruí, no porto de Belém, o porto de
Outeiro. E a Zona Franca de Manaus. Tudo que vem
da Zona Franca de Manaus, ao invés de descer pela
Hidrovia Tocantins, que não está pronta, tem que sair
do porto de Belém e fazer a cabotagem, aumentando em quase 30% o custo desse transporte da Zona
Franca de Manaus, porque tem que ir por cabotagem,
e a cabotagem no Brasil é uma das mais prejudiciais e
onerosas ao longo de décadas e décadas, e ninguém
faz nada. Uma cabotagem ineﬁciente. Enquanto os fretes a longa distância de outros países são modernos,
ágeis, custo zero de impostos, a cabotagem no Brasil
faz com que o milho saído do Rio Grande do Sul para
Pernambuco, seu Estado, custe mais caro do que do
Rio Grande para a Argentina. É a cabotagem que faz
isso conosco.
E nós estamos aqui discutindo corrupção. Um país
que não tem dinheiro para nada, em que o dinheiro
é curto. A Presidente reclama da bandalheira, e tudo
vai continuar como está? Precisamos pelo menos,
Presidente, ter a esperança de que, daqui para frente,
será diferente, pelo menos isso. Precisamos acreditar
nisso. Precisamos desesperadamente acreditar nisso.
As coisas não podem continuar viciadas como estão,
enquanto os números demonstram que vamos sair do
ramo. Cinco bilhões dariam para construir 830km de
ferrovias, Presidente. É muito chão. É muito trabalho.
Portanto, gostaria de parabenizar esse autor e
de dizer do meu sentimento de tristeza em ver essa
situação ser publicada em um importante jornal espanhol, em toda a Internet, para o Brasil inteiro, para o
mundo inteiro. O Brasil como um dos países no topo
da lista da corrupção há muito tempo.
Nós precisamos, Senadores, dar um basta nisso! Sei que a grande maioria aqui não participa disso,
não concorda com isso, não quer isso para o seu País!
Quantas coisas no Piauí, quantas coisas no Maranhão,
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quantas coisas no Tocantins, quantas coisas no Ceará,
quantas coisas no Amapá, de cada Senador que está
aqui, neste momento, poderiam estar sendo feitas? E
nós políticos levando os louros disso honestamente,
de forma transparente, cumprindo com a nossa responsabilidade.
O Senador Armando Monteiro havia pedido ali
anteriormente.
Senador Armando Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Nobre
Senadora Kátia Abreu, quero congratular-me com V. Exª
pelo pronunciamento que faz hoje, sobretudo quando
traz aqui esse depoimento de um jornalista estrangeiro
que nos coloca ou nos aponta como um país palco das
mazelas, sobretudo dos desvios no plano ético. Acho
– permita-me V. Exª – que, efetivamente, o brasileiro
tem ainda um grau de tolerância com certas práticas.
E tenho certeza de que esse grau de tolerância, pela
mobilização da sociedade brasileira, pela manifestação de indignação de lideranças, vai somando-se ao
da sociedade civil, que se mobiliza, que se expressa
crescentemente. Eu não tenho a visão de que o Brasil seja, na sua essência, na sua índole, um país que
possa diferenciar-se dos outros, mas acho que nós
precisamos avançar muito. E acho que a presença, no
debate político, cada vez maior de pessoas, de vozes
e de lideranças que possam apontar, como V. Exª faz
esta noite, no seu inconformismo com essa situação,
é absolutamente desejável. No entanto, permita-me V.
Exª eu dizer que as deﬁciências que o Brasil tem na
área de infraestrutura decorrem também, Senadora,
fundamentalmente, da baixíssima capacidade do setor
público de investir em infraestrutura no Brasil. Os 12
pontos percentuais de elevação da carga tributária no
Brasil, ao longo desses últimos 15 anos, não se traduziram em uma ampliação da capacidade de investimento
do setor público. V. Exª compara o Brasil com a China.
A China investe 7% em infraestrutura – eu digo o setor
público na China. E o Brasil, nos anos mais recentes,
quando muito, alcançou um número próximo de 1% do
PIB na área de infraestrutura. Então, temos também,
Senadora Kátia Abreu, o desaﬁo de ampliar o espaço
do investimento público. Isso se dará pela contenção
do crescimento do gasto corrente. E digo que, no Brasil
e aqui, no Parlamento, a gente pode perceber que a
maior coalizão deste País é a coalizão do gasto público. A toda hora nos é endereçada para cá uma conta. Como, no Brasil, as corporações se organizaram
cada vez mais para pressionar o Estado brasileiro! E,
como resultado de tudo isso, Senadora, a capacidade
de investimento do Estado brasileiro declina e, evidentemente, não é suﬁciente para que o Brasil enfrente
essa agenda que V. Exª nos coloca, da necessidade
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de investir na infraestrutura de transporte do País. E,
por outro lado, permita-me, para concluir, há algo que
nós também não podemos aceitar, que é uma taxa
de juro real que está levando 4,5% do PIB, quando
comparamos o que o Brasil gasta com o serviço da
dívida pública vis-à-vis dos outros países, dos países
emergentes. O Brasil está gastando 6,5% do PIB com
o serviço da dívida pública, e os países emergentes, sobretudo aqueles a que V. Exª se referiu, gastam menos
de 2%. Então, há algo que precisamos fazer também
no sentido de permitir que o Estado brasileiro amplie
sua capacidade de investimento. Mas me congratulo
com o pronunciamento de V. Exª.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Muito obrigada, Senador Armando Monteiro. É da maior
importância a sua participação.
As PPPs. Hoje, no Brasil, chegamos à estagnação da possibilidade de o Estado resolver problemas
da sociedade. Precisamos investir nas PPPs. Por que
não conﬁar no empresariado brasileiro, assim como
já se está fazendo o primeiro movimento agora para
os aeroportos?
Quanto disso foi discutido no passado! Vejam o
resultado das empresas estatais que foram privatizadas, em termos de rentabilidade, em termos de serviços baratos para a população! Por que também não
entregar para o empresariado brasileiro a construção
da infraestrutura, permitir que os portos do Brasil possam ser ampliados? Um decreto que trava a ampliação
dos portos no País, tratando e ajudando a reserva de
mercado, não vai levar o País a nada.
Então, V. Exª tem razão. As PPPs são o grande
caminho que acredito que o Governo tenha...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – ...
para solucionar. (Fora do microfone.) É, realmente, o
caminho seguro para que o Governo possa se dedicar
mais à educação, à saúde, à segurança pública, deixando que o empresariado brasileiro, extraordinário e
trabalhador, cuide das obras de infraestrutura.
Dando condições, assim como acontece no mundo inteiro, eu tenho certeza de que aqui também funcionaria.
Senador Randolfe Rodrigues, do Amapá.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senadora Kátia, quero partir do ﬁo da meada deixado,
aqui, pelo Senador Armando: a qualidade do gasto no
Brasil. V. Exª toca no central: não há pior tipo de gasto
público que aquele do apossamento da coisa pública para negócios privados. É ao que nós assistimos,
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Senadora Kátia, no Ministério dos Transportes. Eu lhe
confesso que, hoje...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP. Fora
do microfone.) – Já concluo, Presidente. Eu lhe confesso que, hoje, ﬁquei perplexo com o depoimento,
na Comissão de Fiscalização e Controle, do Sr. Luiz
Antonio Pagot. Primeiro – eu não vou ter outro termo
para mediar –, com o cinismo que lá vi, como se nada
estivesse acontecendo no Ministério dos Transportes e
na Pasta dirigida por esse senhor, fundamental para a
infraestrutura de transportes no Brasil. Aliás, ele teve o
descaramento – é esse o termo, não vou ser moderado no termo – de dizer que estava de férias, como se
tivesse o convencimento de que vai voltar das férias e
assumir o mesmo posto, conduzindo a Pasta de infraestrutura dos transportes, com as pesadas denúncias
que recaem sobre esse senhor. Esse senhor, só para
concluir, Senadora, deixou-nos com um conjunto de
perguntas sem respostas.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP. Fora
do microfone.) – Já concluo, Presidente, de fato. Esse
senhor nos deixou com um conjunto de perguntas
sem respostas, sobre qual é a inﬂuência do Deputado Valdemar Costa Neto na Pasta que ele comanda.
Ele declarou, anteriormente, que manda quem pode
e obedece quem tem juízo, mas ele não disse para
a gente a quem ele estava obedecendo. V. Exª falou,
agora, do preço de ferrovias. Até essa questão ﬁcou
sem resposta nas indagações, hoje, ao Sr. Pagot. Aí,
lamentamos muito, porque Estados como o Amapá têm
poucas rodovias asfaltadas, e a gente percebe porque
tem poucas rodovias asfaltadas: porque o conjunto
de gastos públicos, muitas vezes, vai para a posse de
alguns. O que era público acaba-se tornando privado.
Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Obrigada, Senador Randolfe. A sua participação hoje na
comissão foi da maior importância e relevância, suas
dúvidas que não foram tiradas...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO. Fora do
microfone.) – ...nem as suas nem as de ninguém. Nem
as suas dúvidas nem as de ninguém foram ali tiradas.
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Eu tenho muita conﬁança de que, apesar de o Sr.
Pagot hoje... Eu até votei a favor quando foi admitido
aqui, porque ele havia feito um compromisso comigo
de que iria dar uma prioridade máxima às hidrovias
do País, inclusive a hidrovia do Tocantins. Foi o único
assunto que tratei com esse cidadão, e percebi que
ele realmente entendia do assunto, que ele entendia
profundamente do assunto. Mas a hidrovia do Tocantins não está nem sequer no PAC 2 ainda. Espero que
a Presidente possa incluir. Mas, independente da culpa ou da inocência, ele precisa provar isso antes de
voltar para esse cargo. Eu tenho certeza absoluta de
que ele não retornará e que a Presidente vai manter
ﬁrme a sua posição da demissão até que se explique o
que aconteceu com o superfaturamento dessas obras.
O movimento dos indignados vai...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO. Fora
do microfone.) – ...aparecer neste País. Obrigada, Sr.
Presidente. O movimento dos indignados não vai ﬁcar morto, silencioso. A exemplo dos países árabes, a
exemplo de Portugal, a exemplo da Espanha, a exemplo
dos próprios americanos, nós não vamos ﬁcar paralisados diante de uma desmoralização da Presidência
da República. Se ele for inocente, que Deus o ajude
a provar; se ele for culpado, que ele seja penalizado.
Mas o que estamos discutindo aqui hoje, com a
vinda dele à Comissão – ele veio democraticamente a
convite, aliás, muito bem preparado e calmo –, é que
foi a Presidente que o afastou do cargo. Não fomos
nós não, não foi a Veja não. Ele foi afastado do cargo
com os demais. Tirou férias? Férias? Não, Sr. Presidente. Isso é abuso. Não tenho nada contra a pessoa,
a ﬁgura dele – poderia ser José, Pedro, João. Eu mal
o conheço. Mas, Sr. Presidente, as coisas precisam
ser esclarecidas.
(Interrupção do som.)
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co quer indicar o diretor regional de seu Estado? Pelo
que imagino, o País tem um projeto, o País tem um
planejamento. Qual é a prioridade das rodovias? Qual
é a prioridade das hidrovias? Qual é a prioridade dos
portos? Qual é a prioridade das hidrelétricas? Há um
planejamento. Há um PPA. O País tem um planejamento.
Qual é o interesse de retaliarmos os ministérios
e entregarmos a cada partido, se o País tem um planejamento, se o País tem um objetivo, se o orçamento
é feito aqui dentro? Eu não sei, não consigo explicar.
E, ninguém na vida, ninguém na rua; o povo não consegue entender por que os cargos são divididos? Por
que a Presidente não pode...
(Interrupção do som.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Sr.
Presidente, para terminar, para concluir, um minuto
apenas.
A Presidente pode perfeitamente escolher a equipe técnica de cada partido. É claro que os partidos
possuem valores. É claro que na política existem políticos valorosos, que contribuem enormemente com o
País, como muitos já contribuíram.
Mas, Sr. Presidente, é preciso haver um mínimo
de decência. É preciso haver um mínimo de tecnicidade. Nós não podemos mais conviver com isso. Que
os partidos continuem colaborando com o País, com
personagens interessantes, com personagens importantes, com personagens que têm um potencial para
administrar, para ajudar o Governo a administrar, para
ajudar o País a crescer. Não pode ser o Ministério do
A, do B ou do C.
Porque eu não faço parte, portanto, de um partido que é dono de um Ministério, não tenho acesso,
o meu Estado está liquidado? O meu Estado vai ﬁcar,
então, no jejum de recursos daquele Ministério porque
é do partido tal?
Não, Sr. Presidente, nós vivemos uma federação.
Nós temos interesse nas diversas áreas, em todos os
Estados, em todos os Municípios...
(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO. Fora do
microfone.) – Ele precisa esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senadora Kátia, eu só peço a atenção
de V. Exª porque ainda há vários oradores inscritos.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Vou
encerrar. Apenas deixo aqui uma última questão para
ser avaliada. Eu ﬁco pensando, pensando, pensando:
por que um partido político quer indicar o Ministro dos
Transportes? Por que um partido político quer indicar
o Ministro dos Transportes? Por que um partido políti-

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Isso
não tem cabimento.
Sr. Presidente, gostaria de agradecer os apartes.
Gostaria, Senador Pimentel, que V. Exª colocasse
essa indignação em outro lugar também, não só aqui,
com a demora do meu discurso.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, o Senador Wellington
Dias, grande representante do Estado do Piauí.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero
dar aqui um depoimento, porque sei que o Senador
Pimentel sabe indignar-se, quando há algo com o que
se indignar. E quero também dizer que sei que o povo
brasileiro sabe o seu papel e sabe fazer a sua parte,
sempre que há razões de convencimento para isso.
Mas queria fazer aqui, Sr. Presidente, primeiro
alguns registros.
Um registro importante é o de que tivemos hoje,
na comissão de política sobre álcool e outras drogas,
a presença da Embaixadora da Suécia. Tivemos a
oportunidade de ter um bom exemplo de política sobre
drogas. É um país que já chegou a cerca de 12% de
sua população, Senador Paim, dependente de álcool,
de maconha, de um conjunto de outras drogas e que
conseguiu reduzir esse percentual para cerca de 2%.
É o único país do mundo que comprovadamente reduziu drasticamente o consumo. Tomou um conjunto de
medidas e criou uma política de conscientização da
sua sociedade de vivência sem as drogas.
Registro ainda, com muito carinho, a minha alegria em ver a Universidade Federal do Piauí entre
aquelas que, proporcionalmente, em terceiro lugar,
mais teve alunos do curso de Direito aprovados nas
provas da OAB.
Destaco também uma visita que ﬁz à região do
Fidalgo, onde pude constatar um conjunto de obras e de
ações. Esse é um dos dois temas que me trazem aqui.
Transporte. É para dizer da importante reunião
que tivemos, na última segunda-feira, em Teresina, com
a presença do Ministro Fernando Bezerra, envolvendo
um conjunto de áreas, para fazer acelerar as obras da
ferrovia Transnordestina, uma obra importantíssima,
dessas que marcarão profundamente o desenvolvimento do Nordeste brasileiro, integrando-o ao Centro-Oeste, ao Sul e ao Sudeste; uma obra que interliga
o porto de Suape, em Pernambuco, e de Pecem, no
Ceará, fazendo-se um ípsilon na cidade de Salgueiro,
meu prezado Senador Armando Monteiro, adentrando-se, a partir de Trindade, a cidade de Simões, Município do Piauí, passando-se por Curral Novo, Caridade,
Jacobina, Paulistana. Aí já temos uma obra avançando, exceto na parte de Simões. Aliás, tem de ser feita
a ligação com Trindade a partir de Simões. E, daí, em
direção à cidade de Conceição do Canindé, passando-se, como disse aqui, pelo Vale do Piauí, pelo Vale do
Fidalgo, pelo Vale de Itaueira, até a cidade de Pavussu
e de Elizeu Martins, já no Vale do Rio Canindé.
Eu digo aqui, com muita alegria, que, de um
lado, ﬁco feliz em ver a obra em andamento, mas, de
outro, há esses problemas que, muitas vezes, quem
não vivenciou o Executivo não compreende. Por conta
da falta da homologação do valor das áreas desapro-
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priadas, ainda há um grande trecho em Simões, um
trecho menor mais um trecho consecutivo maior, entre
as cidades de Conceição do Canindé e de Ribeira, no
Piauí, na região onde estive presente.
Então, ali, uma reunião com o Judiciário, com o
Ministério Público e com a presença do Incra – porque há propriedades públicas do Incra, que têm de ter
autorização –, com a presença também do Governo
Federal, da área do Meio Ambiente federal e do Meio
Ambiente estadual, enﬁm, para quê? Para que se
possa fazer ali um pacto, a ﬁm de que cada um faça a
sua parte, para que uma obra importante como essa
possa prosseguir, uma obra que vai gerar naquela região – e apenas naquela região – algo em torno de 1,2
mil empregos, mudando completamente a economia.
Eu, que fui criado nesta região, no Município de
São Miguel do Fidalgo, de Paes Landim, da minha querida Oeiras... Ou seja, poder sair de uma região como
essa, de trem, em direção ao Recife é algo que ﬁca
longe muitas vezes da consciência, da memória das
pessoas que sequer sonharam com uma obra importante como essa, que vai permitir a esse miolo central do
Brasil ter um grande surto de desenvolvimento, como
já acontece, na mineração, na produção agrícola, no
desenvolvimento ﬂorestal, no agronegócio, na fruticultura irrigada. Enﬁm, há ali reservas de ferro, de níquel,
de mármore, de fósforo, de gesso; a condição de se
ter ali o calcário. Enﬁm, um conjunto de outras áreas
importantes para esse desenvolvimento.
Então, quero aqui parabenizar a iniciativa do Governo Federal, por determinação da Presidente Dilma,
que deu sua orientação, e o Ministro Fernando Bezerra,
com sua equipe, para ali se deslocou, para poder fazer esse pacto com todos os envolvidos, a ﬁm de que
possamos acelerar essa obra, que tem condições de
ser concluída já no ano de 2012.
Destaco, ainda, a retomada de um conjunto de
outras obras na área de transportes, obras rodoviárias, obras que ligam, por exemplo, Simplício Mendes
a Oeiras, que ligam duas importantes BRs, a 020 e a
Transamazônica, na cidade de Oeiras; a retomada de
obras, ainda, com recursos, com convênios do Governo Federal, através da Codevasf, como a de São
Lourenço a Dom Inocêncio. Vi a alegria de lideranças
de São Lourenço e de Dom Inocêncio, uma cidade já
na divisa com a Bahia, com o asfaltamento iniciando-se ali naquela estrada.
A obra de Esperantina a São João do Arraial, também, nesse mesmo convênio; a de Oeiras a Canto do
Buriti, agora cobrada e já iniciada; a de José de Freitas
a Cabeceira; a de São Francisco do Piauí, São José
do Peixe, São Miguel do Fidalgo em direção a Paes
Landim, já interligando a cidade de Pedro Laurentino;
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a de Itainópolis a Isaías Coelho, para citar algumas
daquelas que se integram com os eixos ferroviários
e que marcarão profundamente o desenvolvimento
daquela região.
Faço esse destaque, parabenizando o Governador Wilson Martins e o Governo Federal. Que possamos, com isso, prosseguir, gerando emprego e renda,
plantando as bases para um crescimento econômico
sólido, espalhando esse crescimento em todas as regiões do meu Estado, o Estado do Piauí.
Quero aqui tratar, como disse, de outro tema
também importante. Estive visitando, por esses dias,
o Estado do Acre, a convite do meu querido Senador
Aníbal Diniz, aqui presente. Tive a felicidade de partilhar com ele uma homenagem do seu povo, através
do clube de futebol Rio Branco. Pude ver ali o carinho
das pessoas com esse Senador, que tem uma bela
história naquele Estado, e com o Senador Jorge Viana.
Tive a oportunidade – quero dar este depoimento – de ter esses momentos que nos enchem de muita alegria e de muita esperança. Estive no Estado do
Acre no ano de 1987, voltei em 2003. Voltei agora, em
2011, e vi outro Estado. Ainda há muitas coisas para
fazer, mas o avanço é visível. Ou seja, vê-se, hoje, naquele Estado, um povo mais animado, acreditando...
Rio Branco é uma cidade mais bem estruturada, com
avenidas largas, asfaltadas, arborizadas, respeitando-se o meio ambiente.
E algo me chamou muito a atenção. Ali, no Estado
do Acre, vi uma grande integração de toda a sociedade, meu querido Senador Pimentel, e pude perceber
o quanto é importante um trabalho planejado para um
longo prazo.
É um Estado em que se pode chegar a uma praça
– sempre belas praças, tanto faz ser no centro da cidade
como na periferia – e ali encontrar a juventude sentada
nos bancos, com energia elétrica e com a possibilidade
de ligar-se a uma rede gratuita de inclusão digital, à
Internet gratuita. Ou seja, aquilo que estamos vendo,
nesse esforço, o Brasil inteiro, para que a gente possa
ter banca larga com um custo mais baixo no Acre – e
ﬁco feliz em ver o Governador Tião Viana expandindo
e completando o que começou lá atrás, com o Governador Jorge Viana, depois com o Binho Marques – podendo chegar a todos os Municípios. Participar de um
evento, como o de que participei, de algo desaﬁador:
um Governador que estava ali inaugurando, entregando à comunidade obras de asfaltamento e calçamento
urbano, mas com o compromisso que ele assumiu em
campanha, que já executa, de que todas as ruas de
todas as cidades do Acre, até 2014, estarão asfaltadas
as avenidas ou calçadas as ruas. Feitas com carinho,
feitas com dedicação. Ver a importância da biblioteca,
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que traz a memória do povo da ﬂoresta; poder ter ali
a oca, um espaço cidadão digno para atender o povo,
para atender as pessoas mais humildes de forma digna. Ver o que é o Hospital de Clínicas da cidade do
Rio Branco. A gente caminhando dentro do hospital e
as pessoas abraçando o Governador, abraçando os
Senadores, os Deputados e suas lideranças, dizendo
do orgulho que tinham por estarem ali sendo atendidas: precisou de um exame, teve, precisou de uma
cirurgia para alguém seu, foi feita; e tudo feito sempre
com muita dignidade.
Então, eu destaco isso e quero dizer, Senador
Aníbal, o quanto me encantou uma proposta feita pelo
Governador Tião Viana que, com a sua experiência na
área da saúde, tanto contribuiu nesta Casa, meu querido Senador Cristovam. E ele lá está fazendo, com todo
carinho, todo um plano para a área da saúde. Uma das
coisas que pude presenciar e que ele já implantou: o
problema das UTIs. Ele tomou uma série de medidas.
Vou citar apenas uma que muito me encantou, dessas
coisas que quando você bota a cabeça para funcionar,
com a participação da população, ouvindo os técnicos,
encontra a solução.
Pois bem, pessoas que muitas vezes ﬁcam numa
UTI por um ano, dois anos, cinco anos. No meu Estado do Piauí, eu me lembro de uma pessoa que ﬁcou
21 anos precisando dos aparelhos e em um hospital.
Ele teve a ideia de criar uma UTI residencial. Ou seja,
o Governo faz um investimento de cerca de R$200
mil na casa daquela pessoa, daquele paciente que
precisa da respiração artiﬁcial, até que um dia o seu
organismo reaja. Pois bem, ali, com esse investimento de R$200 mil, ou seja, adaptando as exigências da
Vigilância Sanitária àquela residência, podendo ter
ali uma cama adequada, podendo ter o balão de oxigênio, podendo ter os equipamentos necessários, ter
uma equipe “linkada” no Samu, que faz atendimento
24 horas, ﬁca de plantão como na UTI, à disposição,
essa pessoa passa a viver na sua casa. Aliás, visitamos
um caso de uma pessoa que se casou já na sua casa,
mas ainda numa condição de UTI. Ali acompanhado
pelo carinho da família, pelo carinho da sua vizinhança,
onde as pessoas trazem ali mais do que um hospital
traz, traz as condições de uma residência, de um lar,
de uma família com muito amor.
Isso me encantou e me encantou não apenas
pelo lado da humanização. Mais ainda, se não bastasse
a humanização, o custo de uma UTI num hospital no
Acre – em outros Estados pode ser até mais caro – é
algo em torno de R$4 mil, R$5 mil por dia. Esse é o
custo que, certamente aqui, no Distrito Federal ou lá
no meu Piauí, se tem por um paciente que precisa de
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uma UTI, porque você tem toda uma estrutura permanente ali para esse atendimento.
Pois bem, com um investimento desse, de R$200
mil, em apenas um mês nós temos R$150 mil de custo
para poder manter um paciente no hospital. Ou seja,
em dois meses já começa a ter saldo positivo. Por
quê? Porque o custo mensal é de R$4 mil para esse
paciente. A família é treinada, é qualiﬁcada para lidar
com esse paciente.
Então, trago isso e deixo um reforço ao Ministro
Padilha e à sua equipe para conhecer essa coisa maravilhosa que o ex-Senador Tião Viana está adaptando,
dentre tantas outras coisas.
Visitamos lá a área de tratamento de dependentes químicos, as outras áreas relacionadas à saúde,
ao social e à cultura, enﬁm. Mas eu não poderia deixar
de trazer a esta Casa, porque é algo de que o Brasil
precisa. Você abre vagas lá na UTI, você tira um paciente que precisa de alguns equipamentos, você ganha do ponto de vista ﬁnanceiro, e coloca uma política
mais humana.
Então, eu quero aqui, meu querido Senador Aníbal Diniz, dizer que se o Acre tinha três Senadores,
tem aqui mais um para abraçar, com muito carinho, por
tudo o que vi lá. E me senti, meu querido Pimentel, com
aquele orgulho muito grande, como membro do Partido
dos Trabalhadores, de ver ali esse partido, com outros
partidos, encabeçando esse projeto. Fazendo um trabalho que realmente o meu partido precisa conhecer.
É preciso que a direção nacional vá ao Acre fazer com
que tudo o que está acontecendo lá possa chegar...
É um Estado em que nós já estamos no quinto
mandato de governo, vários mandatos lá na capital,
enﬁm, com várias prefeituras. Então eu acho que isso
é algo que precisa ser observado.
Com muito prazer ouço o Senador Aníbal Diniz.
O Sr. Aníbal Diniz (Bloco/PT – AC) – Nobre Senador Wellington Dias, já o ﬁz lá, no Acre, mas é importante que eu faça aqui também, para todo o Brasil,
através da TV Senado, o meu agradecimento especial por sua visita ao Acre, pelo debate ultraqualiﬁcado sobre as redivisão dos royalties, que é algo que é
fundamental também para podermos reforçar a nossa capacidade orçamentária, para podermos ir além
do que diz respeito às políticas públicas executadas
pelo Estado. É muito bom que esse seu depoimento
aconteça aqui na presença do Senador Pimentel, porque ele certamente vai ser um que vai nos visitar para
falar sobre a pequena empresa, sobre os pequenos
empreendimentos. Temos a Secretaria dos Pequenos
Negócios e precisamos de ideias e de incentivadores
para fazer com que isso se multiplique. E só mesmo
para fazer um cumprimento por esse seu pronuncia-
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mento. Esse seu reconhecimento ao Acre é algo que
nos enche de orgulho, porque a nossa ação política
é uma ação extremamente abnegada, e tudo o que
nos conforta é poder saber que as pessoas de bem,
as pessoas de boa fé, ao chegarem ao Acre, hoje,
percebem esse esforço de governo que está fazendo
com que o Acre se torne um Estado cada vez melhor
para a população. E assim o Binho defendeu durante
o seu governo: Acre, o melhor lugar para se viver. E
realmente está se trabalhando muito para que o Acre
seja o melhor lugar para se viver na Amazônia.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
é que agradeço e, com isso, Sr. Presidente, quero dizer
que quando fui eleito governador do Piauí, sou grato
também ao Acre, porque foi com a equipe do então
Governador Jorge Viana que aprendi muito. Depois,
trocamos experiências com o Binho Marques, mas confesso que apesar de já acompanhar há muito tempo,
ﬁquei muito surpreso com o que vi ali, positivamente.
Cada mercado feito com carinho e que qualquer
pessoa, de qualquer lugar, de qualquer classe social, poder ir ao mercado comer uma “baixaria”, que
é uma mistura muito parecida com as do Nordeste, o
cuscuz com carne moída e com ovo, cedo da noite ou
da madrugada.
Poder ter ali a beleza, a arquitetura maravilhosa
e urbana. Uma urbanização fantástica!
Você chega a um bairro da periferia de Rio Branco e poder ter uma avenida com luminárias que só me
lembro de ter visto em Paris, para dar um exemplo.
Tudo preservado, ninguém depreda, ou seja, tudo feito
com carinho. As pontes, a iluminação das passarelas
sobre o Rio Acre. Então, todas essas coisas marcaram
e marcarão profundamente na minha memória, e eu
queria, aqui, fazer essa homenagem ao povo do Acre,
pela conquistas que tem ao longo da sua história e de
forma especial ao meu partido. O meu partido que,
certamente, precisa olhar o que está acontecendo em
muitos lugares do Brasil. Se eu pudesse destacar um
lugar e recomendar à direção do meu partido a tomar
como bom exemplo, que seja o Acre.
Nós do Piauí, pelo povo do Piauí, ﬁco feliz, porque se é possível no Acre é possível em qualquer lugar do Brasil.
É isso que estamos, com muito esforço, trabalhando também no Estado do Piauí.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e com essas palavras encerro o meu pronunciamento.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias,
o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Pimentel.
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Com a palavra o Senador Acir Gurgacz, pela
liderança do PDT.
Antes, quero registrar que foi lido, anteriormente,
Requerimento nº 845, de 2011, do Senador Wilson
Santiago e outros Srs. Senadores, solicitando que o
Período do Expediente da sessão de 8 de agosto, deste ano, seja destinado à comemoração dos 426 anos
de fundação do Estado da Paraíba.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Pelo prazo regimental, com a palavra o Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito boa noite Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as pessoas que nos
acompanham pela TV Senado, inicialmente gostaria
de fazer um comentário e cumprimentar o Presidente
da Facer, Federação das Associações Comerciais e
Empresariais de Rondônia, Sr. Marcito, assim como o
Presidente da Associação Comercial e Industrial de
Ji-Paraná, o Alexandre, e o Huberman, que é o Presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas .
Estão lá, neste momento, iniciando uma palestra com os empresários de Ji-Paraná e do interior do
Estado de Rondônia, que será ministrada pelo Embaixador da Polônia, Jacek Kisielewski, que está visitando o Estado de Rondônia. Era para eu estar lá, neste
momento, acompanhando essa palestra, acompanhando esse debate tão importante que vai ser ministrado
pelo Embaixador da Polônia. Mas nós estamos aqui
votando a LDO na Comissão Mista de Orçamento; nós
iniciaremos daqui a pouco.
Então, peço as desculpas aos nossos empresários, ao Presidente do CDL, da Associação Comercial.
Tenho certeza de que eles farão um belo trabalho junto
ao nosso embaixador que está lá visitando o Estado
de Rondônia: já esteve em Cacoal, está em Ji-Paraná
hoje, amanhã vai a Porto Velho, passará em Ariquemes,
Ouro Preto, Jaru. Ou seja, é um contanto importante
que nós temos no Estado de Rondônia.
Sr. Presidente, eu parabenizo a Anvisa pela Resolução nº 29, de 2011, publicada no dia primeiro deste
mês, que elimina um sério obstáculo aos projetos de
assistência aos usuários de drogas. Essa resolução
desatrela de regulamentos antigos e ineﬁcientes as
comunidades e entidades que realizam esse trabalho
comunitário e de saúde junto a dependentes químicos
de todo o nosso País.
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As exigências para que se pudesse manter esse
tipo de atendimento até então eram exageradas, além
do necessário, em total desacordo com a própria proposta do Governo de popularizar e democratizar esse
tipo de atendimento.
A Anvisa reconheceu que poucos centros de tratamento de dependentes vinham funcionando no País
dentro dos parâmetros estabelecidos pela Resolução
nº 101 baixada em maio de 2001. Exigências quanto
à equipe disponibilizada pelas comunidades terapêuticas e quanto à estrutura física desses estabelecimentos travaram dezenas de projetos no País, até mesmo
porque o Governo não contribuía ﬁnanceiramente para
que tais regras pudessem ser cumpridas.
Cito aqui os pontos principais dessa resolução
da Anvisa, que são:
s !S INSTITUIÀµES ABRANGIDAS POR ESTA 2Esolução deverão manter responsável técnico
de nível superior legalmente habilitado, bem
como um substituto com a mesma qualiﬁcação;
s CADA RESIDENTE DAS INSTITUIÀµES ABRANgidas por esta resolução deverá possuir ﬁcha
individual em que se registre periodicamente
o atendimento dispensado;
s lCA VEDADA A ADMISSâO DE PESSOAS CUJA
situação requeira a prestação de serviços de
saúde não disponibilizados pela instituição;
s AS INSTITUIÀµES DEVEM EXPLICITAR EM SUAS
normas e rotinas, o tempo máximo de permanência do residente na instituição;
s AS INSTITUIÀµES DEVEM GARANTIR RESPEITO
à pessoa e à família, independentemente da
etnia, credo religioso, ideologia, nacionalidade,
orientação sexual, antecedentes criminais ou
situação ﬁnanceira;
s AS INSTITUIÀµES DEVEM GARANTIR A PERMAnência voluntária.
Com essas medidas, ﬁcará muito mais fácil para
aquelas entidades poderem realizar seu trabalho, e não
apenas isso. A decisão da Vigilância Sanitária deverá
dar outro rumo ao funcionamento das comunidades
terapêuticas, que agora ﬁcarão mais próximos da obtenção de convênios e recursos junto ao Poder Público.
Essas comunidades terapêuticas oferecem aos
dependentes químicos um ambiente de convívio livre
das drogas e a oportunidade de adotar novos hábitos
de vida. Até a publicação dessa resolução, as entidades
tinham que se adequar às normas gerais de serviços
de saúde. Enalteço aqui o posicionamento do Diretor-Presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, que deu um
passo decisivo na política de saúde e aﬁrmou: “Fizemos uma norma que ampara uma ação prioritária do
Governo, que é o combate às drogas [no nosso País]”.
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Portanto, parabenizo a Anvisa e o Governo Federal por essa medida. As pequenas e médias cidades
de nosso País já sofrem por não poderem contar com
Caps de álcool e drogas suﬁcientes para atender a
demanda crescente de dependentes químicos, e isso
pode ser um alento para as famílias e para toda a sociedade que sofre com o drama do vício em seu meio.
Aproveito o tema de drogas para parabenizar pelo
trabalho que o Conen de Rondônia está desenvolvendo
e agradecer por colaborar com uma atividade nossa,
empreendida por nosso pessoal em Rondônia, que
é o trabalho de conscientização do risco das drogas
junto aos pais, aos estudantes, às escolas de nossos
Municípios.
Nossos colaboradores estão fazendo palestras
em escolas, com o apoio do Conen, abrindo um canal
de comunicação com os pais, para que todos, juntos,
possamos enfrentar o perigo das drogas.
Entendo que tenha de haver uma união do Governo, da sociedade, mas, principalmente, uma ação
forte das famílias para que possamos enfrentar esse
grave problema.
Nessas reuniões, estamos distribuindo cartilhas
educativas com o título “Saúde sempre, drogas jamais”. Esse material vem sendo publicado na gráﬁca
do Senado e distribuído em Rondônia. É um material
esclarecedor sobre os riscos do uso de entorpecentes
publicado para um público jovem, com seu conteúdo
avaliado por médicos e psicólogos.
Esse trabalho é uma pequena ajuda ao grande
esforço que o Proerd já vem executando em todo o
País, e parabenizo, em especial, o trabalho executado
no meu Estado de Rondônia.
Nessa virada de semestre, várias turmas do Proerd estão sendo diplomadas depois de seis meses de
instruções e informações sobre drogas. Estudantes de
Ji-Paraná, de Porto Velho, de Jaru, de Ouro Preto, de
todos os cantos de nossa Rondônia estão conhecendo
as informações do Proerd e se preparando, cada vez
mais, para dizer “não” às drogas.
O Proerd é realizado em Rondônia desde 2007
e já formou mais de 100 mil estudantes. E cada estudante, nós esperamos, é um multiplicador da importante ideia de que é preciso reduzir a demanda pelas
drogas para que possamos enfrentar o narcotráﬁco
de igual para igual.
Parabéns, portanto, à Polícia Militar de Rondônia
na pessoa do Comandante-Geral da corporação, Paulo
César de Figueiredo, e em especial ao Major Holanda,
coordenador estadual do Proerd.
Considerando a decisão da Anvisa de ﬂexibilizar
o funcionamento das entidades não governamentais
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de atendimento a dependentes químicos, registro duas
proposições.
A primeira é que a Subcomissão Temporária de
Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas realize uma audiência
pública com representantes dessas entidades para
colocar em debate os seus métodos de trabalho e a
sua ampla experiência no tratamento de dependentes.
A segunda proposição é que a mesma subcomissão realize uma audiência pública com representantes
do Ministério da Saúde para que possamos discutir a
ampliação da rede de Caps Álcool e Drogas nas pequenas cidades do País e meios de facilitar o apoio
às entidades não governamentais de atendimento a
dependentes químicos.
Essa é uma luta, Sr. Presidente, de todos nós: é
uma luta do Governo, do Executivo, do Legislativo, é
uma luta da população. Mas, acima de tudo, precisamos,
cada vez mais, da participação das famílias no combate às drogas. É uma luta que não podemos perder.
Estamos trabalhando diuturnamente, ajudando aquelas pessoas que têm, nas suas famílias, dependentes
químicos, para que possam realmente combater esse
mal que assola nosso País. Não é só uma questão de
polícia, mas é uma questão de saúde pública. Precisamos trabalhar para que possamos avançar, combatendo
essa grande doença que existe nas nossas crianças,
nos nossos jovens e nos nossos adolescentes.
Sr. Presidente, era isso o que eu tinha para tratar.
Muito obrigado pela sua atenção.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Com a palavra o Senador Aníbal Diniz, pelo
prazo regimental de 20 minutos.
O SR. ANÍBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente José Pimentel, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, senhores telespectadores da TV Senado,
é com muita alegria que volto à tribuna desta Casa
para relatar a experiência que vivemos no último ﬁnal
de semana no Acre, cumprindo uma agenda extensa
com o Governador Tião Viana, uma agenda da máxima importância para a vida política do nosso Estado e
para a organização da nossa sociedade como um todo.
Começamos na sexta-feira de manhã com o programa Ruas do Povo, na cidade de Rio Branco, onde o
Governador Tião Viana fez o lançamento desse programa, já entregando ruas prontas, calçadas, com tijolos.
Essas ruas têm mudado signiﬁcativamente a vida das
pessoas nas comunidades, e a prioridade é estabelecida exatamente pela comunidade. É a comunidade,
reunida, que deﬁne quais ruas são prioritárias, quais
devem ser calçadas primeiramente. Então, o Gover-
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no entra, em parceria com as prefeituras, executando
essas ações.
Vale a pena ressaltar que, nesses primeiros meses de governo, já foram mais de 130 ruas iniciadas,
concluídas e entregues. E o programa está apenas no
início. Faz parte do desaﬁo assumido pelo Governador
Tião Viana, de levar calçamento em tijolo a todas as
ruas e a todos os Municípios do Acre. Um desaﬁo extremamente ousado que tem de contar com a parceria
da comunidade e também com a do empresariado local.
Imaginem que o Governador Tião Viana está desaﬁando diariamente o empresariado local a produzir
tijolos, a criar as condições e a se fortalecer, para que
garanta o cumprimento dos objetivos, porque os objetivos são ousados e estão acontecendo.
No sábado, estivemos na comunidade Miraﬂores, que ﬁca entre os Municípios de Feijó e Manoel
Urbano. Essa comunidade é muito importante e nela
acontece uma experiência comunitária, hoje, da maior
importância para o nosso Governo. Nessa comunidade
Miraﬂores, acontece o ProAcre, que é um programa
de desenvolvimento sustentável que leva a produção
sustentável, a educação e a saúde para essas comunidades.
Exatamente na comunidade Miraﬂores, o Governador Tião Viana patrocinou o ato de entrega dos
Planos de Desenvolvimento Comunitário. Esses PDCs
são deﬁnidos pela própria comunidade, que se reúne,
faz o levantamento das suas diﬁculdades e das suas
potencialidades, e estabelece quais são as prioridades. Aí, ela ﬁrma um convênio com o governo do Estado, que, depois de avaliar o plano estabelecido pela
própria comunidade, ﬁrma um convênio e repassa o
dinheiro diretamente para a comunidade, que passa
a gerir o seu destino a partir do Plano de Desenvolvimento Comunitário que ela construiu.
Então, foi uma experiência muito interessante.
Só nessa comunidade Miraﬂores, o Governador
Tião Viana assinou 30 convênios, ou seja, 30 comunidades receberam recursos para executar o seu Plano
de Desenvolvimento Comunitário. O investimento total nesses 30 convênios ﬁrmados chegou próximo de
R$4milhões.
Vale reforçar também que, nessa região de Feijó – que envolve o Município de Feijó, de Jordão, de
Tarauacá e de Manoel Urbano –, há um plano de plantio, em dois mil hectares, de 1,1 milhão de árvores de
açaí, como uma política de reﬂorestamento. Ao mesmo tempo, pratica-se o reﬂorestamento, recupera-se a
área degradada e geram-se condições de renda para
a comunidade.
Pelo menos mil famílias serão beneﬁciadas.
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Já foi feito um grande viveiro de muda nessa localidade, e hoje há pelo menos 800 mil mudas de açaí
sendo cultivadas nessa comunidade, exatamente nessa ação que envolve governo do Estado em parceria
com a comunidade.
Na segunda-feira, nós estivemos com o Governador Tião Viana na assinatura de outro ato da maior
importância para o governo do Acre, que foi a apresentação do Plano de Investimento a partir do empréstimo
contratado junto ao BNDES. O governo do Estado conseguiu, em tempo recorde, nesses seis meses iniciais,
contratar R$685 milhões que estão sendo investidos
na produção sustentável, na mecanização da lavoura,
na melhoria genética, em atividades voltadas para a
saúde, para a educação, para o turismo – o ecoturismo
também será fortalecido – e fundamentalmente no setor produtivo, sem contar a parte de infraestrutura, pois
há um grande investimento em ruas, em pontes, em
estradas, e a parte de habitação. O Governador Tião
Viana assumiu o desaﬁo de construir uma nova cidade
a partir do seu Plano de Habitação. Serão pelo menos
mais dez mil casas além do que está estabelecido no
PAC e no Programa de Habitação do Governo Federal.
De tal maneira que existe uma ação muito ﬁrme,
muito determinada do Governador Tião Viana, algo
que nos enche de alegria, porque durante esses atos
todos pudemos sentir que o Governador Tião Viana é
o governador certo para o momento que o Acre está
vivendo. Ele é absolutamente entusiasmado, com uma
energia a toda prova. Está mobilizando a sociedade,
procurando fazer tudo com muita reﬂexão. Os atos são
sempre muito prestigiados por representantes comunitários, pelos empresários, pelos produtores agrícolas, por representantes de igrejas, de instituições, por
Parlamentares.
Tem um clima muito interessante acontecendo
neste momento no Acre, só possível depois dos três
governos anteriores: os dois governos de Jorge Viana
e o governo de Binho Marques. Agora estamos vivendo
o nosso quarto mandato com o Governador Tião Viana.
O Acre saiu daquela situação de destruição absoluta
em que se encontrava há dez, doze anos, e agora vive
um momento muito promissor.
Isso graças a todo o esforço do Presidente Lula,
que foi muito atencioso conosco durante os dois governos do Jorge Viana e também durante o governo
Binho, e agora também a Presidenta Dilma tem nos
dado toda atenção.
Então, não podemos reclamar deste momento
do Brasil. É um momento muito especial, um momento muito promissor. Estamos sentindo que a qualidade
de vida das pessoas está melhorando a cada dia e a
olhos vistos.
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O depoimento que eu ouvi, há pouco, do Senador Wellington Dias, é algo que me enche de orgulho,
porque não são os de casa falando, mas é alguém de
fora que vai, vê, sente e faz o seu depoimento. Isso
ganha um valor todo especial. Por isso, eu ﬁquei tão
feliz e emocionado com o relato preciso feito aqui pelo
Senador Wellington Dias, exatamente porque as políticas públicas são pensadas no plano nacional e têm
a sua extensão nos Estados.
O Governador Tião Viana faz UTI domiciliar, por
exemplo, porque nós temos uma total sintonia com o
Ministro Padilha, que está lá dando toda a atenção e
nos permite a ousadia de fazer o investimento de R$200
mil para atender um paciente. Isso ocorre porque está
sobrando dinheiro? Não, não está sobrando dinheiro.
É porque tem prioridade para as pessoas.
Quando, no Acre, se distribuem netbooks para
sete mil alunos é por que está sobrando dinheiro? Não.
É porque nós temos prioridade para a educação, e há
um esforço que está acontecendo nesse sentido.
E quero também reforçar, com a presença do
Senador Wellington Dias, o debate importante que
aconteceu sobre a redistribuição dos royalties do petróleo, que está envolvendo governadores do Norte e
do Nordeste. As bancadas federais todas estão atentas a essa discussão. Inclusive, amanhã, às 11 horas,
estará sendo realizada uma reunião. Eu, como coordenador da bancada federal do Acre, já fui convocado e estarei presente, justamente porque precisamos
encontrar uma forma de fazer com que os benefícios
gerados pela extração de petróleo no Brasil possam ser
divididos de maneira justa entre todos os brasileiros.
Lá no Acre, temos uma reﬂexão toda especial:
se ﬁzermos um trabalho ambiental importante de preservação daquela ﬂoresta amazônica para todos os
brasileiros, se os povos da Amazônia têm uma grande
contribuição para o equilíbrio climático do Brasil, para o
equilíbrio climático do planeta, então é justo que esses
povos, ainda que não tenham extração de petróleo no
seu território, sejam beneﬁciados por esse bem que é
do povo brasileiro e que gera um dividendo todo especial para o povo brasileiro.
Nesse sentido, estamos, sim, compartilhando com
o Senador Wellington Dias o seu esforço de juntar os
apoios necessários para rediscutirmos a distribuição
dos royalties. Isso não quer dizer que queiramos tirar
do Rio de Janeiro, do Espírito Santo ou de São Paulo.
Queremos que eles mantenham essa posição que têm
hoje, mas que o restante seja redistribuído com justiça
e com equidade, porque o povo brasileiro precisa ter
acesso a esses valores.
Por favor, Senador Walter Pinheiro.
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O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Senador
Aníbal, só quero, em um aparte muito rápido, lembrar
um fato muito importante ocorrido ontem relativo ao
que V. Exª traz hoje. Em um decreto publicado ontem,
a Presidenta ampliou o Programa Luz para Todos, que
já havia vencido, indo ao encontro do que V. Exª está
colocando. É o crescimento com o Minha Casa, Minha
Vida; é pavimentação; é estarmos chegando à zona rural. Hoje a Presidenta reaﬁrmou que, se houver necessidade, se houver projetos, ela aumentará os recursos
da agricultura familiar, que hoje está em torno de 16
bilhões. Hoje, o Luz para Todos é muito importante. As
pessoas viviam em uma verdadeira escuridão. Ele leva
a possibilidade do desenvolvimento. Na Bahia, além do
Programa Luz para Todos, estamos avançando muito
no programa do uso de energia eólica. Nesta semana,
inauguramos uma fábrica. Já estamos com 34 parques
contratados até 2014, o que signiﬁca 1.000 megawatts/
hora gerados. É importante porque essa política varre
o País de ponta a ponta. Então, o que V. Exª aborda
é fundamental, principalmente em um Estado como o
Acre ou como a Bahia. Para que V. Ex tenha uma ideia,
70%, 68,9% do nosso território é considerado semiárido, com baixa densidade populacional, mas com
muita riqueza mineral, grande produção. Precisamos
levar desenvolvimento para a gente aproveitar essas
potencialidades e ir ao encontro daquilo que o sertanejo, o homem que vive na zona rural tanto deseja:
condições para continuar tirando o seu sustento com
o suor do rosto. Muito obrigado, Senador.
O SR. ANÍBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Senador
Walter Pinheiro, incorporo, com muito orgulho, esse
seu aparte ao meu pronunciamento, exatamente por
que ele vem se somar a esse registro que está sendo
feito e que envolve um esforço que começou lá atrás
com o Presidente Lula, que teve continuidade agora
com a Presidente Dilma e, realmente, o Luz para Todos é uma prova desse esforço. Imagine só, naquelas
áreas isoladas do Acre, o esforço que se tem de fazer
para abrir um ramal para fazer a luz chegar aos lugares mais distantes.
Então, essa preocupação com as comunidades
isoladas está muito presente no Programa Pro-Acre,
que consiste justamente em levar educação, saúde e
produção sustentável para aquelas localidades mais
isoladas. Esse projeto foi concebido pelo Governador
Binho, inspirado naquilo que ele viveu de experiência
lá, com Chico Mendes, em Xapuri. E, hoje, o Governador Tião Viana leva à frente esse projeto com a mesma força, com a mesma disposição, o que mostra a
importância de a gente ter continuidade e persistência
nos projetos.
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Agora, no que diz respeito a esse esforço para
a gente ter a distribuição dos royalties de exploração
de petróleo, é importante a gente reforçar que esse
assunto vai ser foco, a partir do segundo semestre,
na nossa Comissão de Assuntos Econômicos, porque
essa iniciativa vai substituir a instalação de uma comissão especialmente voltada para discutir esse tema.
O Presidente Sarney achou por bem levar esse
tema para a Comissão de Assuntos Econômicos, e
todos os debates dar-se-ão dentro desta Comissão.
É muito importante que a gente tenha a construção de um consenso no sentido de conseguir redistribuição sem prejudicar os Estados que hoje estão mais
bem aquinhoados, mas garantindo, dentro daquele
princípio da distribuição do FPE e do FPM, fazer com
que os recursos atendam melhor aqueles Estados e
aqueles Municípios mais necessitados, que têm a população mais carente e que precisa mais de infraestrutura e de mais investimento em educação e em saúde.
E, nesse sentido, a gente está completamente
solidário a esse esforço do Senador Wellington Dias,
que está mobilizando – amanhã mesmo tem uma nova
reunião com governadores da Região Norte –, e a gente vai estar juntos, se somando a esse esforço para
que Estados do norte, do nordeste e do centro-oeste,
as bancadas todas possam fazer essa reﬂexão com
bastante serenidade, com bastante equilíbrio, nada de
se deixarem levar pelas paixões, pelas preferências,
mas a gente tentar encontrar um caminho para construir um Brasil mais justo, um Brasil mais solidário e
um Brasil voltado para todos os seus habitantes, todos os brasileiros, de Norte a Sul, de Leste a Oeste,
de tal maneira que a gente tenha condições iguais de
desenvolvimento em todas as Regiões.
A gente precisa corrigir um pouco essa distorção
histórica, esse desequilíbrio regional que leva alguns
centros do Brasil a serem superdesenvolvidos e outras
regiões ﬁcarem completamente à margem do desenvolvimento. E, como a gente tem essa possibilidade
de uma grande capacitação de recursos a partir da
exploração do pré-sal, essa situação absolutamente
nova, que tende inclusive a crescer, então é chegado o
momento de a gente realmente estabelecer uma reﬂexão profunda sobre como a gente investir corretamente os recursos de que o Brasil dispõe, principalmente
levando em conta que esses recursos de exploração
de petróleo são ﬁnitos. A gente tem que levar em conta
isso. Não são recursos eternamente disponíveis. Então, a gente tem que fazer um plano para bem investi-los agora, preocupados com a atual geração, mas
principalmente com a futura geração. A gente precisa
se preocupar com a educação, com a saúde e com a
construção de uma infraestrutura necessária para que
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a gente tenha mais emprego e melhor qualidade de
vida para todos os brasileiros.
Nesse sentido, a gente está se somando à bancada do Acre, às bancadas dos Estados das Regiões
Norte e Nordeste que, com certeza, estão todas muito
atentas a essa discussão. E a gente quer não fazer um
confronto, mas fazer uma construção solidária, consensual de busca de uma distribuição justa dos royalties
do petróleo para que esses recursos possam beneﬁciar
simultaneamente a todos os brasileiros.
Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço,
pela Liderança do PMDB.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Pois não, Senador.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço permissão
ao Senador Ricardo Ferraço para encaminhar à Mesa
requerimento de voto de pesar, para que seja levado
ao conhecimento do Poder Judiciário do Estado do
Piauí e à família do Desembargador Antônio Ribeiro
de Almeida, que faleceu no dia 7, à D. Zoraide, aos
seus ﬁlhos, Solange, Mauro Antônio, Marcos Antônio,
e demais familiares.
O Desembargador Antônio Ribeiro de Almeida, o
Desembargador mais conhecido do Estado do Piauí,
natural de Palmeirais, onde foi Prefeito Municipal, teve
uma carreira exitosa na Justiça de Primeiro e Segundo
Graus, na magistratura de Segundo Grau. O Desembargador foi Vice-Presidente, Corregedor e Presidente
do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral,
onde atuou até a sua aposentadoria, em 1997, presidindo também a Associação dos Magistrados do Piauí.
Este é o requerimento que quero encaminhar à
Mesa, com a subscrição do Senador Wellington Dias.
Portanto, é o nosso voto de pesar a essa ﬁgura tão
ilustre da magistratura do Estado do Piauí.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Senador João Vicente, recebemos o seu requerimento, nos termos regimentais.
Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, S. Exª, Senador José Pimentel, Presidente em exercício desta sessão.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, brasileiros e brasileiras que nos acompanham através da TV
Senado. Na antessala, Sr. Presidente, na última sema-

JULHO 2011

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

na antes do recesso legislativo, desejo trazer a este
Plenário uma breve, mas importante reﬂexão política.
Infelizmente, o dia a dia na Casa, o calor do debate partidário, nem sempre permite que estejamos em
todos os momentos fazendo uma avaliação da nossa
eﬁcácia, do nosso trabalho e, por que não dizer, do
papel do Congresso Nacional em nossa democracia.
Democracia hoje fundada no chamado presidencialismo
de coalizão, um presidencialismo, é verdade, à moda
brasileira, que traz benefícios, que tem benefícios, que
tem muitas virtudes, mas que também traz em seu
bojo imperfeições para uma convivência democrática,
equilibrada e harmoniosa, pelo menos a meu juízo.
Há pouco mais de uma semana, chamou-me a
atenção um documento apresentado pelo Núcleo de
Pesquisa de Políticas Públicas, da Universidade de São
Paulo, da prestigiosa Universidade de São Paulo (USP).
Um estudo muito interessante, intitulado O Papel do
Congresso Nacional no Presidencialismo de Coalizão.
O estudo, Sr. Presidente, mostra as duas faces
dessa moeda. De fato, o presidencialismo de coalizão
conseguiu resolver o problema da governabilidade. Por
outro lado, esvaziou o protagonismo do Congresso e
prejudicou o papel de ﬁscalização que este Poder deve
exercer junto ao Poder Executivo.
A tese central desse documento da nossa USP é
de que a democracia brasileira incorporou a hipertroﬁa
do Poder Executivo herdada do período militar. E abro um
parêntese aqui para registrar o que é óbvio, o que todos
nós estamos aqui cansados de martelar dia após dia
nos debates, não apenas no Plenário, mas também nos
debates em nossas Comissões Permanentes, ou seja, o
uso abusivo, o uso excessivo das medidas provisórias,
fonte de tanta polêmica e, por que não dizer também, de
subtração das prerrogativas parlamentares dos nossos
Senadores, do nosso Senado da República; sem falar,
evidentemente, no orçamento meramente autorizativo,
tantas vezes apontado como mera peça de ﬁcção.
Mas, voltando, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
ao estudo da USP, ele salienta ainda a importância da
governabilidade, o fato de o Executivo não ﬁcar paralisado diante de um pluripartidarismo fragmentado, com
governadores fortes e o nosso federalismo fragilizado.
O problema, nas palavras do coordenador da
pesquisa, o Cientista Político José Álvarez Moisés, é
que, no presidencialismo de coalizão, o Congresso Nacional tende a perder sua autonomia; historicamente,
é reativo, paralisante ou submisso na relação com o
Executivo, não tendo, na maior parte do tempo, uma
agenda própria.
Ele observa, o cientista José Álvaro Moisés, que
os dois poderes não precisam viver em conﬂito, mas
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que a democracia não pode abrir mão da ação permanente de ﬁscalização do Legislativo sobre o Executivo.
A atual fragilidade do Congresso, segundo Moisés, tem raízes na nossa história recente. Entre 46 e 64,
tivemos momentos de paralisia decisória por conta da
permanente queda de braço entre o Executivo e o Legislativo, que tantos prejuízos trouxe ao interesse nacional.
A guinada veio no regime militar, com os decretos-leis. Uma prática que a Constituição de 88 acabou de
fato revivendo, com a adoção das medidas provisórias,
que desequilibram, a meu juízo, a harmonia entre os
dois Poderes.
Outro problema, igualmente grave, é saber a que
preço a coalizão que sustenta o governo se impõe como
majoritária, no nosso dia a dia parlamentar. O legítimo,
evidentemente, seria que a coalizão fosse subordinada
à negociação política de um programa de governo – o
que, lamentavelmente, nem sempre acontece.
O estudo da USP não poupa o Parlamento: segundo ele, 80% dos brasileiros desconﬁam da instituição;
menos de 16% chegam a aprová-la. Para José Álvaro
Moisés, o sentimento geral é que o Legislativo, que deveria incorporar a diversidade de posições da sociedade,
não estaria representando as aspirações da maioria.
Pior: o estudo aponta que, para um terço dos
eleitores brasileiros, a democracia poderia funcionar
sem o Congresso ou sem os partidos políticos.
Esse é um sinal de alerta, julgo eu, da maior
gravidade, que deve calar fundo no coração, que deve
calar fundo no sentimento daqueles que fazem da sua
vida uma militância política permanente.
Precisamos, urgentemente, resgatar não apenas a credibilidade, mas também o protagonismo do
Congresso Nacional.
Nossas posições políticas devem ser pautadas
pelo interesse público, não por negociações pontuais,
muitas vezes incoerentes com as posições defendidas
perante nossos eleitores.
Se a coalizão é importante para a garantia da
governabilidade, ela precisa ser baseada em compromissos claros, assumidos à luz do dia.
O coordenador do estudo da USP observa bem:
é possível fazer uma composição com forças que não
sejam homogêneas e, ao mesmo tempo, manter uma
linha programática durante o exercício do mandato.
A sociedade cobra, com toda razão, coerência dos
seus representantes políticos. Coerência e decisão. O
levantamento feito pela USP contabiliza que há 26 mil
projetos parados na Câmara e 8 mil projetos tramitando no Senado Federal.
Convém lembrar que o propalado ativismo legislativo do Judiciário vem se dando na esteira da para-
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lisia do Congresso, que deixa de debater e de decidir
questões da maior importância para a sociedade.
Certo é que, a meu juízo, Srs. Senadores e Srªs
Senadoras, se o nosso Parlamento precisa, enﬁm, de
reformas, por que não fazê-las o mais rápido possível?
Já passou da hora de arregaçarmos as mangas
e alterarmos de uma vez por todas o rito de tramitação
das medidas provisórias. E precisamos fazê-lo num primeiro momento, tão logo termine o recesso parlamentar.
Precisamos também votar mudanças que tornem menos burocrático, mais ágil e eﬁciente o nosso
processo legislativo.
Encerro, Sr. Presidente, com essa reﬂexão, na
medida em que fazemos ou estamos caminhando para
um balanço do primeiro semestre do nosso exercício
parlamentar de 2011, na expectativa de que no segundo semestre nós possamos, efetivamente, produzir com
mais eﬁcácia, quem sabe, com um novo rito de MPs
que possa assegurar um debate mais amplo, que possa
dar condição aos Senadores de opinar, de criticar, de
aprimorar, de aperfeiçoar e de impedir, de uma vez por
todas, que os contrabandos, como se diz tecnicamente
aqui no Legislativo, deixem de incorporar essa agenda,
estando a todo momento os Senadores tendo de tomar
uma decisão, muitas vezes, contra suas vontades.
O economista e ﬁlósofo inglês John Stuart Mill, já
no século XIX, chamava a atenção para o fato de que
um sistema democrático não pode, de forma alguma,
representar a ditadura da maioria sobre a minoria.
É nessa expectativa que, se encerrando já o nosso semestre legislativo, renovo aqui a minha expectativa, a minha fé, o meu otimismo, a minha motivação
de que nos segundo semestre nós possamos fazer
tudo aquilo que não foi possível fazer em benefício do
fortalecimento do Senado da República.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o Sr. José Pimentel deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos ao Sr. Ricardo Ferraço, que faz
essa reﬂexão sobre os trabalhos do Congresso. Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento.
De imediato passamos a palavra ao nobre Senador José Pimentel, que dispõe também do tempo
regimental de 20 minutos.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente desta sessão, Senador Paulo Paim,
Srs. Senadores aqui presentes, por volta da 18 horas
de hoje, a Srª Senadora Kátia Abreu, falando em nome
da Liderança do DEM, utilizou aqui o texto do artigo
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de um articulista do jornal El Pais, lá da Espanha,
para tentar agredir as instituições brasileiras dizendo
que elas não funcionam e que exatamente por isso a
corrupção hoje é uma regra geral no Estado nacional
brasileiro. Lamento muito quando setores da oposição
resolvem lançar mão do texto do artigo de um articulista
da Espanha que não sabemos com que interesse foi
redigido para agredir as nossas instituições.
Quero aqui registrar que o Ministério Público Federal
brasileiro tem tido uma atuação aﬁrmativa, uma atuação
de defesa dos interesses nacionais, bem como os dois
últimos Procuradores-Gerais da República. O cearense
Antonio Fernando de Souza, que lá chegou sendo o mais
indicado da sua categoria, nomeado pelo Senhor Presidente da República por duas vezes e homologado pelo
Congresso Nacional, fez um excelente trabalho, pondo ﬁm
à velha tese do engavetador geral da República, que era
a posição tida dessa Procuradoria até 2002. Em seguida,
outro cearense, o nosso Procurador Roberto Gurgel, que
está completando os seus dois primeiros anos. E novamente a sua categoria o indica para que ele permaneça
por mais um período à frente da Procuradoria. O seu
nome foi indicado pela Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, ao Congresso Nacional, ao Senado
Federal. Lemos ontem toda a sua exposição, e o relator
é favorável à sua continuidade. Deveremos, no retorno
dos trabalhos, ouvi-lo e, em seguida, trazê-lo ao plenário
do Senado Federal. E não tenho dúvida de que o Senado
vai aprová-lo em face do excelente trabalho que o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República
têm feito em defesa dos interesses nacionais, punindo
aqueles que erram, mas fazendo justiça a um povo que
trabalha muito, que é o povo brasileiro, para levar este
País a ser a 5ª potência econômica do Planeta. Somos
hoje a 7ª potência econômica do Planeta. Devemos isso
ao nosso povo, às nossas instituições.
Quero registrar que esse mesmo discurso que eu
ouvi aqui, hoje, patrocinado por alguns articulistas, também existiu na década de 50, contra um dos melhores
Presidentes da República, o nosso Juscelino Kubitschek.
Não devemos nunca nos esquecer, Srª Senadora Kátia
Abreu, de que o sucessor de Juscelino Kubitschek fez a
campanha com uma vassoura, dizendo que tinha como
objetivo varrer a corrupção do Brasil. E, em seguida, nós
tivemos um período muito crítico da nossa História, que
foi o Golpe de Estado de 1964. E esse Golpe de Estado,
durante todo esse período, teve como sustentação política principalmente a Arena, o Partido de sustentação à
época. A Arena, quando perdeu a credibilidade brasileira, mudou de nome para PDS no início do processo da
abertura política brasileira. Posteriormente, mudou de
nome novamente para PFL e, em seguida, para DEM.
E eu tenho visto na imprensa que a Srª Senadora Kátia
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Abreu está agora deixando o DEM e indo para um novo
Partido, porque não acredita mais nas propostas – talvez
seja por isso – que ela defendeu em palanque junto ao
seu eleitorado. Está, pois, mudando de nome.
Este Senador, José Pimentel, tem uma única ﬁliação
partidária: ﬁliei-me ao meu Partido, ao Partido dos Trabalhadores, ainda no movimento Pró-PT, em 1979. Tenho
muito orgulho do que este Partido tem feito e não preciso
esconder a legenda do meu Partido para tentar manter
uma coerência política de 17 anos, 16 anos como Deputado Federal. Estou no primeiro mandato de Senador da
República e devo isso ao meu povo, ao povo do Ceará.
Portanto, a Srª Kátia Abreu, ao fazer as suas argumentações, deve reﬂetir um pouco mais no que pretendem
esses articulistas de órgãos internacionais, principalmente
quando esses países estão passando por uma grande
crise econômica. A Espanha, não é novidade, tem um
índice de desemprego próximo aos 20%, enquanto o Brasil tem um índice de desemprego, hoje, em torno de 6%.
Estamos recebendo no Brasil muita mão de obra,
que está vindo para cá à procura de trabalho, solicitando aos nossos órgãos competentes que possamos
aceitá-la como nossos trabalhadores.
Quero aqui registrar o papel da Polícia Federal brasileira, que, no nosso Governo, no governo do
Presidente Lula e no Governo da Ministra Dilma, tem
aumentado signiﬁcativamente seu efetivo. Essa Polícia
tem sido objeto de orgulho de toda a sociedade brasileira, principalmente no combate à corrupção.
Quero registrar que ninguém chega ao Parlamento corrupto. As pessoas já eram antes; aqui, nós
simplesmente tomamos conhecimento, debatemos e
tiramos aquela veste que até então elas utilizavam.
Quero registrar o papel do Poder Judiciário, que
tem sido eﬁcaz no combate à corrupção, e dos poderes constituídos no Brasil. Nesse aspecto, portanto, a
Srª Senadora Kátia Abreu, ao ler esses artigos, tem
toda a liberdade, mas deve fazer uma reﬂexão para
saber quais são os interesses que esses articulistas
têm tentado trazer um manto de posturas para um país
que gera emprego e tem crescimento econômico, com
inclusão social e com distribuição de renda.
Mas, Sr. Presidente Paulo Paim, a nossa exposição
de hoje tem como objetivo abordar os cem anos da cidade
de Juazeiro do Norte, uma cidade que nasce do binômio
trabalho e fé e que tem no Padre Cícero Romão Batista
seu primeiro prefeito, seu construtor e sua maior referência.
Essa cidade completa cem anos de existência
no próximo dia 22 de julho deste ano. Esse é um dos
maiores municípios do meu Estado, o Estado do Ceará. Ali, ao longo desse período, a partir da República
Velha, do ﬁnal da Monarquia ao início da República
Velha, passamos a ter, inicialmente, uma vila, em se-
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guida, um distrito, e sua emancipação saindo de um
espaço em que o Crato era a sede principal.
Esse bravo padre, que é referência dos mais pobres, dos mais sofridos, dos desvalidos na região Nordeste, resolve enfrentar as oligarquias da época, participando de toda uma vida política, mudando os hábitos. E
quando se elege Prefeito e passa a ter uma articulação
política na República Velha, muito forte na nossa região,
resolve enfrentar os coronéis, a corrupção, aqueles que
até então, embora tendo ﬁm a escravidão, continuavam
mantendo a escravidão em suas grandes propriedades.
Ele faz esse debate e passa a dizer que a principal fonte
de escravidão que tínhamos no Estado do Ceará, ao lado
do jagunço, era também a retenção dos olhos d’água,
dos poços d’água, dos riachos e dos rios temporários que
estão no semiárido do nosso Ceará, do nosso Nordeste
setentrional, onde estão exatamente o Ceará, a Paraíba,
o Rio Grande do Norte e parte de Pernambuco.
Essa liderança carismática, religiosa e política
revoluciona nosso Ceará, o interior do Ceará; e a região passa a ter uma presença política muito forte,
ao lado de uma série de lideranças. Esse processo
evolui, e, hoje, essa cidade, que completa cem anos
de existência, é um grande polo intelectual, com universidades públicas e particulares. Temos ali mais de
vinte cursos superiores, hoje ministrados para uma
população de algo como um milhão de habitantes. E
Juazeiro do Norte é exatamente esse grande pólo, um
polo cultural, um polo intelectual e um polo religioso; e
há um grande debate político naquela região.
Assistimos, durante o ano, a três grandes romarias dirigidas ao nosso Juazeiro do Norte. A primeira
diz respeito ao dia em que Padre Cícero nasceu; a segunda, ao dia em que ele faleceu; a terceira, à padroeira da nossa cidade, Juazeiro do Norte. Mais de dois
milhões de peregrinos vão, anualmente, a Juazeiro do
Norte. E é importante que as pessoas acompanhem
essa forma simples, direta, de um povo que acredita
no seu País, que acredita na sua região e que tem na
religião um forte instrumento para alimentar sua alma,
para enfrentar as desigualdades, as desavenças, o sofrimento. E é em torno desse povo que uma liderança
nasce, já no século XX. É Luiz Inácio Lula da Silva, que,
com sua mãe, sai do semiárido de Pernambuco e vem
para o Sudeste, para São Paulo, e ali resolve, depois
de uma batalha muito difícil, depois de adquirir a proﬁssão de torneiro mecânico, tornar-se uma liderança
sindical, uma liderança política. Foi eleito Presidente
da República e se transformou no melhor e no maior
Presidente de toda a nossa história.
Portanto, o semiárido nordestino, o Nordeste brasileiro, está cheio de experiências de pessoas simples,
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que vêm das camadas mais populares e que trilham a
vida, crescem e dão exemplo para o Brasil.
Nosso Cícero Romão Batista, o nosso padre, na
sua época, com a sua forma, com as suas limitações,
fez história, e essa história continua sendo referendada
por todo o povo nordestino, pelo povo do semiárido do
Nordeste. E todo ano, algo em torno de dois milhões de
pessoas de almas sofridas vão a Juazeiro para referendar,
alimentar sua alma e dizer: “Quero continuar trabalhando, defendendo este País, o meu País, o nosso Brasil”.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite?
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pois
não, Suplicy, que já esteve lá.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
cumprimentá-lo, Senador José Pimentel, pela bonita
homenagem que faz a Juazeiro do Norte, por ocasião
de seu centenário, e pela homenagem que faz à história de Padre Cícero, que, pelas razões de profundidade
que V. Exª nos traz, tornou-se o padroeiro dessa multidão de nordestinos e de pessoas de todo o Brasil. Eu
mesmo já estive lá, em Juazeiro do Norte, e pude testemunhar a devoção daqueles peregrinos. V. Exª cita dois
milhões de pessoas que, por ano, têm ido a Juazeiro
para transmitir sua oração a Padre Cícero e para fazer
solicitações. É um povo que acredita muito em nosso
Brasil e que, felizmente, conforme V. Exª salientou, pôde
ter, na pessoa do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
alguém que saiu de Garanhuns e Caetés para chegar
a São Paulo, depois de treze dias de viagem em pau de
arara, com sua mãe e sua família, para encontrar seu
pai e ter a trajetória excepcional que tem conduzido o
povo brasileiro, primeiro, com os oito anos de mandato
do Presidente Lula, e, agora, com o mandato alvissareiro da Presidenta Dilma Rousseff, que, em meio a
tantas diﬁculdades que são próprias de um governo,
tem conseguido, com muita ﬁrmeza, colocar o País em
um rumo melhor, inclusive com muita ﬁrmeza diante de
observações como a assinalada pela Senadora Kátia
Abreu, que V. Exª. comentou, descrita pelo jornalista
espanhol. Mas a ﬁrmeza da Presidenta Dilma, inclusive
ressaltada hoje no pronunciamento de um amigo dela, o
Senador Pedro Simon, mostrou como ela sabe resistir,
insistir no bom caminho, e as diﬁculdades vão sendo
superadas. Portanto, o povo brasileiro, que sabe se indignar diante dos problemas que nos aﬂigem, percebe,
na condução da Presidenta Dilma Rousseff, ﬁrmeza na
direção a mais correta. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Eu
que agradeço, Senador Suplicy, pelo seu aparte.
E queria, Sr. Presidente, registrar que essa cidade
que se transformou em grande continua aberta para
os seus peregrinos. Ali eles chegam, são acolhidos,
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participam dessa vida de fé, e o binômio trabalho e fé
continua presente na casa, na alma e no coração de
cada juazeirense, de cada nordestino. Exatamente
por isso, ao completar cem anos no próximo dia 22
de julho, nós queremos registrar que aquela cidade é
o orgulho de nós cearenses, de nós nordestinos, e é
o berço do nosso Padre Cícero.
Portanto, Sr. Presidente, quero dar como lido o
nosso pronunciamento, nos termos regimentais, para
que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Senhor Presidente, Senhoras
Senadoras e Senhores Senadores, quero começar meu
pronunciamento registrando que no próximo dia 22 de
julho é uma data muito especial para o povo do Estado
do Ceará. É nesta data que celebramos o centenário
de emancipação de uma das cidades mais importantes
do Nordeste brasileiro, a cidade de Juazeiro do Norte.
Será também uma oportunidade única para homenagearmos uma ﬁgura histórica das mais importantes para o
povo nordestino, o nosso Padre Cícero Romão Batista.
Uma das frases marcantes de Padre Cícero dizia
que “em cada sala, um altar; em cada quintal, uma oﬁcina”. A simbologia presente no discurso do religioso
transmutou–se em cristalina verdade; a fé e o trabalho
explicam e justiﬁcam a extraordinária trajetória de Juazeiro do Norte! A simples vila de ontem, ao completar cem anos de emancipação político-administrativa,
apresenta-se como a maior cidade do interior do Ceará.
A partir da pequenina comunidade de Tabuleiro
Grande, surgida em torno da humilde capela, construída
por determinação do Padre Pedro Ribeiro de Carvalho,
em 1827, uma bela história foi sendo construída. O que
marcaria para sempre, todavia, foi a chegada de Padre
Cícero à localidade, em 1872. Daí em diante, torna-se
simplesmente impossível desvincular a história de Juazeiro do Norte dessa ﬁgura histórica, símbolo da fé
do povo brasileiro, em especial do nordestino.
Com efeito, o fenômeno que teria se repetido
várias vezes, inicialmente veriﬁcado em 1889, quando
supostamente a hóstia oferecida em comunhão à beata
Maria de Araújo se transformou em sangue, marcou
indelevelmente a vida da cidade e de seu sacerdote.
Ainda que proibido de exercer as funções religiosas
pelas autoridades eclesiásticas, Padre Cícero recebia a
visita de milhares de pessoas em busca de sua palavra
e de sua bênção. Milhões de romeiros vindos de todo o
Nordeste e das mais diversas regiões do País chegam
ao Juazeiro para expressar sua mais profunda fé.
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O movimento que levou à emancipação de Juazeiro do Norte, oﬁcializada em 22 de julho de 1911, contou
com o trabalho de expressivas ﬁguras da sociedade local.
Entre esses nomes, podem ser citados José André de
Figueiredo, Joaquim e João Bezerra de Menezes, Francisco Nery da Costa Morato, Cincinato Silva e Manoel
Vitorino da Silva, aos quais se juntaram Padre Cícero, o
médico baiano Floro Bartolomeu da Costa, Padre Joaquim
de Alencar Peixoto e o Professor José Teles Marrocos.
Instalada oﬁcialmente a 4 de outubro daquele ano, a Vila
teve em Padre Cícero seu primeiro prefeito.
Não tenho dúvida, Senhor Presidente, de que
Juazeiro do Norte é o exemplo mais que perfeito do
processo de acelerado crescimento econômico que
tem caracterizado a região Nordeste nos últimos dez
anos. Basta lembrar que a renda per capita do Município cresceu 64% na última década, que a cidade está
entre as três de maior crescimento econômico no Estado – ao lado de Fortaleza e Sobral – e é a que recebe
o maior volume de investimentos no interior do Ceará.
A tradição educacional e cultural de Juazeiro do
Norte consolida-se a olhos vistos. Aﬁnal, não é comum
que uma cidade de 250.000 habitantes, situada a 530
quilômetros da capital, consiga ostentar o número de
53 cursos ministrados por nada mais nada menos que
sete instituições de ensino superior! Se considerarmos
que essa realidade se integra ao desenvolvimento econômico, ﬁca fácil entender que a cidade, tradicional polo
de romarias religiosas, agora também atrai milhares de
pessoas em busca de estudo e de trabalho.
Quando falo em tradição cultural e educacional
da cidade reporto-me, entre outros, ao fato de que foi
em Juazeiro do Norte que surgiu, em 1934, a primeira
Escola Normal Rural do Brasil, hoje transformada em
Centro Educacional Professor Moreira de Sousa. À
rede universitária juntam-se a escola especializada no
ensino técnico-tecnológico e as inúmeras instituições
de educação básica. Grupos de dança, música e teatro continua a fazer suas apresentações e a exportar
talentos, sem falar na exponencial produção literária.
Ainda no campo da cultura, registro que, no último mês de junho, Juazeiro do Norte recebeu, pela
primeira vez, um festival de cinema. Realizado há vinte
anos em Fortaleza, o Cine Ceará chega ao interior do
Estado. Emociono-me ao lembrar que, no reformado
anﬁteatro do Memorial Padre Cícero, foram exibidos
trinta e três ﬁlmes, em sessões por demais concorridas, prestigiadas, sobretudo, por jovens estudantes!
A rigor, desde os anos 70, graças à incrível dimensão alcançada pelas romarias, a cidade se acostumou
a receber cineastas do Brasil e do exterior. Agora mesmo, Juazeiro serve de cenário para novas produções,
como a adaptação para a televisão e para o cinema
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da obra Padre Cícero: poder, fé e guerra no sertão,
do escritor e jornalista Lira Neto.
Nada disso surpreende, Senhor Presidente. O
que todo o povo do Ceará já sabia, a investigação acadêmica veio comprovar. Em 2009, estudo realizado por
equipe de pesquisadores de uma das mais importantes
universidades brasileiras, a Federal do Rio de Janeiro,
constatou ser Juazeiro do Norte a cidade brasileira “com
o maior número de pessoas envolvidas em atividades
culturais, de cordel a bandas de pífano”, como atesta a
revista do jornal O Globo, na edição do dia 26 de junho.
A mesma publicação lembra, também, que o “Centro Cultural Mestre Noza, por exemplo, é um galpão no
centro da cidade que reúne artesãos da velha e nova
geração. Nele, produzem e comercializam suas obras,
dividindo a matéria-prima e os instrumentos de trabalho”.
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Uma das profecias de Padre Cícero que merece
ser lembrada nas comemorações do Centenário é a de
que Juazeiro cresceria tanto, mas tanto, que um dia a
cidade se juntaria às vizinhas Crato e Barbalha. Hoje,
o triângulo “Crajubar” – isto é, a junção de Crato, Juazeiro e Barbalha – é realidade tangível, a expressar o
dinamismo econômico do Cariri.
Um claro sintoma do progresso vivenciado por Juazeiro do Norte é oferecido pelo aeroporto da cidade.
De 2003 para cá, houve o crescimento de 722% na demanda por embarque e desembarque. Naquele ano, o
movimento foi de 30 mil passageiros, mas, agora, chega
a 250 mil pessoas por ano. É por isso que apoio e defendo agilidade na reforma e ampliação do terminal de
Juazeiro do Norte, permitindo uma infraestrutura maior
e compatível com o crescimento da cidade e região.
Segundo o professor e economista Micaelson Lacerda, do Departamento de Economia da Universidade
Regional do Cariri, “nos últimos anos, a cidade se tornou
um polo universitário, de construção civil e industrial,
mas devemos ao Padre Cícero e ao turismo religioso a
visibilidade que a cidade adquiriu, permitindo tudo isso”.
Juazeiro do Norte transformou-se em autêntico
canteiro de obras. Atualmente a Prefeitura vem construindo novo abrigo para os romeiros. Enquanto o
Shopping Juazeiro inicia sua construção, o Shopping
Cariri dobra de tamanho. A cidade, que já conta com a
presença de agências dos grandes bancos brasileiros,
além de concessionárias das montadoras nacionais
de automóveis, prepara-se para receber, em breve, o
primeiro hipermercado da região.
A inauguração do Hospital Regional do Cariri, obra
conjunta dos governos estadual e federal, consolida a
posição de Juazeiro do Norte como importante centro
regional de saúde e assistência médica.
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Importante destacar também a instalação do
Campus do Cariri da Universidade Federal do Ceará
que inclui cursos universitários em Juazeiro do Norte,
além de Barbalha e Crato. Esses campus, inaugurado em 2008 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, trouxe uma grande oportunidade para homens
e mulheres da região que buscam mais conhecimento e formação para ingressar no mercado de trabalho.
Fé e trabalho. O sonho profético de Padre Cícero é
a mais perfeita realidade. Ao completar seu primeiro centenário, Juazeiro do Norte expressa a força de vontade de
sua gente, reﬂexo da extraordinária capacidade empreendedora que sempre a caracterizou. Hoje sete mil micro
e pequenos empresários de Juazeiro do Norte estão no
Simples Nacional e mais de 1.200 trabalhadores estão
formalizados no Programa do Empreendedor Individual.
Senhor Presidente, pelos caminhos da fé, iluminados pela presença perenizada de Padre Cícero Romão Batista, Juazeiro se fez grande, reinventando-se e
acolhendo de braços abertos os milhares de pessoas
que, ano após ano, a procuram. Mais que uma simples cidade, Juazeiro transformou-se em símbolo de
crença, de esperança e de atitude!
A toda essa gente acolhedora, que trabalha para
que Juazeiro do Norte seja cada vez mais uma referência de cidade próspera e desenvolvida, meus mais
sinceros cumprimentos. Vida longa a Juazeiro!
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns, Senador José Pimentel, pelo seu
pronunciamento.
V. Exª será atendido, na forma regimental.
Mas, Senador José Pimentel, quero também fazer
um registro da Presidência dos trabalhos neste momento.
Primeiro, cumprimentando V. Exª. Inspirados no acordo
que ﬁzemos com V. Exª quando Ministro da Previdência
que ﬁzemos o acordo hoje, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a situação dos aposentados e pensionistas.
Lembro a todos que, no ano passado – e V. Exª colaborou
muito, Senador José Pimentel –, ﬁzemos o acordo quanto
à política de salário mínimo e o que poderíamos conceder
de aumento real para os aposentados. Mediante aquele diálogo, o Presidente Lula inclusive – e V. Exª ajudou
muito nas articulações – garantiu os 80% do PIB para
os aposentados. E nós conseguimos, hoje à tarde – e eu
contei essa história lá –, fazer com que tanto o Presidente
daquela comissão, o nobre Senador Vital do Rêgo, que
ajudou muito, quanto o Relator Márcio Reinaldo acatassem a seguinte emenda em relação aos interesses dos
aposentados e pensionistas que ganham mais que um
salário mínimo. Não tratou do salário mínimo, porque já
está assegurado na lei que nós aprovamos, que garante
a inﬂação mais o PIB. Ficou a seguinte redação, que foi
já apreciada com a minha presença lá naquela comissão:
Serão assegurados os recursos orçamentários necessários ao atendimento da política
de ganhos reais aplicável às aposentadorias e
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pensões do Fundo do Regime Geral de Previdência Social [como foi feito ano passado] a ser
deﬁnida em articulação com as Centrais Sindicais e com os representantes das organizações
dos aposentados [e também dos pensionistas].
Quero aqui cumprimentar o Presidente da Comissão Mista de Orçamento pela forma como ajudou
e contribuiu para o entendimento, o nosso querido amigo e Senador Vital do Rêgo. Cumprimento também o
Relator Márcio Reinaldo.
E quero dizer que lá estavam e ajudaram nas articulações o Senador Walter Pinheiro, o Deputado – também da Comissão Mista – Gilmar Machado, o Líder do
Governo no Congresso, o Deputado Senador Mendes
Ribeiro. Também estava lá, colaborou, porque tinha uma
emenda semelhante a que nós tínhamos apresentado, e
concordou com essa redação, que é o Deputado Marçal.
Eu ﬁco aqui fazendo o encerramento dessa comissão. Eu ﬁco registrando o grande entendimento
que ﬁzemos. Podia virar um debate interminável sobre
se devia ser 100% do PIB, 80% do PIB, quando a LDO
demarca – e V. Exª sabe como ninguém, porque já coordenou aquela comissão –, ela dá apenas as diretrizes. E,
na verdade, vamos discutir lá no Orçamento, no ﬁm do
ano, a redação ﬁnal daquilo que nós entendemos possível para que os aposentados tenham aumentos reais.
Enﬁm, agradeço a todos, particularmente a V. Exª,
que nos ajudou muito na mediação das negociações
ainda quando era ministro. Com isso, nós estamos
respaldando, deixamos a janela aberta para um grande entendimento sobre a situação dos aposentados e
pensionistas quando formos votar o Orçamento.
Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 402, DE 2011
Altera dispositivos da Lei no 5.766, de
20 de dezembro de 1971, que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Psicologia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o A Lei no 5.766, de 20 de dezembro de
1971, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 32A:
Art. 32A – Na ﬁxação do valor das anuidades devidas ao Conselho Federal e aos
Conselhos Regionais de Psicologia, serão
observados os seguintes limites:
I – R$ 400,00, para pessoas físicas;
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II – R$ 450,00, para pessoas jurídicas.
§ 1º Os valores fixados no artigo anterior poderão ser corrigidos anualmente pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
§ 2º O Conselho Federal de Psicologia,
anualmente elaborará resolução aplicando, se
julgar necessária, a correção aos valores de anuidades devidos pelas pessoas físicas e jurídicas
nele inscritos e registrados através dos regionais.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Justiﬁcação
Como é de amplo conhecimento, a maioria dos os
Conselhos de ﬁscalização de proﬁssões enfrenta uma
grave diﬁculdade de sobrevivência por ordem de um
entendimento judicial sobre a necessidade de disposição legal especíﬁca ﬁxando os valores das anuidade.
Como a maioria das leis regulamentadoras das
proﬁssões, como é o caso dos psicólogos, é anterior a
este entendimento e até da própria Constituição Federal, não previu a referida regra especíﬁca, obrigando-os
a responder inúmeras ações judiciais ajuizadas por seus
inscritos, sempre com provimento contrário aos conselhos.
Este quadro, além de ocupar o tempo e as energias do Conselho para manter o meio de sobrevivência,
tem gerado diminuição de receitas a ponto de comprometer o funcionamento dos conselhos.
Não por outra razão, o Congresso Nacional aprovou recentemente várias leis especíﬁcas para resolver
pontualmente os problemas dos conselhos proﬁssionais.
Uma delas é a Lei nº 12.197/2010, a qual regulariza
a situação dos proﬁssionais de Educação Física e cujo
texto é utilizado integralmente no presente projeto para
solucionar o impasse gerado na categoria dos psicólogos.
Por ﬁm, lembro que esta iniciativa, conforme entendimento já consolidado no âmbito desta Casa, bem
como na Presidência da República, não se submete
à reserva de iniciativa da Presidência da República.
Por estas razões espero o apoio dos ilustres pares para a aprovação com rapidez do presente projeto
de lei. – Senadora Marta Suplicy.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.766, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971.
Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia e dá outras
providências.
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O Presidente da República, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
CAPÍTULO VII
Da Fiscalizacão Proﬁssional e
das Infrações Disciplinares
Art. 32. Os presidentes do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais têm qualidade para agir, mesmo
criminalmente, contra qualquer pessoa que infringir as
disposições desta Lei e, em geral, em todos os casos
que digam respeito às prerrogativas, à dignidade e ao
prestígio da proﬁssão de psicólogo.
....................................................................................
LEI Nº 12.197, DE 14 DE JANEIRO DE 2010
Fixa limites para o valor das anuidades
devidas ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de Educação Física.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 403, DE 2011
Suspende, pelo prazo de trinta anos, a
construção e o funcionamento de novas usinas termonucleares em território nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica suspensa, pelo prazo de trinta anos,
em todo o território nacional, a execução de novos projetos destinados à construção de usinas termonucleares.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
A Constituição Federal estabelece, no seu art. 22,
inciso XXVI, que cabe à União legislar sobre atividades
nucleares de qualquer natureza. Ademais, o art. 48 da
Lei Maior consigna que cabe ao Congresso Nacional,
com a sanção do Presidente da República, dispor sobre
todas as matérias de competência da União.
Por outro lado, o art. 5º, caput, do Estatuto Magno,
declara o direito à segurança como direito fundamental dos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil.
Ora, as condições atuais das usinas para geração de
energia nuclear, especialmente com centrais nucleares
próximas a aglomerações populacionais, não garantem
aos cidadãos esse direito. Mais grave ainda, a ameaça
atinge não apenas a população atual, mas também as
gerações futuras por um longo tempo.

136

29024

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

É do conhecimento de todos a dramaticidade
provocada por desastres nucleares em larga extensão
de terra e por séculos adiante.
Exemplo dessa situação de insegurança foi o
acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que ceifou
a vida de pessoas ao longo dos anos e inutilizou os
recursos naturais da região, que, até hoje encontra-se
isolada, aguardando que a radiação decaia a níveis
seguros ao longo de séculos. Todos nós estamos inseguros quanto à conveniência da continuação do uso da
energia nuclear. Mais recentemente, embora, até aqui,
sem tais conseqüências, foi o desastre ocorrido no Japão. Apesar do imenso custo já percebido, ainda não
se sabe as conseqüências para a população japonesa.
Se ainda não se sabe as conseqüências físicas, já
se conhece as conseqüências políticas. Cerca de noventa
e quatro por cento dos eleitores italianos rejeitaram, em
plebiscito, nos dias 12 e 13 de junho, a retomada do programa nuclear naquele país. Na Alemanha, o governo decidiu
desativar todas suas usinas nucleares até o ano de 2022.
O Brasil deve seguir na mesma direção. Precisamos fazer uma moratória no uso da energia nuclear. Diferentemente da Alemanha, esta decisão pouco
impacto terá na oferta de energia, considerando que
temos abundantes recursos energéticos para suprir
a Nação. Energia eólica, energia solar e energia de
potenciais hidráulicos são, ao mesmo tempo, seguros
para a população e renováveis, apesar dos impactos
negativos provocados pelas grandes represas.
A proposição que ora submetemos à apreciação
dos nossos ilustres pares tem o objetivo de suspender,
pelo prazo de trinta anos, a construção de novas usinas
termonucleares em território nacional. Esta moratória
para a construção de usinas termonucleares visa proteger a população atual, e também as próximas gerações não apenas nacional, mas em escala planetária,
dos riscos de acidentes de contaminação radioativa.
Com a adoção da prevenção acautelatória que ora
submetemos à apreciação dos nossos ilustres pares,
temos a convicção de que estaremos contribuindo para
afastar de nosso País o clima de insegurança e de incerteza que paira sobre a energia nuclear em todo o Mundo.
Esta moratória sobre a construção de centrais
nucleares não deve, entretanto, restringir as pesquisas
cientíﬁcas no setor. Ao contrário, é importante que novas pesquisas sirvam para deﬁnir modelos de construção civil capaz de garantir total segurança nas futuras
usinas nucleares. É de esperar que no prazo de trinta
anos seja possível dispor de tecnologias que permitam
retomar o uso de fontes nucleares que são ameaçadoras em caso de acidente, mas extremamente limpas em
condições normais.
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No futuro, poderemos voltar à discussão sobre o
uso de energia nuclear, mas com a exigência de patamares de segurança ainda não alcançados atualmente.
Considero trinta anos um prazo suﬁciente para
encontrar solução aos problemas de segurança decorrentes da geração e uso de energia nuclear. Se antes
disto surgirem alternativas conﬁáveis esta moratória
poderá ser revogada por outra lei.
Em razão do exposto e, tendo em conta a relevância da matéria, solicitamos o apoio das Senhoras
e Senhores Senadores para a aprovação do presente
projeto de lei. – Senador Cristovam Buarque.
LEGISLAÇÃO CITADA
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
CAPÍTULO II
Da União
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
..............................................................
XXVI – atividades nucleares de qualquer
natureza;
..............................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o
especiﬁcado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as
matérias de competência da União, especialmente sobre:
....................................................................................
(À Comissão de Serviços de Infraestrutura, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 854, DE 2011
Requeiro a tramitação em separado dos Projetos
de Lei do Senado (PLS) nº 108, de 2007, e nº 295, de
2008, por tratarem de matérias distintas.
Sala das Sessões, – Senador Lindbergh Farias.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 855, DE 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney,
Com fundamento no inciso I, do § 1º, do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa
Excelência autorização para desempenhar missão no
exterior, como representante da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, entre os dias
17 a 19 de julho do corrente ano, conforme documento
anexo, para participar da feira Africa’s Big Seven 2011/
Saitex 2011, em Joanesburgo, África do Sul.
Em cumprimento ao disposto no inciso I, do art.
39 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que me ausentarei do País no
período de 16 a 25 de julho de 2011.
Sala das Sessões, 12 de julho de 2011. – Senador Valdir Raupp.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 856, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Pop Show, pelo transcurso dos cinco anos de sua fundação, que ocorrerá
em 29-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Marcos Dytz Piccoli, no seguinte endereço: Rua Severo Ravizzoni, 2.362, Sala
33 – Flores da Cunha – RS – CEP: 95270-000.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
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A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor José Maria Cunha M. da Cunha,
no seguinte endereço: Rua Félix da Cunha, 408 – 3º
andar – Pelotas – RS – CEP: 96010-000.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 860, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 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 julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

REQUERIMENTO Nº 857, DE 2011

REQUERIMENTO Nº 861, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto
de Congratulações à TV Pampa, pelo transcurso dos
31 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 Paulo Sérgio Pinto, no seguinte
endereço: Rua Orfanatróﬁo, 711 – Porto Alegre – RS
– CEP: 90840-440.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto de
Congratulações, à Rádio Unijuí 106,9 FM, pelo transcurso
dos 10 anos de sua fundação, que ocorrerá em 20-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor Elano Beckmann, no seguinte
endereço: Rua do Comércio, 3000 – Bairro Universitário – Ijuí – RS – CEP: 98700-000.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

REQUERIMENTO Nº 858, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto de
Congratulações à Rádio Farroupilha AM, pelo transcurso
dos 76 anos de sua fundação, que ocorrerá em 24-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Diego Quevedo, no seguinte
endereço: Rua Corrêa Lima, 1960 – Morro Santa Tereza – Porto Alegre – RS – CEP: 90850-250.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Iguatemi FM, pelo
transcurso dos 28 anos de sua fundação, que ocorrerá em 25-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Clair Pedrinho Bertoldo, no
seguinte endereço: Av. David José Martins, 1.206 – Ijuí
– RS – CEP: 98700-000.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

REQUERIMENTO Nº 859, DE 2011

REQUERIMENTO Nº 863, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Universidade AM,
pelo transcurso dos 44 anos de sua fundação, que
ocorrerá em 25-7-2011.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto
de Congratulações à Rádio Metrópole Crissiumal, pelo
transcurso dos 31 anos de sua fundação, que ocorrerá
em 27-7-2011.

REQUERIMENTO Nº 862, DE 2011
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A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Antonio Augusto Borges, no
seguinte endereço: Rua Tucunduva, 758 – Crissiumal
– RS – CEP: 98640-000.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 864, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Clube FM, pelo transcurso dos 18 anos de sua fundação, que ocorrerá em
21-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Pedro Dias, no seguinte endereço: Av. Júlio de Castilhos, 232 – Canela – RS –
CEP 95680-000.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 865, DE 2011
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transcurso dos 20 anos de sua fundação, que ocorrerá em 16-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Gláucio Zucco, no seguinte
endereço: Av. Maurício Cardoso, 697 – Soledade – RS
– CEP: 99300-000.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 868, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Gazeta FM Sobradinho, pelo transcurso dos 22 anos de sua fundação,
que ocorrerá em 15-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada aos Senhores Laerson Rigon e Marcelo
Furlan, no seguinte endereço: Praça 3 de Dezembro,
56 – 2º andar – Sobradinho – RS – CEP: 96900-000.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 869, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Planalto FM, pelo
transcurso dos 29 anos de sua fundação, que ocorrerá em 16-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor Daltro José Wesp, no seguinte
endereço: Rua Coronel Chicuta, 436 A – 5º andar –
Passo Fundo – RS – CEP 99010-051.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Santiago AM, pelo
transcurso dos 60 anos de sua fundação, que ocorrerá em 31-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada à Senhora Ieda Pinto, no seguinte endereço: Travessa Jaime Pinto, 136 – Santiago – RS
– CEP: 97700-000.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

REQUERIMENTO Nº 866, DE 2011

REQUERIMENTO Nº 870, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Antena 1 FM, pelo
transcurso dos 31 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 Paulo Roberto Ceccim, no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias, 3577 – Santa
Maria – RS – CEP: 97060-210.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Band FM Fronteira
FM, pelo transcurso dos 28 anos de sua fundação, que
ocorrerá em 30-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Luiz Alberto Alves Pereira,
no seguinte endereço: Rua Almirante Barroso, 694 –
Santana do Livramento – RS – CEP: 97570-374.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

REQUERIMENTO Nº 867, DE 2011

REQUERIMENTO Nº 871, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Mais Nova FM, pelo

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Província FM, pelo
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transcurso dos 22 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 Jalmo Antônio Fornari, no seguinte endereço: Praça Tenente Bins, 139 – 2º andar
– Tenente Portela – RS – CEP: 98500-000.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 872, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Cerro Azul AM, pelo
transcurso dos 54 anos de sua fundação, que ocorrerá em 25-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada à Senhora Liane Schneider Flach, no seguinte endereço: Rua Anunciação, 480 – Cerro Largo
– RS – CEP: 97900-000.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará os votos de congratulações solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 873, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o artigo 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja
o presente requerimento encaminhado ao Ministro de
Estado da Ciência e Tecnologia para que este encaminhe, dentro do prazo constitucional, as informações
abaixo solicitadas:
1 – O Governo Federal solicitou a avaliação técnica da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio antes de se tornar parte do Protocolo de
Cartagena sobre Biossegurança? Em qual reunião a
CTNBio debateu o tema?
2 – A CTNBio foi ou será consultada, do ponto
de vista técnico, a respeito da participação do Brasil
no Protocolo Suplementar sobre Responsabilidade e
Compensação?
3 – Especiﬁcamente para a garantia da biossegurança dos transgênicos no território brasileiro e da
conservação e do uso sustentável da nossa diversida-
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de biológica, o texto do Protocolo de Cartagena sobre
Biossegurança é relevante na avaliação da CTNBio?
4 – Para o Brasil, que é um grande produtor de grãos,
qual a avaliação da CTNBio sobre o potencial do Protocolo de Cartagena ou seu Protocolo Suplementar sobre
Responsabilidade e Compensação servir de instrumento
para proporcionar a criação de emaranhados burocráticos
dispendiosos e o estabelecimento de barreiras comerciais
aos produtos brasileiros?
Justiﬁcação
O artigo 10 da Lei nº 11.105/05 (Lei de Biossegurança) estabelece que a CTNBio, Colegiado que integra o
Ministério da Ciência e Tecnologia, prestará apoio técnico
e de assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e implementação da Política Nacional
de Biossegurança de Organismo Geneticamente Modiﬁcado e seus derivados.
O artigo 19 da Convenção sobre Diversidade
Biológica – CDB, que foi assinada na ECO 92 no Rio
de Janeiro, orienta que os participantes da Convenção
examinem a necessidade e as modalidades de um
protocolo para estabelecer procedimentos adequados
a respeito da transferência, manipulação e utilização
seguras de todo transgênico que possa ter efeitos negativos para a conservação e utilização sustentável da
diversidade biológica.
Em decorrência dessa orientação, foi elaborado
entre 1996 e 1999, o Protocolo de Cartagena sobre
Biossegurança, que foi celebrado em Montreal em
2000. Este Protocolo entrou em vigor no âmbito internacional em 11/09/2003, foi aprovado pelo Congresso
Nacional no dia 21/11/2003, recebeu a adesão do Brasil
em 24/11/2003, entrou em vigor para o Brasil no dia
22/02/2004 e foi promulgado pelo Presidente da República por meio do Decreto nº 5.705 em 16/02/2006.
Em outubro de 2010, em reunião realizada em
Nagoya no Japão, foi concluída e aprovada a redação
do Protocolo Suplementar sobre Responsabilidade e
Compensação, que deverá ser aplicado quando ocorrer
danos à preservação e ao uso sustentável da diversidade biológica, também levando em consideração
os riscos à saúde humana, decorrente do movimento
transfronteiriço de transgênicos. Este documento que
ﬁcará aberto para assinatura das Partes na sede das
Nações Unidas em Nova Iorque, de 7 de março de
2011 a 6 de março de 2012.
Cabe observar que Estados Unidos da América,
Argentina, Canadá e Austrália, que são grandes produtores como o Brasil, não são partes do Protocolo
de Cartagena sobre Biossegurança e certamente não
farão parte do Protocolo Suplementar sobre Responsabilidade e Compensação.
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Acredito que conhecer a opinião técnica da CTNBio, que tem competência legal emitir parecer dessa
natureza, seria fundamental para a avaliação a respeito da participação do Brasil no Protocolo Suplementar
sobre Responsabilidade e Compensação e sua permanência no Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança.
Sala das Sessões, – Senadora Kátia Abreu.
(À mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 874, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o artigo 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja
o presente requerimento encaminhado ao Ministro de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para
que este encaminhe, dentro do prazo constitucional,
as informações abaixo solicitadas:
1 – Na hierarquia das normas, de acordo com
o entendimento da Consultoria Jurídica do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Decreto
nº 24.114, de 12 de abril de 1934, que dispõe sobre a
defesa sanitária vegetal, e o Decreto nº 24.548, de 3
de julho de 1934, que dispõe sobre a defesa sanitária
animal, estão localizados em qual patamar hierárquico?
Justiﬁcação
Atualmente, além da Lei nº 8.171/91 e do Decreto nº 5.741/06, dispõe sobre a defesa sanitária
vegetal o Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934 e
sobre a defesa sanitária animal o Decreto nº 24.548,
de 3 de julho de 1934. De conteúdo técnico e administrativo, os decretos de 1934 acima mencionados
foram publicados durante a vigência do Governo
Provisório (1930-1934). A publicação dos Decretos
de 1934 teve como base o Decreto nº 19.398, de 11
de novembro de 1930, que instituiu o Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil,
especialmente o artigo 1º.
O Decreto nº 19.398/30 foi revogado pelo Decreto
nº 11, de 18 de janeiro de 1991, conforme disposto no
artigo 4º e Anexo IV.
Considerando que o Decreto nº 19.398/30 foi
revogado por decreto presidencial, pode-se concluir
que os Decretos nº 24.114/34 e 24.548/34, que para
muitos operadores do sistema estaria no mesmo patamar hierárquico do decreto-lei e da lei ordinária, encontram-se no mesmo patamar hierárquico dos atuais
decretos presidenciais.
Conhecer a opinião da Consultoria Jurídica do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a
respeito desse tema é de fundamental relevância para
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compreender adequadamente a força dos dispositivos
que regulamentam a área de defesa sanitária no Brasil.
Sala das Sessões, – Senadora Kátia Abreu.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 875, DE 2011
Requer Voto de Pesar pelo falecimento do Desembargador Antônio Ribeiro de
Almeida.
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar pela
morte do Desembargador Antônio Ribeiro de Almeida,
aos 84 anos, ocorrido quinta-feira, dia 7 de julho de
2011, no Piauí.
Requeiro, mais, que este voto seja levado ao
conhecimento do Poder Judiciário do Estado do Piauí
e, por seu intermédio, à Dona Maria Zoraide Ribeiro
de Souza Almeida, esposa do Desembargador e seus
ﬁlhos: Solange Ribeiro de Sousa Almeida, Mauro Antônio Ribeiro de Sousa Almeida, Marcos Antônio Ribeiro
de Sousa Almeida e aos demais familiares.
Justiﬁcação
O Voto de Pesar ora requerido ao Senado da
República é um pleito de saudade ao Desembargador
Antônio Ribeiro de Almeida.
O Desembargador Antônio Ribeiro de Almeida era
um dos desembargadores mais conhecidos do Estado.
Nascido em Palmeirais, onde foi Prefeito Municipal,
com a carreira extremamente exitosa na Justiça de 1º
Grau, que culminou com o cargo de desembargador
do Tribunal de Justiça do Piauí. Na magistratura de 2º
Grau, o Desembargador ocupou o cargo de Vice-Presidente/Corregedor Regional Eleitoral, Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral, Corregedor-Geral da Justiça e Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, onde
atuou até sua aposentadoria em março de 1997. Foi,
também, Presidente da Associação dos Magistrados
Piauienses – AMAPI, era também, o patrono do Fórum
da Comarca de Palmeirais.
A sociedade piauiense perde não só um dos magistrados mais brilhantes, como também, um homem e
cidadão respeitado, um pai de família zeloso e esposo
dedicado, exemplo para todos que tiveram oportunidade de privarem de sua amizade.
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Por estas razões, o Desembargador Antônio Ribeiro de Almeida é merecedor da homenagem póstuma desta Casa.
Sala das Sessões, 12 de julho de 2011. – Senador João Vicente Claudino (PTB/PI) – Senador
Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
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O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República as Mensagens nos 64
e 65, de 2011-CN (nos 252 e 253, de 2011, na origem),
encaminhando, respectivamente, os Projetos de Lei
nºs 17 e 18, de 2011-CN.
São os seguintes os projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os Projetos de Lei nos 17 e 18, de 2011-CN, vão
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação dos projetos:
Leitura: 12-7-2011
até 17/7 – prazo para publicação e distribuição de avulsos;
até 7/8 – prazo para apresentação de
emendas;
até 12/8 – prazo para publicação e distribuição de avulsos das emendas apresentadas;e
até 27/8 – prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e
encaminhamento do parecer da CMO à Mesa
do Congresso Nacional.
As matérias serão publicadas em avulsos e no
Diário do Senado Federal de 13 de julho do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional o
Ofício nº 145, de 2011, encaminhando o Ato nº 5, de
2011–CRE, que vai à publicação.
São os seguintes ofício e ato:
Of. n° 145/2011 – CRE/PRES
Brasília, 7 de julho de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente José Sarney,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em
reunião realizada no dia 7 de julho do ano em curso,
o Ato n° 5, de 2011-CRE, que “Acrescenta parágrafo
único ao art. 3° do Ato n° 2, de 2011 – CRE, que disciplina as datas e horários das reuniões da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e altera o
art. 2° do Ato n° 4, de 2011 – CRE, que disciplina o rito
para exame, pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, dos pedidos para representação da
Casa ou para missão no exterior”.
Assim sendo, encaminho a Vossa Excelência
para conhecimento desta Casa Legislativa e posterior
publicação no Diário do Senado Federal, do Ato n°
5, de 2011-CRE, conforme preceitua o art. 412, inciso
XII, do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, com o apreço do Senador Fernando Collor, Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
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ATO N° 5, DE 2011- CRE
Acrescenta parágrafo único ao art. 3º
do Ato n° 2, de 2011 – CRE, que disciplina as
datas e horários das reuniões da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
e altera o art. 2º do Ato n° 4, de 2011 – CRE,
que disciplina o rito para exame, pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, dos pedidos para representação
da Casa ou para missão no exterior.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional resolve:
Art. 1° O art. 3º do Ato n° 2, de 2011 – CRE,
passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a
seguinte redação:
“Art. 3º ...................................................
..............................................................
Parágrafo único. Poderão constar da pauta os requerimentos ou propostas para representar o Senado ou para exercer missão no
exterior recebidos na Secretaria da Comissão
até o ﬁnal do expediente do dia anterior à reunião.” (NR)
Art. 2° O art. 2° do Ato n°4, de 2011 – CRE, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° O requerimento ou proposta para
representar o Senado ou para exercer missão
no exterior que for despachado à CRE, após
leitura no Plenário da Casa, terá relator designado pelo Presidente da Comissão.
§ 1º O requerimento ou proposta que
chegar à Secretaria da Comissão até o ﬁnal
do expediente do dia anterior à reunião poderá
ser incluído na pauta do dia seguinte.
§ 2° Lido o relatório, será ele discutido e
votado somente com a presença do interessado
ou do líder do bloco parlamentar ou do partido
a que pertença, observando-se o disposto no.
art.132 do Regimento Interno.
§ 3º A decisão’ da CRE será comunicada
à Secretaria Geral da Mesa para prosseguimento à tramitação.” (NR)
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, de junho de 2011. – Senador Fernando Collor, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 683 e
684, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre as seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2011 (nº
7.573/2010, 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 12ª Região
(SC) e dá outras providências; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 2011 (nº
7.575/2010, 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 19ª Região
(AL) e dá outras providências.
As matérias ﬁcarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Senado Federal recebeu o Ofício nº 7.038, de 27
de junho de 2011, do Ministro de Estado da Defesa,
comunicando o redirecionamento, para a Secretaria
Nacional de Aviação Civil (ANAC), do Ofício nº 945/SF,
de 14 de junho, de 2011, referente ao Requerimento
424, de 2011, de informações, da Senadora Vanessa
Grazziotin.
Cópia do ofício foi encaminhada à Requerente.
O requerimento ﬁcará na Secretaria-Geral da
Mesa aguardando informações.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos
de Ministros de Estado:
– Nº 75, de 8 de julho de 2011, do Ministro de Estado do Turismo, em resposta ao Requerimento
nº 358, de 2011, de informações, da Senadora
Vanessa Grazziotin.
– Nº 202, de 8 de julho de 2011, do Ministro de Estado da Fazenda, em resposta ao Requerimento nº 454, de 2011, de informações, do Senador
Alvaro Dias.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes.
Os requerimentos vão ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofícios
de Ministros de Estado:
– Nº 63, de 5 de julho de 2011, do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, em resposta ao Requerimento nº 356,
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de 2011, de informações, da Senadora Vanessa Grazziotin;
– Nº 68, de 7 de julho de 2011, do Ministro de Estado
das Comunicações, em resposta ao Requerimento nº 887, de 2007, de informações, do Senador
Renan Calheiros;
– Nº 69, de 7 de julho de 2011, do Ministro de Estado
das Comunicações, em resposta ao Requerimento nº 761, de 2010, de informações, da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática;
– Nº 108, de 5 de julho de 2011, do Ministro de Estado da Previdência Social, em resposta ao Requerimento nº 371, de 2011, de informações, da
Senadora Vanessa Grazziotin;
– Nº 110, de 6 de julho de 2011, do Ministro de Estado da Previdência Social, em resposta ao Requerimento nº 448, de 2011, de informações, do
Senador Alvaro Dias;
– Nº 4.932, de 6 de julho de 2011, do Ministro de Estado das Cidades, em resposta ao Requerimento
nº 367, de 2011, de informações, da Senadora
Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes.
Os requerimentos vão ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência comunica ao Plenário que serão
publicados, no Diário do Senado Federal do dia 13 de
julho do corrente, os seguintes pareceres da Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização:
– Parecer nº 14, de 2011-CN, concluindo pelo arquivamento das seguintes matérias referentes aos
Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2008:
– AVN 39/2008 Relatório de Acompanhamento TCU
– RGFs 1° quadrimestre 2008;
– MCN 46/2008 Relatório Gestão Fiscal Presidência
da República – 1° quadrimestre 2008;
– OFN 24/2008 Relatório Gestão Fiscal CD – maio
2007 a abril 2008;
– OFN 25/2008 Relatório Gestão Fiscal SF – maio
2007 a abril 2008;
– OFN 26/2008 Relatório Gestão Fiscal TSE – 1° quadrimestre 2008;
– OFN 27/2008 Relatório Gestão Fiscal STF e CNJ –
1° quadrimestre 2008;
– OFN 28/2008 Relatório Gestão Fiscal TST – maio
2007 a abril 2008;
– OFN 29/2008 Relatório Gestão Fiscal STJ – 1° quadrimestre 2008;
– OFN 30/2008 Relatório Gestão Fiscal STM – 3°
quadrim 2007 e 1° quadrimestre 2008;
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– OFN 23/2008 Relatório Gestão Fiscal MPU e MPDFT
– maio 2007 a abril 2008;
– AVN 9/2009 Relatório de Acompanhamento TCU–
RGFs 2° quadrimestre 2008;
– MCN 180/2008 Relatório Gestão Fiscal Presidência
da República – 2° quadrimestre 2008;
– OFN 34/2008 Relatório Gestão Fiscal CD – setembro 2007 a agosto 2008;
– OFN 39/2008 Relatório Gestão Fiscal SF – 2° quadrimestre 2008;
– OFN 35/2008 Relatório Gestão Fiscal STF e CNJ –
2° quadrimestre 2008;
– OFN 36/2008 Relatório Gestão Fiscal TST – setembro 2007 a agosto 2008;
– OFN 37/2008 Relatório Gestão Fiscal TSE – 2° quadrimestre 2008;
– OFN 38/2008 Relatório Gestão Fiscal STJ – 2° quadrimestre 2008;
– OFN 33/2008 Relatório Gestão Fiscal MPU e MPDFT
– setembro 2007 a agosto 2008;
– AVN 19/2009 Relatório de Acompanhamento TCU
– RGFs 3° quadrimestre 2008;
– MCN 17/2009 Relatório Gestão Fiscal Presidência
da República – 3° quadrimestre 2008;
– OFN 4/2009 Relatório Gestão Fiscal CD – janeiro
a dezembro 2008;
– OFN 7/2009 Relatório Gestão Fiscal SF – 3° quadrimestre 2008;
– OFN 2/2009 Relatório Gestão Fiscal TSE – 3° quadrimestre 2008;
– OFN 3/2009 Relatório Gestão Fiscal STF e CNJ –
3° quadrimestre 2008;
– OFN 5/2009 Relatório Gestão Fiscal TST – janeiro
a dezembro 2008;
– OFN 6/2009 Relatório Gestão Fiscal STJ – 3° quadrimestre 2008;
– OFN 8/2009 Relatório Gestão Fiscal STM – 3° quadrimestre 2008; e
– OFN 1/2009 Relatório Gestão Fiscal MPU e MPDFT–
janeiro a dezembro 2008;
– Parecer nº 15, de 2011-CN, concluindo pelo arquivamento das seguintes matérias referentes aos
Relatórios de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas da União do exercício de 2008:
– AVN 17/2008 RGF TCU – 1° quadrimestre 2008;
– AVN 41/2008 RGF TCU – 2° quadrimestre 2008; e
– AVN 5/2009 RGF TCU – 3° quadrimestre 2008.
– Parecer nº 16, de 2011-CN, concluindo pelo arquivamento das seguintes matérias referentes aos
Relatórios de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas da União do exercício de 2010:
– AVN 33/2010 RGF TCU – 1° quadrimestre 2010;
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– AVN 32/2010 RGF TCU – 2° quadrimestre 2010; e
– AVN 2/2011 RGF TCU – 3° quadrimestre 2010.
– Parecer nº 17, de 2011-CN, concluindo pela solicitação de informações de diversos órgãos e pelo
arquivamento das seguintes matérias referentes
aos Relatórios de Atividades do Tribunal de Contas da União do exercício de 2010:
– AVN 6/2011 Relatório Atividades TCU – exercício
2010;
– AVN 23/2010 Relatório Atividades TCU – 2° trim.
2010;
– AVN 36/2010 Relatório Atividades TCU – 3° trim.
2010; e
– AVN 5/2011 Relatório Atividades TCU – 4° trim. 2010.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência comunica ao Plenário que será publicado, em avulsos e no Diário do Senado Federal de 13
de julho do corrente ano, o Parecer nº 18, de 2011-CN,
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, sobre o AVN nº 9, de 2011 (Aviso nº
374-Seses-TCU-Plenário, na origem), concluindo pela
apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 1,
de 2011-CN, que “Exclui do Anexo VI da Lei nº 12.381,
de 9 de fevereiro de 2011, a Lei Orçamentária de 2011,
os subtítulos 22.661.0392.5086.0101 – Revitalização
e Expansão da Infraestrutura do Distrito Industrial de
Manaus e 22.661.0392.2537.0101 – Manutenção do
Distrito Industrial de Manaus, ambos da unidade orçamentária 28233 – Superintendência da Zona Franca
de Manaus – Suframa”.
Nos termos do disposto no § 3º do art. 123 da
Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2006, ﬁca
aberto, a partir do dia 14 de julho do corrente, o prazo
de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso ao
Plenário do Congresso Nacional, por 1/10 (um décimo)
dos membros de cada Casa.
Os recursos serão recebidos na Secretaria-Geral
da Mesa do Senado Federal.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados
e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os Srs. Senadores Eduardo Braga e Romero Jucá
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, no momento em que o Brasil, sem
distinção partidária ou ideológica, reverencia a memória do senador Itamar Franco, desejo unir-me aos sen-
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timentos de perda que une toda a Nação e transmitir
aos seus familiares, em meu nome e de minha família,
os mais sinceros votos de pesar pelo seu falecimento.
Nos seus 58 anos de vida pública, iniciada em
1954, quando concorreu à Câmara dos Vereadores
de Juiz de Fora, Itamar Franco soube digniﬁcar a atividade política, sendo um intransigente defensor da
moralidade pública.
Nas várias oportunidades em que exerceu cargos executivos, quer em 1992 como Presidente, ou
em 1998 como Governador de Minas Gerais, Itamar
pautou sua atuação pelos mais rígidos princípios da
ética, da correção e da intransigente defesa da correta
aplicação dos recursos dos contribuintes.
Não contemporizou com a corrupção e a incompetência, teve a coragem de abdicar de relações de amizade
consolidadas pelo tempo, quando foi necessário agir em
defesa dos princípios éticos na condução da coisa pública.
Em sua longa história de político protagonizou dois
momentos cruciais para o Brasil: em dois de outubro
de 1992, quando assumiu o cargo de Presidente da
República em meio a uma crise política que envolveu
a renúncia do Presidente Collor, e logo em seguinte,
venceu o maior desaﬁo que a economia brasileira enfrentou no último meio século, debelando com o Plano
Real um processo hiperinﬂacionário que ameaçava
dizimar a Nação.
A despeito da singularidade de sua forma de ser
e de agir, foi com energia e serenidade que conduziu
o País no caminho da recuperação, forjando os fundamentos que ainda hoje são basilares para a retomada
do crescimento econômico e social que estamos vivenciando nos últimos anos.
Manteve com esta Casa, durante dois mandatos
consecutivos, em 1974 e 1982, relações especiais de
muito trabalho e dedicação ao Parlamento e à causa
pública, palmilhando sua atuação pela defesa intransigente dos princípios da moralidade administrativa e
política e pela dedicação especial a Juiz de Fora e a
Minas Gerais, sua terra de adoção.
Quiseram os desígnios divinos que ele nos deixasse no alvorecer do seu terceiro mandato de senador, para o qual foi reconduzido pelo voto de mais de
cinco milhões de mineiros.
Durante seus poucos meses de convivência conosco, neste plenário, Itamar Franco demonstrou todo
o seu apego à verdade, à legalidade e todo o seu fervor
na defesa dos postulados democráticos.
Apontado pela mídia como a principal ﬁgura da
oposição no Senado, Itamar apenas expressava uma
coerência que o acompanhou durante toda a sua longa
e frutífera vida pública, de combater de frente o que
considerava errado e defender o que sempre defendeu
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no exercício de qualquer função a ele destinada pelo
povo brasileiro e pelo povo mineiro.
Acredito Sr. Presidente, que a maior herança deixada por Itamar Franco foi justamente a seriedade na
condução da coisa pública e a intransigente defesa dos
postulados da ética no exercício da atividade política.
Herança maior não poderia ser deixada, sobretudo para as gerações que almejam ingressar na política, mas dela fogem justamente pelos maus exemplos
exibidos pelos maus políticos que infelizmente ainda
existem e atuam em nosso País.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Confederação Nacional do Comércio,
por meio de seu Conselho de Turismo, vem realizando
debates importantíssimos sobre a situação da infraestrutura brasileira necessária para sediar megaeventos.
É importante esclarecer que é considerado megaevento todo grande evento internacional, e o Brasil
sediará uma série deles nos próximos anos. Ainda em
2011, entre 16 e 24 de julho, será realizada a quinta
edição dos Jogos Mundiais Militares; em 2012, a Rio+20
(Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável); em 2013, a Copa das Confederações;
em 2014, a Copa do Mundo; em 2015, o Rio de Janeiro completará 450 anos de existência; e, em 2016, o
País receberá atletas de todas as modalidades para
as Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Com essa sequência de megaeventos previstos,
certamente uma das preocupações é a da situação dos
aeroportos brasileiros, principal porta de entrada para
os visitantes internacionais. Daí, uma das rodadas de
debate realizadas pela CNC ter se baseado no tema
“O Cenário dos Aeroportos”. Participaram desse evento
o Diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Infraero,
Jaime Parreira; o Presidente do Sindicato Nacional
das Empresas Aeroviárias (SNEA), Márcio Mollo; e o
Diretor do CNC, Ronaldo Jenkins.
Jaime Parreira manifestou a expectativa de que,
com os preços atuais, em 2014 poderemos receber 45
milhões de passageiros, mas esse número pode atingir 71 milhões, em estimativas mais otimistas e com
queda no preço das passagens.
O universo da Copa do Mundo se baseia em 12
cidades-sedes, contando com 16 aeroportos, responsáveis por 83% de toda a circulação aérea nacional.
Segundo o diretor da Infraero, um diagnóstico abrangendo pista, pátio e terminal de passageiros permitirá
a elaboração de um planejamento mais efetivo sobre
os pontos que apresentem deﬁciência de serviços. Os
aeroportos que estão recebendo atenção especial são
os do Galeão e o de Guarulhos, principais portas de
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entrada no País. E o diretor da Infraero informou que o
pacote de investimentos chega a 5,3 bilhões, dos quais
39% representam um aporte da União e 61% são recursos da própria empresa, responsável, atualmente, pela
gestão de 67 aeroportos distribuídos por todo o País.
Ronaldo Jenkins, do SNEA, baseou-se em estudo realizado pela COPPE – Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) sobre as condições de nossa
infraestrutura e as perspectivas até 2014, com ênfase nas cidades-sedes da Copa do Mundo. De acordo
com esse estudo, em 2014, teremos até 160 milhões
de passageiros movimentando-se pelos 16 aeroportos das cidades da Copa do Mundo. Espera-se que
só o de Guarulhos já possa atender a 35 milhões de
passageiros. O aeroporto de Brasília, também entre
os mais movimentados do País, terá sua capacidade
ampliada de 10 milhões – movimentou 12 milhões em
2009 – para 18 milhões.
Temos problemas em Fortaleza, cujo aeroporto
tem capacidade instalada para 3 milhões de passageiros, mas que, já em 2009, movimentou 4 milhões,
número que deve saltar para 5 milhões este ano. Sua
capacidade deverá ser de 6 milhões em 2014, mas já
é considerada insuﬁciente, com a expectativa de 7,5
milhões de passageiros.
Conﬁns, o aeroporto de Belo Horizonte, também
é motivo de preocupação, pois, em 2009, com uma
capacidade de 5 milhões de passageiros, recebeu 5,7
milhões. Em 2014, com a capacidade ampliada para
8,5 milhões, deve receber 11,2 milhões de visitantes.
O aeroporto de Salvador não deve apresentar
problemas. Teve uma demanda de sete milhões de
passageiros em 2009, para uma capacidade de 10,5
milhões.
O aeroporto de Campinas (SP), que vem demonstrando crescimento para tornar-se um dos mais
movimentados do País, movimentou 3,4 milhões de
passageiros em 2009, para uma capacidade de 3,5
milhões. Espera-se, para 2014, uma movimentação
de 9,5 milhões, mas então ele deverá estar preparado
para receber até 11 milhões de passageiros.
O Galeão, no Rio de Janeiro, é um dos aeroportos
em que não são esperados problemas com a realização
da Copa do Mundo. O terminal para 18 milhões atendeu apenas a 11,8 milhões em 2009. No ano da Copa,
após as obras realizadas nos Terminais I e II, deverá
estar apto a receber 26 milhões, para uma demanda
esperada de 21,1 milhões de passageiros.
Srªs e Srs. Senadores, a situação, com poucas
exceções, é de relativa tranquilidade em relação à capacidade aeroportuária para a realização da Copa do
Mundo no Brasil. Se as obras projetadas forem cumpridas dentro do cronograma, temos condições de re-
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ceber, com muita qualidade em nossos aeroportos, os
turistas interessados em assistir às atividades desenvolvidas durante a Copa do Mundo de Futebol de 2014.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas,
a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 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
2006, para acrescentar outras atividades de
prestação de serviços às já passíveis de opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Antonio Carlos Junior, favorável,
com as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
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3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, na Casa de origem, do Deputado Sarney
Filho), que ﬁxa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art.
23 da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das ﬂorestas, da fauna e da ﬂora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981.
(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da CMA.)
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
(Pendente de:
– leitura dos pareceres da CCJ, CCT e CDH;
– emissão de parecer da CRE.)
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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
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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)
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.
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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.
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.
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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 DA CÂMARA Nº 33, DE 2011
Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2011
(nº 7.623/2010, 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 4ª Região (RS) e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 608, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Simon.
14
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).
15
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,
de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade
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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.
16
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.
17
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.
18
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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19
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).
20
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).
21
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).
22
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).
23
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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24
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, solicitando que seja apresentado voto
de aplauso e louvor ao Dr. José Graziano da
Silva, ex-Ministro da Segurança Alimentar e
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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.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 38
minutos.).
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Ata da 121ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 13 de julho de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª. Marta Suplicy, e dos Srs. Wilson Santiago, Paulo
Davim, Paulo Paim, José Pimentel e Clésio Andrade.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 20 horas e 52 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 876, DE 2011
(Requerimento nº 30, de 2011– CCT)
Requeremos, nos termos do disposto no art. 40,
do Regimento Interno do Senado Federal, autorização
para a participação do Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
Senador Eduardo Braga, e do Senador Walter Pinheiro,
membro titular da CCT, na abertura da 19ª edição da
ABTA 2011 – Feira e Congresso que se realizará no
dia 9 de agosto do corrente ano, em São Paulo.
Requeremos, ainda, que a Comissão, seja assessorada por um Consultor Legislativo do Senado
Federal, que possa auxiliar na preparação de relatórios, estudos e outras tarefas correlatas, assim como,
de servidores da Secretaria da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática para
prestar assistência a esta Presidência.
Sala das Comissões, 13 de julho de 2011. – Senador Eduardo Braga, – Senador Walter Pinheiro.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
votado oportunamente.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Geovani.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Para uma comunicação inadiável, como primeiro
orador inscrito.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – V. Exª é o primeiro. Senador Geovani, primeiro inscrito.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
De acordo com documento que já está na Mesa, peço
a palavra pela ordem para falar na condição de Líder
do PMDB. Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Luiz Henrique, pelo PMDB.
Senadora Vanessa, V. Exª é a segunda inscrita.
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Com a palavra, a Senadora Ana Amélia, pelo
tempo regimental.
Em seguida, pela Liderança, o Senador Luiz
Henrique.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª
Presidente Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado. Estamos prestes a encerrar
o primeiro semestre legislativo e eu, como estreante, considerei importante, para os meus três milhões
quatrocentos e quarenta e um mil eleitores, dar uma
justiﬁcativa do meu trabalho nesta Casa.
Cheguei aqui com muitas preocupações, alguns
preconceitos, logo depois que esta Casa viveu a agonia dos atos secretos, mergulhada que estava em
mais uma crise.
Ao chegar aqui, Senador Paim, aprendi muito
com aqueles mais experientes, como V. Exª, como o
Senador Pedro Simon, que são da minha bancada, do
Rio Grane do Sul, e tantos Senadores aqui, uma casa
com ex-presidentes da República, Parlamentares com
vários mandatos, ex-governadores, ex-prefeitos e assim a gente vai aprendendo.
Eu havia também me proposto, durante a campanha eleitoral, a dizer que não apresentaria propostas
porque havia muitos projetos importantes, entre os
quais na área de especialidade, Previdência Social.
No entanto, ao chegar aqui, eu me deparei com
uma realidade diferente daquela que eu imaginava em
relação às possibilidades e aos espaços vazios deixados na legislação, por exemplo, da área da Previdência,
em que apresentei um projeto de lei permitindo que,
a partir dos sessenta anos, o aposentado do Regime
Geral da Previdência deve ﬁcar isento do pagamento
do Imposto de Renda. É uma iniciativa singela. Pode
ser que o valor não seja signiﬁcativo, mas, certamente, vai fazer diferença, considerando que, na média, o
aposentado brasileiro do Regime Geral da Previdência
ou do INSS recebe em média R$703,00.
Esta explicação eu a estou dando porque, para
mim, foi reveladora também a capacidade ou a possibilidade que temos de realizar e promover o bem-estar da população e da comunidade. Aqui tivemos
embates muito vigorosos sobre vários temas, mas
nunca faltou o respeito dos Parlamentares na defesa
das suas convicções.
E, hoje eu falo, Srª Presidente, não apenas para
os meus eleitores, mas também para um jovem de 81
anos, engenheiro do Rio de Janeiro, Dr. Nelson Calafate. Ele assiste permanentemente à TV Senado. Eu
penso, Senadora Marta Suplicy e cara colega Senadora que conheceu bem, pela experiência, o valor dos
meios de comunicação, especialmente a televisão, o
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quanto esse veículo que integra a Secretaria de Comunicação do Senado Federal tem prestado de serviço à
população brasileira, mas, sobretudo aos eleitores que
costumam ﬁscalizar a ação dos seus Parlamentares.
Por isso, eu queria dizer que, dentro das normas
que o Senador Ricardo Ferraço está fazendo, deve
preservar o trabalho que a TV Senado e os órgãos de
difusão do trabalho legislativo vêm realizando, porque
é o caminho mais adequado para mostrar à população brasileira o que nós estamos aqui realizando. E
não fossem estes veículos poderosos, a TV Senado
e a Rádio Senado, nós pouco espaço teríamos para
mostrar nossa atividade à sociedade brasileira, como
aconteceu com esse cidadão que muito me honrou, hoje
pela manhã, ao ligar para dizer que havia assistido ao
meu pronunciamento ontem, Senador Luiz Henrique, a
propósito do processo de desindustrialização do país,
a partir daquela audiência pública, proposta por V. Exª
e pelo Senador Armando Monteiro.
São essas coisas que tornam o mandato gratiﬁcante sob esse aspecto. Mas, por outro lado, às vezes
há incompreensão da função que desempenhamos
nesta Casa: somos legisladores, somos ﬁscalizadores.
Nem sempre um eleitor, lá nos conﬁns do nosso Estado, entende que o nosso papel aqui não é arrumar emprego para as pessoas. Eu recebo muitos
pedidos e explico que, como Senadora, o que posso
fazer para melhorar as condições é tratar de aliviar as
barreiras ao desenvolvimento econômico, as barreiras dentro do Mercosul, porque o Rio Grande do Sul
é muito sacriﬁcado.
Mas é triste quando um eleitor não entende quando a gente responde: “Eu não posso lhe arrumar emprego porque a principal função minha é desempenhar
o mandato com a função legislativa de fazer leis ou
ajudar a aprovar aquelas que são em benefício da sociedade”. Aí ele responde dizendo que estava rasgando
o seu título eleitoral porque eu não resolvi o seu problema. Talvez muitos dos Srs. Senadores vivam esse
mesmo drama, mas é preciso que a gente saiba dizer
não, porque dizendo não às vezes é muito melhor do
que dizer sim. Administrar com a regra é muito melhor
do que administrar com a exceção.
Nesses cinco, quase seis meses de mandato,
temos percebido o papel relevante do trabalho de
prestação de serviços na área de comunicação que
os Senadores têm à sua disposição, da mesma forma
como uma eﬁciente assessoria técnica legislativa e
parlamentar que tem muito nos auxiliado. Imaginem
que eu fui relatora de 53 projetos dentro desta Casa
em várias comissões! Aqui, nós nos dividimos. Essa é
uma preocupação não só minha, mas de todos os Senadores em várias comissões técnicas. Eu participo de
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quatro, como membro titular e de duas, como suplente.
E, muitas delas, Presidenta Marta, são no mesmo horário. É um drama que V. Exª e todos os Senadores e
Senadoras que estão aqui vivem diariamente. A gente
trabalha 12, 14 horas e falta hora no nosso dia, exatamente pela superposição desse trabalho.
A partir do problema, da crise dos atos secretos,
esta Casa tomou, por iniciativa do Presidente José Sarney, muitas medidas saneadoras. A própria Secretaria
de Comunicação tomou uma série de providências visando a reduzir os custos. E isso deve ser aplaudido.
Eu concedo um aparte ao Senador Paulo Paim,
com muita alegria.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Em
seguida, eu também gostaria de um aparte, Senadora.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Ana Amélia, eu não quero tirar o seu tempo. V. Exª está
fazendo um balanço desses cinco meses de mandato. Eu só quero dizer meus cumprimentos. V. Exª, com
a grandeza de quem tem competência, vai à tribuna
e diz: “Não é tudo como eu imaginava, mas estou fazendo a minha parte dentro do possível, até revendo
algumas posições.” Eu também revi quando cheguei
aqui. Então, quero cumprimentar V. Exª pela grandeza
do pronunciamento. Confesso que meu celular tocou
e eu disse: “Não vou atender porque a Senadora Ana
Amélia está fazendo um grande pronunciamento.” E
desliguei. Só ligo para cumprimentá-la. Parabéns! Tenho uma alegria enorme de ser parceiro de V. Exª, junto
com o Senador Simon, aqui na bancada do Rio Grande
do Sul. Sei que olhamos para o Rio Grande do Sul e
também para o Brasil. Parabéns a V. Exª!
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Estamos juntos na defesa dos interesses dos trabalhadores,
especialmente dos aposentados, que tanto precisam
de nós, Senador Paulo Paim.
Muito obrigada pelo aparte!
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª
me permite um aparte?
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pois
não, Senador Luiz Henrique.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – O
que se sobressai nesta Legislatura, neste começo de
Legislatura, é a presença da mulher Senadora. Temos
aí na Presidência, pontiﬁcando sempre, a Senadora
Marta Suplicy. Uma colega nossa foi uma grande revelação nesta Casa, a Senadora Gleisi Hoffmann, e
foi, por isso, nomeada, elevada à função de Ministra
de Estado. E V. Exª mantém a mesma trajetória da extraordinária comunicadora que foi durante décadas. V.
Exª era uma marca na comunicação brasileira e vai
se tornando dia a dia uma marca na operosidade dos
trabalhos desta Casa. Parabéns!
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A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senadora Luiz Henrique. Temos um desaﬁo
enorme pela frente. Estou aprendendo muito com V.
Exª pelo rigor com que tem trabalhado e também pela
contribuição que tem dado à agilização dos processos
legislativos, especialmente no âmbito da Comissão de
Relações Exteriores. Estamos juntos no desaﬁo agora
de vencer para aprovar nesta Casa o Código Florestal.
Muito obrigada pelo seu gentil pronunciamento,
Senador Luiz Henrique!
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy,
com muito prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
cumprimentá-la também, Senadora Ana Amélia. Fico
feliz que o trabalho de V. Exª esteja tendo uma repercussão tão forte e merecida, muito graças à TV Senado,
à Rádio Senado, aos meios de comunicação desenvolvidos por esta Casa. Também quero compartilhar com
V. Exª a necessidade de darmos maior racionalidade
ao número tão grande de Comissões que nos fazem
toda manhã precisarmos ser três ou quatro pessoas
para atender a todas as nossas atribuições e responsabilidade. Está sendo muito difícil. Mas gostaria de
ressaltar que o relatório do Senador Ricardo Ferraço,
da Subcomissão de Reforma Administrativa, assegura
a continuidade, obviamente, da TV Senado e da Rádio
Senado. Tal como em outros órgãos, em que se procurou diminuir um pouco as gratiﬁcações existentes,
também ali, como em todos os demais órgãos, houve
um certo enxugamento – no caso, acho que de 102
para 82 gratiﬁcações –, mas tenho a convicção de que
a Rádio e a TV Senado vão continuar sendo um instrumento tão forte, poderoso e eﬁciente, como têm sido
até agora, senão até melhor. Quaisquer observações
e contribuições podem agora ser feitas pelos Senadores, por V. Exª, à Comissão de Constituição e Justiça,
onde ainda será apreciado e debatido o projeto. Mas
o relatório do Senador Ferraço assegura, sim, a continuidade dos trabalhos da Secretaria de Comunicação,
procurando fazê-lo da forma mais eﬁciente.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço muito seu esclarecimento e especialmente seu
aparte, Senador Eduardo Suplicy.
Sei que a Presidenta já me sinalizou que meu
tempo está esgotado, mas, em função de uma análise do primeiro semestre desta Casa, Senadora Marta
Suplicy, queria conceder um aparte à Senadora Vanessa Grazziotin, com quem tenho aprendido muito a
conviver nas Comissões, como hoje, em que tivemos
uma produtiva audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais para tratar da questão da optometria e
da oftalmologia, que foi esclarecedora.
Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
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A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) –
Quero tranquilizar desde já a nossa Presidenta Marta,
porque serei muito breve, mas não poderia, estando
aqui no momento em que V. Exª se pronuncia, deixar
de falar, e falar publicamente, a respeito de sua atuação no Senado. V. Exª não parece que está no primeiro
mandato, porque trabalha aqui com grande desenvoltura, seja no plenário, seja nas comissões. Não é V. Exª
que aprende conosco, mas nós estamos aprendendo
com V. Exª. Sem dúvida nenhuma, o Rio Grande do
Sul tenha certeza absoluta de que trouxe para cá uma
mulher não só competente, mas uma mulher extremamente atuante, que luta pelo seu Rio Grande, mas
pelo Brasil também. Parabéns, Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Aprendi
a ouvi-la defender a Amazônia e o seu Estado tão rico.
É dessa forma que cumprimos nossa missão principal,
que é representar nosso Estado e nosso povo. Então,
agradeço muito a gentileza das palavras generosas,
Senadora Vanessa Grazziotin. Hoje, estivemos juntas,
debatendo na área médica.
Muito obrigada, Senadora.
O Sr. Geovani Borges (Bloco/PMDB – AP) – Eu
lhe pedi um aparte, Senadora.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Tenho
certeza que a Presidente Marta, como tem uma atenção especial ao gênero, vai hoje abrir uma exceção.
Senador Geovani Borges, é uma alegria.
O Sr. Geovani Borges (Bloco/PMDB – AP) – Hoje
é uma tarde especial, antevéspera de encerrarmos o
período legislativo deste semestre, mas eu queria,
do norte do País, do lado extremo, do Amapá, ao Rio
Grande do Sul, dizer da satisfação, da alegria, da oportunidade que tive aqui de conviver com V. Exª, Senadora Ana. V. Exª realmente tem sido aqui um espelho,
tem sido um exemplo para nós Parlamentares. Tenho
aprendido muito com V. Exª, pela sua postura, pela sua
atuação, pela sua dedicação e, acima de tudo, pela
forma como V. Exª procura corresponder à conﬁança
que o povo do Rio Grande do Sul depositou em V. Exª.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, carinhosamente, Senador Geovani Borges.
É uma alegria.
(Interrupção do som.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Este,
para mim, foi um semestre muito complicado. Perdi meu
marido e perdi um amigo nesta Casa, Itamar Franco,
que era mestre de todos, mas especialmente meu.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Parabéns, Senadora Ana Amélia, porque, na medida em que V. Exª fazia o seu discurso, eu fui olhando
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e pensando como foi sendo cada vez mais importante
a sua presença aqui nesta Casa, pela determinação,
pela clareza, pela presença cotidiana e pela colocação
sempre muito ﬁrme e, ao mesmo tempo, muito gentil
de seus pronunciamentos, e mesmo as ponderações
feitas em relação ao trabalho do legislador. Foi muito
importante.
Acho que nós todos no Senado gostaríamos que
frequentemente mais Senadores, às vezes, explicassem
um pouco qual a nossa função, porque essa cobrança
existe, mas ainda há desinformação. E nós estamos
caminhando para um processo cada vez mais democrático, em que as pessoas vão entender para que e
por que elegem seus Senadores e Senadoras.
E queria compartilhar o sentimento dos colegas,
porque tenho a mesma percepção do trabalho excelente que V. Exª tem feito nesta Casa.
Parabéns.
Com a palavra o Senador... Tenho que ler...
Em seguida é o Senado Luiz Henrique, mas antes vou ler um ofício.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 1.086,
de 2011, do Presidente da Câmara dos Deputados,
submetendo à apreciação desta Casa o Projeto de Lei
de Conversão nº 19, de 2011, que altera os arts. 21 e
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24 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe
sobre o Plano de Custeio da Previdência Social, para
estabelecer alíquota diferenciada de contribuição para o
microempreendedor individual e do segurado facultativo
sem renda própria que se dedique exclusivamente ao
trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde
que pertencente a família de baixa renda; altera arts.
16, 29, 72 e 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência
Social, para incluir o ﬁlho ou irmão que tenha deﬁciência intelectual ou mental como dependente, modiﬁcar
a regra de cálculo do auxilio-doença e determinar o
pagamento do salário maternidade devido à empregada do microempreendedor individual diretamente
pela Previdência Social; altera o art. 20 e acrescenta
o art. 21-A à Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
Lei Orgânica de Assistência Social, para alterar regras
do benefício de prestação continuada da pessoa com
deﬁciência; e acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 968 da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil,
para estabelecer trâmite especial e simpliﬁcado para
o processo de abertura, registro, alteração e baixa do
microempreendedor individual. (proveniente da Medida
Provisória nº 529, de 2011).
É o seguinte o projeto:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2011 (proveniente da Medida Provisória
nº 529, de 2011), que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para
apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o de
sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de hoje.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Luiz Henrique, pela
Liderança do seu partido.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, durante as três últimas décadas, a China cresceu, em
média, 9% a cada ano.
Em razão disso, Srª Presidente, a China está investindo 40% do seu Produto Interno Bruto, e realiza
um investimento fantástico na modernização da sua
infraestrutura, que se reﬂete por estradas multiduplicadas, por pontes fantásticas, por aeroportos os mais
modernos, por escolas, sejam fundamentais, sejam
médias ou superiores, de altíssima qualidade, chegando ao ponto de ameaçar a liderança dos Estados
Unidos no que diz respeito ao número de doutores, ao
número de engenheiros, de tecnólogos, ao número de
publicações, ao número de patentes.
A China teve um crescimento, nos últimos trinta
anos, como jamais se viu em outro país ao longo da
história da civilização. Muito se discute sobre as razões
desse milagre econômico chinês. Eu quero, com este
meu discurso, contribuir para esse debate.
Houve tempos em que a competitividade da economia chinesa era mal atribuída à prática de concorrência desleal fundada, entre outras coisas, em salários
irrisórios, subtributação, subfaturamento, contrabando
tecnológico etc.
Hoje a China não é mais uma incógnita, uma esﬁnge, como era, para os ocidentais, nos tempos em
que os europeus a chamavam de império do meio, um
império distante, excitante, mas desconhecido.
As telecomunicações por satélite desvendaram
toda a realidade daquele país continente, os notáveis
avanços da modernização de sua infraestrutura e de
seu sistema produtivo, a crescente e soﬁsticada agregação de valor em seus produtos, que já desaﬁam,
em matéria de conteúdo cientíﬁco e tecnológico, os
industrializados no Japão, na Alemanha, na Inglaterra,
na França, nos Estados Unidos, que dominaram, nos
últimos tempos, o campo da inovação.
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O sucesso chinês é explicado simplesmente por
seu autoritarismo de mercado marcado por um governo forte impondo condições a todos os agentes econômicos? Não. Não é o autoritarismo de mercado que
explica simplesmente o sucesso da China.
O Embaixador Rubens Barbosa acaba de publicar, no jornal O Estado de S. Paulo, um artigo em que
reﬂete a análise do economista Ping Chen, segundo
o qual o sucesso chinês, seguindo a doutrina confuciana, deve-se a nove princípios. Dentre eles, domina
um princípio que tenho alertado como fundamental
para o desenvolvimento do nosso País, para que o
nosso País consiga acompanhar o êxito dos demais
emergentes. O grande sucesso da China se baseia na
descentralização, num pacto federativo que foi feito a
partir dos anos 70, que deu força às comunidades locais e regionais.
Numa das minhas visitas àquele país, fui conhecer, em Beijin, a moderníssima fábrica da Embraco,
empresa fundada e com sede na minha cidade, Joinville. Ela é a única empresa brasileira que lidera, em
seu ramo, o mercado mundial, dominando, na fabricação de compressores herméticos para aparelhos
de refrigeração, 25% do mercado mundial e 50% do
mercado norte-americano.
Pois bem, quem é o sócio chinês da Embraco?
Um chinês multimilionário? O governo ou uma estatal
federal ou estadual? Não! O sócio chinês da Embraco
ou de qualquer outra empresa estrangeira lá instalada é
a prefeitura municipal. No caso, a Prefeitura de Pequim.
E é isso que explica, basicamente, o assombroso sucesso chinês, alavancado a partir de prefeituras ricas,
com autonomia orçamentária e de gestão.
Há, por isso, uma vigorosa estrutura de micro
e pequenas empresas não estatais, municipais, os
chamados “dragõezinhos” chineses, que ﬂuem, com
o vigor dos municípios, para irrigar a economia chinesa e ampliar a liderança no mercado mundial. Esses
chamados “dragõezinhos” encontram, nos municípios,
um ambiente favorável na infraestrutura, na educação,
na saúde, na habitação, que se lhes propiciam forte
apoio institucional.
Vejamos o que diz o economista Ping Xen: “Na
China, existe uma “clara divisão de trabalho entre o
governo central e o local. O governo central é responsável pela segurança nacional e pela coordenação
regional. Mas o governo local é que lidera as experiências institucionais e de desenvolvimento. A experiência de descentralização é o motor das inovações,
não a imposição de regras de cima para baixo por
conselheiros externos.”
Ping Chen elenca outros oito fatores como responsáveis pelo boom da economia de seu país.
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Peço a V. Exª que considere como lido esse trecho em que elenco os oitos fatores, porque extrapolarei o meu tempo.
Mas, de todos esses princípios, o que ressalta
é a forma descentralizada como se regem a gestão
administrativa e a economia chinesa.
Sob esse aspecto, deveremos apropriar o exemplo que vem da China que cresceu e se modernizou
porque se descentralizou. Nenhum país continental,
como o nosso, pode aspirar ao desenvolvimento se
mantiver, como nós, um governo centralizado.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR LUIZ HENRIQUE.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Srªs e Srs. Senadores,
durante as três últimas décadas, a China cresceu, em
média, 9% ao ano! É um crescimento constante, como
jamais nenhum outro País logrou, ao longo da história
da civilização!
Muito se discute sobre as razões desse mega
milagre econômico. Houve tempos em que a competitividade da economia chinesa era atribuída a prática de
concorrência desleal, fundada, dentre outras práticas,
em salários irrisórios, sub-tributação e subfaturamento.
Hoje a China não é mais uma incógnita, uma esﬁnge, como era, para os ocidentais, nos tempos em
que os europeus a chamavam de império do meio, um
império distante e desconhecido.
As telecomunicações por satélite desvendaram
toda a realidade daquele País-continente, os notáveis
avanços na modernização de sua infra-estrutura e de
seu sistema produtivo; a crescente e soﬁsticada agregação de valor em seus produtos, que já desaﬁam,
em matéria de conteúdo cientíﬁco-tecnológico, os industrializados no Japão, na Alemanha, na Inglaterra,
na França e nos Estados Unidos, que dominavam o
campo da inovação.
Como se explica, então, o sucesso do povo chinês?
Explica-se, simplesmente, por seu autoritarismo
de mercado, marcado por um governo forte, impondo
condições a todos os agentes econômicos?
O Embaixador Rubens Barbosa acaba de publicar,
no jornal “O Estado de São Paulo”um artigo em que
reﬂete a análise do economista Ping Chen, segundo o
qual o sucesso chinês, seguindo a doutrina confuciana, se deve a nove princípios. Dentre eles, domina um
princípio que tenho alertado como fundamental para o
nosso País acompanhar o êxito dos demais emergentes: A DESCENTRALIZAÇÃO.
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Numa das minhas visitas aquele País, fui visitar,
em Beijin, a moderníssima fábrica da EMBRACO, empresa fundada e com sede na minha cidade, Joinville.
Ela é a única empresa brasileira, que lidera, em seu
ramo, o mercado mundial, dominando, na fabricação
de compressores herméticos para aparelhos de refrigeração, 25% do mercado mundial e 50% do mercado
norte-americano!
Pois bem, que é o sócio chinês da Embraco?
Um chinês multimilionário? O governo ou uma estatal
federal ou estadual?
Não! O sócio chinês, da Embraco ou de qualquer
outra empresa estrangeira lá instalada é a Prefeitura.
E é isso que explica, basicamente, o assombroso sucesso chinês, alavancado a partir de Prefeituras ricas,
com autonomia de gestão!
Há, por isso, uma vigorosa estrutura de micros e
pequenas empresas, não estatais, os chamados “dragõezinhos”, que ﬂuem, com vigor, dos municípios, para
irrigar a economia chinesa e ampliar sua liderança no
mercado mundial.
Esses “dragõezinhos” encontram, nos municípios,
um ambiente favorável, na infra-estrutura, na educação,
na saúde, na habitação, que se lhes propiciam forte
apoio institucional.
Vejamos o que diz o economista Ping Chen: na
China, existe uma “clara divisão de trabalho entre o
governo central e o local. O governo central é responsável pela segurança nacional e pela coordenação
regional. Mas, “o governo local lidera as experiências
institucionais e de desenvolvimento. A experiência de
descentralização é o motor das inovações, não a imposição de regras de cima para baixo por conselheiros externos.
Ping Chen elenca outros oito fatores como responsáveis pelo “boom”da economia de seu País: primeiro,
a permanente busca e realização de reformas ousadas;
segundo, uma relação de parceria no planejamento
e nas ações entre governo e empresas; terceiro, fortalecimento da liderança política sobre a econômica;
quarto, o governo induz o crescimento, com forte poder
de ﬁnanciamento público; quinto, toda a economia é
baseada na competição, numa corrida de ações concretas; sexto, coordenação entre governo, empresários,
trabalhadores e agricultores; sétimo; os governos (nacional e locais) criam e orientam o mercado, não são
orientados por ele; oitavo, as ações governamentais
devem priorizar o desenvolvimento interno, sem deixar
de estar atento às turbulências externas.
Mas, de todos esses princípios, o que ressalta
é a forma descentralizada como se regem a gestão
administrativa e a economia chinesa.
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Sob esse aspecto, deveremos apropriar o exemplo que vem da China, que cresceu e se modernizou
porque se descentralizou. Nenhum País continental,
como o nosso, pode aspirar ao desenvolvimento se
mantiver, como nós, um governo centralizado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Luiz Henrique.
V. Exª será atendido na forma do Regimento, com
a transcrição integral do seu pronunciamento, que não
foi possível completar.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin,
pelo tempo regimental.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidente.
Presidenta Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores,
companheiros e companheiras, venho à tribuna neste
dia 13 de julho para saudar o Centro da Indústria do
Estado do Amazonas, o Cieam, que inicia um novo
momento com a posse de uma nova diretoria, além de
todos os membros do novo Conselho Superior e Fiscal.
Este fato tem uma relevância ampliada no momento em que todas as forças, econômicas, políticas e administrativas, devem se unir para garantir a
manutenção da competitividade e a continuidade do
desenvolvimento do Polo Industrial de Manaus, e a
geração de emprego e renda, que esse polo continue
a garantir, não só à população do Amazonas, mas de
toda a região, sobretudo da Amazônia Ocidental, longas décadas de existência e que continue a contribuir
com o desenvolvimento da nossa região.
O Centro da Indústria, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é uma entidade de classe da indústria amazonense. Foi fundado em 1979 e, desde então, tem
estado atento às necessidades de seus associados,
cujo quadro abriga, aproximadamente, 165 empresas
sediadas no polo industrial de Manaus.
Ao desenvolverem seus projetos de investimento, essas empresas necessitam de apoio e representatividade institucional nos diversos órgãos da esfera
governamental, nos três níveis de governo envolvidos
nos processos de concessão e administração dos incentivos ﬁscais em vigor na Zona Franca de Manaus.
A missão principal do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Cieam, é levar o setor industrial
do Amazonas a conquistar posição de destaque nos
cenários nacional e internacional, missão que tem
sido cumprida com muita competência. O Centro da
Indústria tem dado inegável e inestimável contribuição
para o desenvolvimento do Estado do Amazonas. E a
indústria amazonense, Srªs e Srs. Senadores, deve
bater este ano – falo isto com muita alegria – recordes
não só de faturamento, que deverá crescer, segundo
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projeções, em torno de 14%, o que nos coloca num
patamar bem superior ao do crescimento da indústria
em todo o Brasil, mas, além do faturamento, também
há um perspectiva de que os empregos, no polo industrial de Manaus, cresçam também este ano em
torno de 10%.
Esses números, repito, são extremamente animadores, mas não nos deixam despreocupados. Pelo
contrário, precisamos dar avanços signiﬁcativos e importantes. O primeiro deles, eu não tenho dúvida nenhuma, é melhorar o valor salarial, os salários pagos
aos colaboradores, aos operários, aos trabalhadores
que trabalham, direta e indiretamente, para as indústrias instaladas no polo industrial de Manaus. Pequena
ainda é, Srª Presidente, a participação dos salários
na composição de custos da indústria instalada no
nosso Estado.
Outra questão, um grande desaﬁo que se coloca à frente também, é como manter a competitividade
no momento em que o governo brasileiro se prepara
para o lançamento de uma nova política industrial que
vai atuar fortemente no segmento instalado na Zona
Franca de Manaus. Como garantir essa modernidade,
o aumento da produção com o desenvolvimento de
tecnologia no Brasil, inserindo o projeto Zona Franca
de Manaus nesse processo?
E outro grande desaﬁo de todos nós, nesse ato
em que comemoro a posse do Centro da Indústria do
Estado do Amazonas, falo também que o Amazonas é
a unidade da Federação, o Estado do Brasil que tem a
maior área preservada, a maior área ambiental preservada, isto, repito, graças à existência de um modelo de
desenvolvimento econômico, de geração de emprego
que segura a pressão sobre nossas ﬂorestas, muito
diferente do que acontece nos Estados vizinhos, principalmente de Rondônia e do Pará.
Então, comemorar a posse da nova diretoria do
Centro da Indústria do Estado do Amazonas signiﬁca
também comemorar e celebrar a existência da Zona
Franca de Manaus. Aqui, quero falar e homenagear
todos os que foram eleitos e tomam posse no dia de
hoje. A solenidade acontecerá logo mais, às 18 horas
de hoje, no Auditório Gilberto Mendes de Azevedo, ou
seja, na sede da Federação da Indústrias do Amazonas. Quero cumprimentar todos os diretores e diretoras
que tomam posse, citando, somente o nome dos Srs.
Amaury Carlos Blanco e Maurício Elísio Martins Loureiro, além de Antonio Carlos da Silva e tantos outros
empresários e empresárias que compõem a nova diretoria do Centro da Indústria do Estado do Amazonas.
É com muita alegria que faço este registro da
tribuna, já dizendo e registrando que estou apresentando um requerimento com voto de congratulações
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e aplausos pela posse da nova diretoria. Tenho a certeza e a convicção de que será essa grande unidade
que se formou no Estado do Amazonas e em toda a
região, unidade que envolve o Governo do Estado do
Amazonas, as prefeituras do interior, o Parlamento,
sobretudo a bancada federal, os trabalhadores, os empresários é que tem sido capazes de manter a Zona
Franca no estágio em que está e fazer com que, cada
vez mais, ela se desenvolva gerando, inclusive, novas
tecnologias para todo o nosso País.
Mas, Srª Presidente, eu também quero, neste
momento, aproveitar esta oportunidade para cumprimentar o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico, que completa,
este ano, 60 anos de existência.
O CNPq é um órgão fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, da ciência, do desenvolvimento
tecnológico em nosso País.
E o faço exatamente nesse momento em que
acontece, na cidade vizinha, a cidade de Goiânia, no
Estado de Goiás, a 63ª Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC. No
momento em que pesquisadores, jovens, estudantes
do Brasil inteiro e de alguns outros países do mundo
participam dessa reunião da SBPC, faço essa homenagem aos 60 anos do CNPq. E quero dizer que essa
agência, que é vinculada, ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, tem como função principal o fomento
da pesquisa cientíﬁca e tecnológica, além da formação
de recursos humanos para o desenvolvimento da pesquisa no País, e a história do CNPq está diretamente
ligada à história da ciência e da tecnologia do Brasil.
Peço a V. Exª, Senadora Marta, que inclua nos
Anais da Casa o pronunciamento como se tivesse sido
todo feito, pela importância dos dados que contém,
mas quero dizer que a gente tem conseguido, que os
pesquisadores do Brasil têm conseguido sensibilizar
o Governo para que fortaleça, cada vez mais, essa
entidade muito importante.
Para que todos tenhamos uma ideia, no ano de
2002, o investimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia foi da ordem de
R$350 milhões no ano de 2002. Oito anos depois, em
2010, Senadora Marta, esse investimento pulou para
R$3 bilhões e 200 milhões, ou seja, um aumento muito signiﬁcativo.
Eu destaco a importância do Congresso Nacional
porque conseguimos, com muita luta, aprovar e fazer
constar dos Orçamentos dos últimos anos a impossibilidade de contingenciamento dos recursos dos fundos
setoriais de ciência e tecnologia.
Graças a isso, graças à sensibilidade também do
Governo do Presidente Lula, que continua agora com a
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Presidenta Dilma, a gente pode comemorar, Senador
Luiz Henrique, os 60 anos do CNPq, essa importante
instituição de desenvolvimento, pesquisa, ciência e
tecnologia do Brasil, com o crescimento dos investimentos para aplicação nesse setor fundamental, não
só para o desenvolvimento nacional, mas também para
a melhoria da qualidade de vida de todo o nosso povo.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª
me permite um aparte?
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pois não, um minuto, que certamente terei.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – É
bem rápido.
E nós devemos exaltar a ﬁgura do Almirante Álvaro Alberto e a ﬁgura do ex-Deputado, ex-Chanceler
Renato Archer. A eles nós devemos a estrutura do
CNPq, a eles nós devemos a fundação dessa instituição exemplar do nosso País.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Perfeitamente. V. Exª contribui muito, Senador
Luiz Henrique, com o meu pronunciamento, quando
destaca pessoas, ﬁguras da história de nosso País
que foram responsáveis pela criação, pela manutenção
e desenvolvimento desse importante instituto para o
desenvolvimento da pesquisa e da ciência no Brasil.
Quero dizer também, por ﬁm, Senadora Marta, que na região Norte também estamos avançando
com a aplicação da ciência e da tecnologia. É muito
importante, principalmente para o Norte do Brasil, porque todos nós sabemos que falar de desenvolvimento
sustentável é falar em conhecimento. Não é possível
o desenvolvimento sustentável sem o domínio e sem
o conhecimento em relação às nossas ﬂorestas, em
relação aos nossos recursos naturais.
Tenho certeza, convicção absoluta de que a Presidenta Dilma ﬁcará na história, o seu Governo, porque
compreende isso e fará com que avance muito, mas
muito ainda mais, o desenvolvimento da ciência e da
pesquisa na região Amazônica como um todo.
Muito obrigada, Senadora Marta.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRA. SENADORA VANESSA
GRAZZIOTIN.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, um País, um Estado, uma cidade
não se desenvolve sem pesquisa, ciência e tecnologia.
É inerente ao ser humano a sede pelo conhecimento.
É isso que nos dá asas para crescermos e superarmos as nossas diﬁculdades, vencermos a pobreza e
derrotarmos as desigualdades sociais.
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Estou falando dessa importância da pesquisa e
do conhecimento, para prestar uma simples, porém
sincera, homenagem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq), que completa, este ano, 60 anos de atuação na Região Norte.
O CNPq é uma agência do Ministério da Ciência
e Tecnologia (MCT) destinada ao fomento da pesquisa cientíﬁca e tecnológica e à formação de recursos
humanos para a pesquisa no País. Sua história está
diretamente ligada ao da ciência e tecnologia no Brasil.
É importante registrar que o recente sucesso
dessa história – que podemos considerar o ápice,
até agora - se deve à atenção especial que a área de
Ciência e Tecnologia brasileira recebeu no Governo
Lula, e que continua recebendo no Governo Dilma. O
que permitiu saltos qualitativos no desenvolvimento
da pesquisa nunca antes vividos no nosso País, onde
todas as regiões, inlcusive a minha região Norte, foram
muito favorecidas.
Só para ilustrar esse registro, Em 2002, ﬁnal do
Governo Fernando Henrique Cardoso, o total dos recursos setoriais do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia) disponíveis no
orçamento foi de R$ 350 milhões. Nestes oito anos do
Governo Lula, o dinheiro do FNDCT foi aumentando
porque o governo foi descontingenciando. Explico: O
governo FHC criou os fundos setoriais, mas os contingenciou, só liberou uma parte. Então, o total do FNDCT
executado em 2010, ﬁnal do Governo Lula, chegou a
R$ 3,2 bilhões de reais. É um aumento muito, muito
grande, senhoras senadoras e senhores senadores.
Outro exemplo é o Programa Espacial Brasileiro,
que em 2002 teve R$ 70 milhões e em 2010 recebeu
R$ 400 milhões. Poderia demorar horas aqui citando
muitos outros, mas nesse momento não é minha intenção comparar governos, e sim comemorar o bom
desempenho da área de ciência e tecnologia na região Norte.
Iniciado esse período áureo, a presidente Dilma
e o Ministro Aloísio Mercadante herdaram - e estão
dando conta com muita competência - novos desaﬁos
na ciência e tecnologia. Entre estes, está o de fazer
com que as empresas brasileiras – e também as estrangeiras que quiserem atuar no país – invistam em
pesquisa, desenvolvimento e inovação. O ministro Aloizio Mercadante já disse diversas vezes que expandir
todo o mecanismo de apoio à pesquisa no Brasil é
prioridade de seu Ministério.
Srªs e Srs. Senadores, o trabalho do CNPq – um
ﬁlho do MCT – na região Norte, ganha importância
imensurável devido a grande desigualdade acumulada,
nessa área, nos muitos anos de pouco investimento.
Cito aqui frase comum aos reitores das Universidades
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do Norte: “Em termos de ciência e pesquisa, precisamos de um olhar diferente para uma região desigual”.
E eles dizem isso porque 50% das 2,3 mil instituições
de pesquisa existentes no País estão situadas na região Sudeste. Fato que soma para a concentração de
recursos naquela região.
Mas como dizia, a modiﬁcação dessa realidade
deu grandes passos no Governo Lula. Um exemplo é
que de 2002 a 2008 o meu Estado do Amazonas saiu
de 400 doutores para mais de mil, e hoje conta com
valor de R$ 100 milhões em ﬁnanciamento do CNPq,
até 2014.
Srªs e Srs. Senadores,, nessa
essa homenagem quero registrar que recentemente a cidade de Manaus foi
escolhida na Região Norte para homenagear os 60
anos de atuação do CNPq na região. A homenagem
ocorreu durante a realização do Seminário de Avaliação dos Programas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) e a Mostra
Interdisciplinar de Projetos do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Cientíﬁca (PIBIC). A solenidade
ocorreu no Bosque da Ciência, no Instituto Nacional
de Pesquisa da Amazônia (INPA). Contou com a participação de representantes várias de Fundações de
Amparo à Pesquisa de toda a Região Norte.
O ponto forte dessa homenagem foram as apresentações dos projetos ﬁnanciados pela FAPEAM em
parceria com o CNPq. Projetos que receberam recursos no período de 2006 a 2010 pelos Programas Primeiros Projetos (PPP) e Programa de Apoio a Núcleos
de Excelência (Pronex).
Srªs e Srs. Senadores, quero concluir este meu
pronunciamento parabenizando - nesse momento do
sexagésimo aniversário de atuação do CNPq na região Norte - todo o universo de proﬁssionais envolvidos
com o mundo da pesquisa. E os parabenizo porque
tenho consciência de que os frutos de uma boa área
de Ciência e Tecnologia são colhidos com a melhoria
de qualidade de vida para toda a população.
Era o que tinha a dizer
Obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
Com a palavra o Senador Aécio Neves, em permuta com o Senador Antonio Carlos Valadares e, em
seguida, o Senador Geovani Borges, para uma comunicação inadiável.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço, em
primeiro lugar, ao Senador Valadares por mais essa
cortesia que faz com este colega de Minas Gerais,
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permitindo que eu falasse aqui no momento em que
ele estava inscrito.
Eu gostaria, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de aproveitar esta oportunidade, já no ﬁnal desta
primeira sessão legislativa, para fazer aqui uma rápida
análise deste semestre, que se encerra, ousando convidar meus nobres pares a uma breve reﬂexão.
Independentemente das nossas posições políticas, nós devemos concordar que a realidade nos convoca a constatar que em quase nada nós avançamos
nestes primeiros seis meses de Governo do PT. Pelo
contrário, em algumas áreas importantes da vida nacional, retrocedemos. E o saldo é o que tantos de nós
aqui já colocamos – e o Líder do meu partido, Alvaro
Dias, por tantas vezes nessa tecla tem batido: muito
poucas vezes, na nossa história recente, um Governo
começou de forma tão desarticulada.
Aliás, para ser justo, e busco sempre ser, é preciso
reconhecer que gestos recentes da Presidente ajudaram a criar uma importante distensão, que, a meu ver,
ainda não foi claramente compreendida por alguns de
seus aliados, muitos deles ainda empenhados em fazer e manter um permanente e desnecessário estado
de confronto com as oposições.
É com esse espírito, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que me permito pontuar alguns recuos emblemáticos desse período, que tanto nos penalizam e
nos mantêm no mesmo patamar de espera.
Não há como deixar de registrar, em primeiro lugar, a sequência de denúncias graves que assolaram
o Governo e espantaram, mais uma vez, o País.
No escopo dela, dois Ministros importantes da
era Lula foram substituídos. E o foram não porque foram cobrados pelo rigor dos instrumentos de controle
e monitoramento do Governo, mas, sim, pela pressão
da opinião pública.
O afastamento de ambos nos remete à gravíssima questão do aparelhamento partidário, do aparelhamento da máquina pública, que tão mal vem fazendo
ao Brasil nos últimos anos.
Mas não é só isso.
Recuamos ainda mais no campo da transparência, surpreendidos que fomos nós, Senadores, por
inovações estranhas, como o regime especial de contratações públicas para as obras da Copa.
Espero que esteja errado, mas acho que nós
ainda teremos dissabores em relação àquela medida
aprovada a toque de caixa, por orientação do Governo,
no plenário das duas Casas.
Vejam as senhoras e os senhores: o momento
em que isso se dá é exatamente o momento em que
as denúncias se acumulam e exatamente na área das
obras públicas. Sem as já precárias salvaguardas da
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atual legislação, imaginem os efeitos de mais ﬂexibilidade para fazer, a toque de caixa, aquilo que não fomos capazes de realizar em quatro anos.
Em todas, absolutamente todas as sociedades
modernas, a transparência ou o aumento, o avanço
da transparência vem sendo o instrumento da defesa dessa mesma sociedade. Aqui estamos fazendo o
caminho contrário e sob o argumento de que temos
muita pressa, como se tivéssemos descoberto agora,
este ano, nos últimos meses, que sediaremos a Copa
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Desde 2007 sabemos a responsabilidade que
temos em relação à Copa do Mundo, portanto, não há
explicação razoável sequer que justiﬁque o apreço, que
justiﬁque o açodamento do Governo para transformar
ou para modiﬁcar os ritos processuais atuais.
O imobilismo, Srª Presidente, só pode ser explicado por duas premissas: a incompetência no planejamento administrativo e a inapetência do Executivo
para tocar o Governo.
Com esse cenário, que aos poucos se conﬁrma,
é preciso fazer tudo em regime de urgência e essa
urgência é que fatalmente dará tamanho aos preços
e às facilidades da hora.
A meu ver, nós estamos institucionalizando, no
Brasil, o improviso. Isso certamente deixa enormes riscos a desvios, com os quais temos convivido até hoje.
Não podemos nos esquecer, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, de que, ao contrário do que alguns vêm
alardeando, os recursos para investimentos nas obras
que visam a adequar o País às exigências da Copa do
Mundo e das Olimpíadas não são recursos privados
na sua totalidade; ao contrário, bilhões de reais do
BNDES estão sendo aplicados nesses investimentos,
aplicados nessas obras.
O BNDES merece aqui uma citação especial. Estive hoje cedo no plenário da Câmara dos Deputados
quando se votava a LDO. Conseguimos aprovar uma
emenda que apresentei e que garantirá que, a partir
de agora – chamo a atenção dos Srs. Senadores para
a importância dessa matéria – toda a emissão de títulos da dívida de responsabilidade do Tesouro Federal
será consignada na Lei Orçamentária e nos créditos
adicionais.
Isso quer dizer que nós interromperemos, se o
Governo não vetar essa proposta, o Orçamento paralelo que se criou, quando o Tesouro busca recursos no
mercado e empresta, de forma subsidiada, ao BNDES,
que dá lá o seu apoio, seu aporte aos projetos que
acredita necessários, muitos deles, como acabamos
de assistir – felizmente interrompido – que nada têm
a ver com o interesse nacional.
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Espero que a Srª Presidente da República respeite a vontade dos Congressistas e mantenha no texto
esse importantíssimo instrumento, que impedirá um
descontrole ainda maior, como temos visto hoje, nas
emissões dos títulos públicos.
Mas, Srª Presidente, Srs. Senadores, é aqui, no
campo legislativo, que acredito que avançamos menos.
Infelizmente, não conseguimos construir um consenso,
que, já havido na Comissão de Constituição e Justiça,
presidida pelo
Senador Eunício, não alcançou o Plenário, em
relação ao novo rito das medidas provisórias.
É essencial que essa seja a primeira, a principal
matéria a ser discutida por este Plenário no início do
segundo semestre, porque todas as outras dela dependerão para que nós saiamos dessa posição subalterna,
na qual nos encontramos hoje, de meros homologadores das decisões e das vontades do Governo Federal,
quaisquer que sejam elas.
E, meu Líder Alvaro, ilustre Senador Zezé Perrella, que se soma a nós, especialmente a nós, mineiros, a partir de agora, não há nada que ilustre mais
o descompasso entre as prioridades apontadas pelo
Governo e as prioridades reais da população brasileira do que esse malfadado projeto aqui aprovado, às
pressas, mais uma vez, e que diz respeito à construção do trem-bala no Brasil.
Pela terceira vez, deu vazio no processo licitatório, exatamente porque ele foi mal concebido e não é
uma prioridade dos brasileiros.
Deixo aqui, apenas para registro, Líder Alvaro
Dias, que essa proposta chegou ao Senado no dia 7
de abril. A ilustre relatora, a Senadora Marta Suplicy,
entregou seu competente parecer no dia 12 de abril e
nós votamos algo dessa relevância no dia 13 de abril,
sem qualquer discussão mais profunda sobre os seus
impactos.
Portanto, o Governo usou aqui, mais uma vez,
o poder da sua pressão e da sua força para garantir
a aprovação de uma medida que, do ponto de vista
técnico, se mostrou absolutamente despropositada. E
o resultado está consagrado pela ausência de interessados no leilão desta semana.
Até hoje, não se sabe, Srs. Senadores, exatamente quanto custará esse projeto ao ﬁnal. E menos ainda
tivemos a oportunidade de discutir as vantagens ou as
desvantagens comparativas em relação a outros investimentos em infraestrutura. O trem-bala, no começo – os
Srs. Senadores se lembrarão disso –, custaria, em 2008,
R$20 bilhões. Ele seria licitado no ano seguinte, para
circular em 2014. Em julho de 2010, o preço já havia
saltado para R$33 bilhões e a inauguração ﬁcaria para
o ano de 2016. O preço ﬁnal, porém, já não será mais

JULHO 2011

Julho de 2011

esse que havia sido inﬂado já em 55%. Especula-se,
agora, um aumento de mais R$20 bilhões, fazendo
com que o custo chegasse a R$53 bilhões.
Só a título de comparação, isto resume o absurdo
dessa priorização feita pelo Governo: o orçamento do
PAC, Srs. Senadores, previa, entre os anos de 2007 e
2010, para as obras de metrô em todo o Brasil R$3,1
bilhões. Apenas R$3,1 bilhões! Com os R$53 bilhões
previstos hoje para o trem-bala, serão gastos 17 vezes
mais do que o Governo pensou em investir em metrô
em todo o Brasil, nos últimos quatro anos. E, se compararmos a população que poderia ser atendida com
esses recursos, os números são muito mais chocantes. Os parcos R$3,1 bilhões – são números do PAC
– beneﬁciariam 609 milhões de passageiros e os R$53
bilhões do trem-bala atenderiam apenas 3,8 milhões
de passageiros. São 609 milhões contra 3,8 milhões.
Em resumo, o Governo do PT acha que é mais justo
gastar 17 vezes mais para atender 160 vezes menos
passageiros.
Estamos aí, Srª Presidente, com nossos portos e
aeroportos agora em marcha para serem concedidos
sem qualquer projeto de fundo que garanta efetivamente êxito nesse processo.
Eu me lembro – e peço a V. Exª, porque caminho
para encerrar, um pouco mais de complacência - de
que, ainda como Governador de Minas Gerais, em
companhia do Secretário de Planejamento e do então
Prefeito Fernando Pimentel, do PT, apresentamos à
Ministra-Chefe da Casa Civil a proposta de concessão
dos aeroportos e de Parcerias Público-Privadas dos
metrôs. E nada disso avançou. Hoje, mais uma vez,
busca-se fazer isso a toque de caixa.
Mas podemos ir além. Onde é que estão as
propostas da Srª Presidente, feitas em campanha,
de desoneração das áreas de saneamento e energia? Nada caminhou no Congresso. Vamos chegar
ao absurdo de vermos as empresas de saneamento
investindo, neste ano, em construções menos que pagarão impostos. Pagarão mais impostos - para ﬁcar
mais claro - que investirão em obras de saneamento
em todo o Brasil.
Onde é que está a votação da PEC 29? Parece
que a base do Governo a usa como pressão e como
contrapressão...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
(Interrupção do som.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Fora
do microfone.) -... para atender a determinados interesses. Até hoje, não se construiu, Srª Presidente - caminho para encerrar -, uma agenda para o Congresso
Nacional. E é essa a agenda que temos o dever de co-
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brar, não uma agenda que coloca em campos opostos
oposição e Governo. As grandes reformas não são de
um governo, que é circunstancial, como somos todos
nós; são do País. Nada, absolutamente nada ocorreu
até agora!
O Governo é um governo reativo, que ora vai, ora
vem; que ora fala que é a favor dos ambientalistas, ora
da classe produtiva, no Código Florestal; que ora é a
favor do sigilo eterno dos documentos, depois, deixa
de sê-lo; ora é a favor que o BNDES ﬁnancie o Pão
de Açúcar na fusão com o Carrefour, depois, deixa de
sê-lo. O Governo funciona como uma sanfona. Isso é
o que me parece.
Vai aqui, ao ﬁnal, uma última palavra: deixo a minha expectativa, Srª Presidenta, e a minha esperança
de que nós vamos conseguir, no segundo semestre mas dependerá fundamentalmente do Governo e da
sua base –, abrir...
(Interrupção do som.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG) -...
novos espaços de convergência (Fora do microfone.)
para tratar, olhando para o futuro, que é o que importa,
das grandes causas nacionais.
Nós vamos, Srª Presidenta e Srs. Senadores, continuar como oposição, vigilantes, atentos, denunciando
e cobrando, mas, da nossa parte, não faltará também
disposição para a convergência, quando o interesse
nacional é que estiver em jogo.
Portanto, eu me despeço das Srªs Senadoras
e dos Srs. Senadores, esperando que tenhamos um
segundo semestre de muito mais realizações e muito mais produtivo, para o Parlamento e para o Brasil.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Aécio Neves.
Não cabe aqui um debate sobre o trem-bala...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Fora
do microfone.) – Eu adoraria.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Mas, como fui mencionada, quero simplesmente dizer que era um sonho do Presidente Lula e
continua sendo um sonho da Presidenta Dilma e nós
vamos tentar torná-lo realidade.
Mas parabéns pelo discurso de oposição de altíssimo nível.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu
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peço licença para fazer um apelo - já que o assunto é
urgente, faço-o em uma questão de ordem.
Faço um apelo ao Governo, especialmente ao Itamaraty, para que atue urgentemente para evitar o pior
na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, especialmente
em áreas agrícolas de propriedade de brasileiros, os
chamados brasiguaios.
Quando aqui se votou um projeto que concedeu de presente - ao Paraguai US$6 bilhões até 2013, com
um aumento de US$240 milhões por ano no pagamento
da energia, correspondente ao fornecimento do Paraguai ao nosso País através de Itaipu, nós alertamos
para o que vinha ocorrendo no país vizinho, com uma
violência reiterada contra brasileiros que contribuíram
para promover o desenvolvimento daquele país.
Hoje pela manhã, recebi telefonemas de Foz
do Iguaçu, com brasileiros preocupados com o barril
de pólvora que está instalado em áreas próximas da
fronteira no vizinho país, o Paraguai: invasões de propriedades agrícolas de brasileiros; ordem judicial não
cumprida - não se cumpre ordem judicial. Há algum
tempo, títulos falsos foram entregues...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, eu vou pedir para o senhor...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Quero que V. Exª ouça, porque é urgente!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Vou pedir que o senhor...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É
um assunto muito sério!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Um momento, Sr. Senador. Nós temos vagas
para o período de comunicação inadiável. V. Exª não
quer se inscrever? Após o Geovani, V. Exª pode falar
por cinco minutos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Não,
eu quero terminar esta questão de ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– RS) – Então, por favor.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É
um assunto da maior gravidade, da maior seriedade!
Há um barril de pólvora instalado na faixa de fronteira
do Paraguai com o Brasil. Há a necessidade de providências urgentes. Não há tempo para esperar. É uma
questão de responsabilidade pública e V. Exª vai me
ouvir, em três minutos, o que eu tenho a dizer.
Há algum tempo, títulos falsos foram entregues
ao Banco Nacional do Trabalhador, no Paraguai. Esses
títulos foram entregues para a obtenção de créditos. O
banco foi à falência. O Banco Central recolheu esses
títulos, levou a leilão e vendeu esses títulos na praça
pública. Os que adquiriram esses títulos chegam às
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propriedades rurais com títulos falsos e assumem as
propriedades de brasileiros que lá vivem há muitos anos.
Se o Governo não achar isso sério, não sei o que
é sério. Se o Governo não defender esses brasileiros,
não sei a quem o Governo defende – um Governo que
entrega US$6 bilhões, sem nenhuma exigência legal,
ao país vizinho não exige nem mesmo o respeito ao direito de brasileiros que lá se instalaram há muito tempo.
E quero anunciar a V. Exª, agradecendo a condescendência do tempo, que vamos requerer uma
audiência pública na Comissão de Direitos Humanos,
presidida pelo Senador Paulo Paim, para o início de
agosto, para debater esse assunto.
Desde já, estamos pedindo ao Itamaraty que inicie os procedimentos para evitar o pior naquela localidade, para evitar esse confronto. Estão atirando com
balas de borracha, há armas sendo utilizadas. E nós
não podemos ﬁcar aqui pacientemente aguardando o
desenrolar dos acontecimentos.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB - ES)
– Peço a palavra para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
Vou pedir um favor e uma gentileza aos Srs.
Senadores. Eu compartilho, Senador Alvaro Dias, da
indignação e da urgência de V. Exª. Só que temos todas as comunicações inadiáveis - e ainda mais uma
- sem estarem utilizadas. Temos todas as lideranças
sem utilização. Então, eu pediria a gentileza dos caros
companheiros para virem aqui e averiguarem, porque,
depois do Geovani, poderia se falar pela urgência, para
evitarmos essas situações. Eu agradeceria por isso.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB - PR) – Srª
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Entendi perfeitamente. O senhor deve considerar
a questão muito premente, provavelmente por alguma
situação de urgência, mas peço isso para tornar uma
pouco mais fácil a minha tarefa. Senão, ﬁco batendo
boca com V. Exªs e não tenho nenhuma vontade de
fazer isso, o que, às vezes, acaba ocorrendo. E tenho
a maior boa vontade em organizar para que todos possam se comunicar, até como urgência, como palavra
de ordem. No entanto, quando é uma comunicação
desse nível de importância, como V. Exª fez, era muito mais fácil dar os cinco minutos, inclusive para ser
uma coisa maior.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB - PR) – Srª
Presidente, eu vou justiﬁcar.
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O Senado tem se transformado em uma espécie
de almoxarifado do Executivo, mas não pode ser um
convescote também. Não estamos aqui para fazer turismo no Senado Federal.
Esse é um assunto premente, urgente, imprescindível agora. O Senador Geovani não tem nenhum
problema em aguardar mais um pouco, especialmente
em um dia em que não há nem Ordem do Dia. Estamos
aqui tranquilamente aguardando o período de recesso.
Portanto, V. Exª me desculpe, mas creio que agi
corretamente, até para chamar a atenção mesmo, porque é preciso chamar a atenção para esse fato.
E peço a V. Exª que me inscreva para falar pela
Liderança do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT-SP) – O senhor está inscrito pela Liderança do PSDB.
Pode ocupar a tribuna daqui a pouco.
Agora, o Senador Geovani Borges, para uma
comunicação inadiável.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e
Srs. Senadores, tenho procurado trazer a esta tribuna
temas que aﬂigem a população do meu Estádio, ainda
que sejam, muitas vezes, problemas recorrentes em
todo o Brasil.
Como eu disse já algumas vezes, guardo a mais
absoluta solidariedade com as reivindicações sociais
de toda parte, como também gosto de ressaltar esses
problemas, essas insuﬁciências quando se projetam
sobre a Região Norte. São todos agigantados, como
a querer acompanhar as dimensões do Norte do País.
Agora, num reﬂexo do que já se anuncia em outras localidades, são os médicos do Amapá que pedem socorro. Na verdade, há muito já o fazem. Nossos
doutores deram início a um movimento de paralisação
dos atendimentos através das operadoras de planos de
saúde, com exceção de atendimentos emergenciais.
Os usuários que têm marcado suas consultas
eletivas deverão ser remarcados para outras datas.
Seria socialmente responsável pedir que dessem mais um quinhão de esforço a despeito de tantos anos de investimento intelectual, físico, ﬁnanceiro
e emocional para se formarem ou mesmo para lograr
êxito no mais concorrido vestibular do Brasil. Mas eu
não me sinto confortável por fazê-lo. Não posso fazê-lo.
Não me sinto do direito sabendo que no meu Estado
um médico, muitas vezes, não chega a receber míseros seis reais por consulta paga através de planos de
saúde privados.
O desabafo vem alicerçado pelas informações
que nos são concedidas pelo coordenador da Comis-
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são Estadual de Honorários Médicos do Amapá, o ortopedista Jardel Brito. É ele quem informa:
O valor pago atualmente chega em média
a R$ 40,00 por consulta, mas, após os descontos e encargos pagos, o valor é reduzido
para R$ 5,53.
Não é preciso dizer que um valor ínﬁmo desses
torna completamente inviável a prestação do serviço
médico com todas as despesas que esses proﬁssionais têm na manutenção e no aparelhamento de clínicas, consultórios, locação, enﬁm toda a estrutura para
prestar um atendimento digno e correto aos pacientes.
E isso, Srªs e Srs. Senadores, sem falar em todo
o investimento que um médico precisa fazer, ao longo de toda a sua vida, para manter-se atualizado,
municiando-se de livros, tecnologias e participação
em congressos e jornadas cientíﬁcas, algumas delas
inclusive no exterior.
Médico não tem hora certa de se deitar, de atuar
no acompanhamento de sua família. São eles acionados na madrugada, entre uma emergência e outra.
Srª Presidente, a imprensa amapaense dá conta
de que, no nosso Estado, apenas a Unimed Macapá
apresentou proposta satisfatória que foi acolhida pela
categoria. E desta feita seus usuários continuarão
sendo atendidos.
No mais, a insatisfação conduz a uma paralisação,
o que provoca uma verdadeira avalanche de problemas
no já precário sistema de saúde do Amapá.
Os médicos apresentam sua pauta de reivindicações, que abrange, entre outros itens, a autonomia
do médico para pôr ﬁm às pressões de empresas para
que reduzam solicitações de internações, de exames
e outros procedimentos. Diga-se de passagem, isso
é uma aberração, pois não é um burocrata que pode,
acima do conhecimento médico, indicar se este ou
aquele exame é necessário ao diagnóstico.
Eles clamam pelo ﬁm das abusivas interferências
que colocam em risco a saúde dos cidadãos. Pedem
isenção, no contrato com as operadoras, de uma cláusula que preveja reajuste anual nos honorários com
base no índice de aumento das mensalidades dos
usuários autorizado pela Agência Nacional de Saúde
e por procedimentos atualizados proporcionalmente
com base na Classiﬁcação Brasileira Hierarquizada
de Procedimentos Médicos e aumento no valor da
consulta para, no mínimo, R$85,00.
Eu gostaria de aproveitar o tema e comentar a
decisão do Ministério Público estadual, que, por meio
da Promotoria de Justiça da Cidadania, expediu ação
civil pública contra o Estado do Amapá com o objetivo
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de garantir o fornecimento pontual, regular e contínuo de
medicamentos nas farmácias da rede pública de saúde.
É grave e preocupante a situação de desabastecimento de remédios na rede pública do Amapá. Mas
sei que o tempo já não me permite ir além.
(Interrupção do som.)
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Como ainda tenho bastante assunto sobre o tema,
vou pedir a V. Exª que seja considerado como lido o
restante do meu pronunciamento sobre a questão dos
médicos do Amapá.
Para encerrar meu pronunciamento desta tribuna,
solidarizo-me com as famílias das vítimas da embarcação Diamante Negro, que naufragou ontem, dia 12
de julho, nas proximidades do Município de Santana,
no meu Estado do Amapá.
O barco Diamante Negro virou ao se chocar com
um tronco de madeira na baía de Pau Cavaco, divisa
com Amapá.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Capitania
dos Portos conseguiram resgatar 34 pessoas, que já
foram atendidas e liberadas. Nove continuam desaparecidas. Entre os mortos estão dois adultos e duas crianças. Então, eu queria me solidarizar com as famílias.
A Capitania e o Corpo de Bombeiros continuam
procurando os nove desaparecidos.
(Interrupção do som.)
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Então, quero prestar a minha solidariedade àquele
trágico acidente no Amapá.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
Agradeço pela generosidade do tempo que V.
Exª me concedeu.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR GEOVANI BORGES
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores , tenho procurado trazer a essa tribuna temas que aﬂigem a população do meu Estado ,
ainda que sejam, muitas vezes, problemas recorrentes
em todo o Brasil.
Como eu disse já algumas vezes, guardo a mais
absoluta solidariedade com as reivindicações sociais
de todo parte, mas, como também gosto de ressaltar – esses problemas, essas insuﬁciências, quando
se projetam sobre a Região Norte, são todos agigantados, como a querer acompanhar as dimensões do
Norte do país.
Agora, num reﬂexo do que já se anuncia em outras localidades, são os médicos do Amapá que pedem
socorro. Na verdade, há muito já o fazem.
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Nossos doutores deram início a um movimento de
paralisação dos atendimentos através das operadoras
de planos de saúde, com exceção dos atendimentos
emergenciais.
Os usuários que têm marcada suas consultas
eletivas deverão ser remarcadas para outras datas.
Meus amigos, seria mais fácil pedir razoabilidade
aos médicos; implorar que priorizem a vida humana
em detrimento das perspectivas de ganho...
Seria socialmente responsável pedir que dessem
mais um quinhão de esforço a despeito dos tantos
anos de investimento intelectual, físico, ﬁnanceiro e
emocional na carreira após tantos de estudo para se
formarem e mesmo para lograr êxito no mais concorrido vestibular do Brasil.
Mas eu não me sinto confortável par fazê-lo. Não
posso fazê-lo... Não me sinto no direito sabendo que
no meu Estado, um médico muitas vezes não chega a
receber míseros seis reais por consulta paga através
de planos de saúde privados.
O desabafo vem alicerçado pelas informações
que nos são concedidas pelo coordenador da Comissão Estadual de Honorários Médicos do Amapá, o ortopedista Jardel Brito. É ele quem informa:
“O valor pago atualmente chega em média a 40
reais por consulta, mas após os descontos e encargos
pagos, o valor é reduzido para 5 reais e 53 centavos...”
Não é preciso dizer que um valor ínﬁmo desses,
torna completamente inviável a prestação do serviço
médico com todas as despesas que esses proﬁssionais têm na manutenção e aparelhamento de clínicas,
consultórios, locação, enﬁm toda estrutura para prestar
um atendimento digno e correto aos pacientes.
E isso, Senhoras e Senhores, sem falar em todo
o investimento que um médico precisa fazer ao longo
de toda a sua vida para manter-se atualizado , municiando-se de livros, tecnologias e participação em
congressos e jornadas cientíﬁcas – algumas delas
inclusive no exterior.
Médico não tem hora certa de deitar, de atuar no
acompanhamento de sua família.
São eles os acionados na madrugada , entre uma
emergência e outra.
Sabemos, é verdade, de médicos que afastaram-se dos princípios éticos de sua escolha proﬁssional
– eu diria até cristãos – e colocam sua especialidade
apenas a serviço de elites e atendendo apenas o que
e a quem lhes for conveniente.
Mas essa é a exceção, não é a regra.
Sr. Presidente, a imprensa amapaense dá conta
de que no nosso Estado, apenas a Unimed Macapá
apresentou proposta satisfatória e que foi acolhida
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pela categoria. E desta feita seus usuários continuarão sendo atendidos.
No mais a insatisfação conduz a uma paralisação,
o que provoca uma verdadeira avalanche de problemas
no já precário sistema de saúde do Amapá.
Os médicos apresentam sua pauta de reivindicações, que abrange, entre outros itens, a autonomia
do médico para por ﬁm às pressões de empresas para
que reduzam solicitações de internações, de exames
e outros procedimentos.
Diga-se de passagem isso é uma aberração pois
não é um burocrata que pode, acima do conhecimento
médico, indicar se este ou aquele exame é necessário
ao diagnóstico.
Eles clamam pelo ﬁm das abusivas interferências,
que colocam em risco a saúde dos cidadãos.
Pedem inserção no contrato com as operadoras, de uma cláusula que preveja reajuste anual nos
honorários com base no índice de aumento das mensalidades dos usuários autorizado pela Agência Nacional de Saúde.
E procedimentos atualizados proporcionalmente
com base na Classiﬁcação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos e aumento no valor da consulta para no mínimo R$ 85,00 ( oitenta e cinco reais ).
Eu gostaria de aproveitar o tema e comentar a
decisão do Ministério Público Estadual, que por meio da
Promotoria de Justiça da Cidadania, expediu Ação Civil
Pública contra o Estado do Amapá, com o objetivo de
garantir o fornecimento pontual, regular e contínuo de
medicamentos nas farmácias da rede pública de saúde.
É grave e preocupante a situação de desabastecimento de remédios na rede pública do Amapá.
Mas sei que o tempo já não me permite ir além.
Se tivermos oportunidade abordaremos amanhã esse
tema que também fala diretamente ao bem estar de
nosso povo e a um princípio de justiça e respeito à vida .
Fica pois, aqui por hora a soma de meu apoio
e compreensão às reivindicações dos médicos do
Amapá, não sem antes lembrar que já são tão poucos
pois poucos são aqueles que se dispõem a sair dos
grandes centros para atuar em cidades muitas delas
completamente ignoradas na sua existência e nas
suas necessidades.
A eles, os médicos do meu Estado, nossa palavra
de conforto, de solidariedade. Também minha expressão de conﬁança que o governo federal está atento,
está sensível e vai agir, para corrigir essas injustiças.
Pelo menos é o desejo que me move a essa tribuna. E
é também o sentimento de esperança que me motiva.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Geovani Borges.
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Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares. Em seguida, o Senador Ferraço, para uma comunicação inadiável.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Marta
Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, faleceu no dia de ontem o Procurador de Justiça aposentado, meu querido amigo Jugurta Barreto, a quem homenageio nesta
hora através do Requerimento nº 847, direcionado a
sua família, apresentando os nossos mais sentidos
pêsames por perda tão sentida e irreparável não só
para os membros da sua família, mas também para
toda a sociedade sergipana, que conhecia e enaltecia
as virtudes e as qualidades inerentes à personalidade
marcante do Procurador de Justiça Jugurta Barreto.
A sua vocação para a advocacia, a sua vocação
para o Ministério Público na defesa intransigente da
sociedade fez de Jugurta Barreto um homem querido e
respeitado no seio do Judiciário, no meio do Ministério
Público, exaltado por sua cultura jurídica, por sua coragem cívica, por sua retidão, pela honradez de seus
pareceres, perseguindo os criminosos e ajudando a
fazer justiça.
O Dr. Jugurta Barreto, antes de ingressar na carreira jurídica, foi vereador de sua terra natal, Santa Rosa
de Lima. Depois, foi Secretário de Justiça do Estado
de Sergipe, quando teve oportunidade de modernizar
aquela instituição, empreendendo um projeto de informatização a ﬁm de que o meio jurídico, advogados,
promotores, juízes pudessem ter informações precisas
sobre o sistema prisional então ediﬁcado por ele no
Estado de Sergipe, na época em que governava o Estado o ex-Senador e Deputado Federal Albano Franco.
Ao fazer esta homenagem, Srª Presidenta, quero
dizer que o Dr. Jugurta Barreto também foi meu suplente de Senador na Legislatura anterior, oito anos
como suplente do Senador Antonio Carlos Valadares,
portando-se sempre com uma dignidade ímpar, jamais
se utilizando dessa função estratégica para pressionar
o seu efetivo, para pressionar o dono do mandato que
o povo conferiu naqueles oito anos que antecederam
a este novo mandato.
O Dr. Jugurta Barreto foi homenageado recentemente, no mês de abril, pelo Ministério Público,
órgão ao qual ele pertencia, e, como ele estava com
diﬁculdades para se pronunciar devido ao seu estado
de saúde, falou em nome da sua família e em seu próprio nome, o seu genro Sérgio Guerra, que, em dado
momento, pela força, pela coragem com que Jugurta
Barreto enfrentou a doença e pelo exemplo ediﬁcante
que ele deixou para a família, para a sociedade sergipana, lembrou do escritor inglês John Bunyan, do
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século XVIII, que, segundo Sérgio Guerra, simboliza
e resume toda a história de vida e luta que traduz o
sentimento que move e anima o espírito do guerreiro
Jugurta Barreto de Lima, o homenageado pelo Ministério Público.
Embora tenha passado por tudo que passei, não me arrependo dos problemas em que
me meti – porque foram eles que me trouxeram até onde desejei chegar. Agora, tudo que
tenho é esta espada, e a entrego para todo
aquele que desejar seguir sua peregrinação.
Levo comigo as marcas e as cicatrizes
dos combates – elas são testemunhas do que
vivi e recompensas do que conquistei. São estas marcas e cicatrizes queridas que vão me
abrir as portas do Paraíso.
Houve época em que vivi histórias de
bravura. Houve época em que vivi apenas
porque precisava viver. Mas agora vivo porque
sou um guerreiro, e porque quero um dia estar
na companhia Daquele por quem tanto lutei.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, com essas palavras singelas, mas proferidas com sinceridade, do
fundo do coração, homenageio essa ﬁgura exemplar
da vida pública sergipana, Jugurta Barreto, que se
destacou acima de tudo pelo seu caráter, pela autenticidade com que agiu à frente dos cargos que ocupou,
pelo devotamento santo à sua família, pelos amigos
que conquistou, pelas saudades que deixou.
Srª Presidente, aproveito também essa oportunidade para apresentar um voto de congratulações e de
aplausos pela eleição do poeta, ator e jornalista Amaral
Cavalcante, que tomou posse na última segunda-feira
naquela instituição.
Amaral Cavalcante pontiﬁcou a sua vida não
apenas como poeta, acima de tudo como editor do
Jornal da Praia, jornal que é um patrimônio do povo
sergipano, jornal que muito contribui para a formação
da opinião pública no nosso Estado de Sergipe. Vários
jornalistas ﬁzeram homenagem ao jornalista Amaral
Cavalcante, dentre elas destaco a feita pelo jornalista
Luiz Eduardo Costa, no Jornal do Dia.
Peço a V. Exª, Srª. Presidente, que faça inserir
nos Anais desta Casa as homenagens, as referências
e elogiosas à personalidade do jornalista Amaral Cavalcanti, eleito, com muita justiça, para a Academia
Sergipana de Letras.
Ele, inclusive, foi ator daquele ﬁlme produzido e
dirigido por Hermano Penna, inspirado no romance de
João Ubaldo Ribeiro O Sargento Getúlio. Eu me recordo que assisti a esse ﬁlme e agora vou tentar assisti-
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-lo de novo, numa homenagem a esse grande amigo
e jornalista Amaral Cavalcanti.
Srª Presidente, eu me debrucei sobre os trabalhos que realizei durante esse semestre e aqui está
um relatório completo das atividades do Senador Antonio Carlos Valadares, desenvolvidas como Senador
e como Líder do PSB.
Como já não há mais tempo, gostaria de pedir
a V. Exª que insira nos Anais da Casa não só o pronunciamento que ﬁz, os pronunciamentos que estou
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fazendo, como também este documento, que revela
o desempenho do meu mandato e o amor que tenho
pelo meu Estado de Sergipe, ao qual represento com
muita honra neste Senado Federal.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) –
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª, Senador Valadares, será atendido na
forma do Regimento com as duas transcrições: a homenagem a Amaral Cavalcante e a Jugurta Barreto de
Lima e também na transcrição do mandato de V. Exª
nos primeiros seis meses desta Legislatura.
Com a palavra o Senador Ferraço, para uma comunicação inadiável.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Para uma comunicação inadiável.) – Muito obrigado,
Srª Presidente.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Brasil que nos
acompanha pela nossa TV Senado e nossa Rádio Senado, trago à tribuna, Srª Presidente, Srs. Senadores,
a minha manifestação de solidariedade aos pleitos que
foram apresentados a esta Casa.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Desculpe-me, Senador, mas devo registrar
que os alunos do segundo ao sétimo ano do ensino
fundamental da Escola Fazendária de São Sebastião,
Brasília, se encontram em nosso plenário. Muito bem-vindos ao Senado.
Senador, eu vou recuperar esse minutinho.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Agradeço a condescendência de V. Exª. Muito obrigado, Srª Presidente.
A manifestação que faço é de solidariedade à palavra e à voz da Academia da Ciência Brasileira, que,
através da Sociedade para o Progresso da Ciência e
da Associação Brasileira da Ciência, manifestou, em
correspondência ao Presidente do Senado José Sarney - que, evidentemente, terá de ser submetida ao
Plenário do Senado, tendo em vista requerimento que
apresentei -, para o Código Florestal, esse importante
tema, fosse também ouvida a Comissão de Ciência e
Tecnologia.
E o faço por entender que a discussão sobre
o novo Código Florestal - uma lei estratégica para o
País, do ponto de vista econômico e ambiental - tem
sido feita, a meu juízo, à luz de uma paixão política
muito radical.
O embate ideológico, que pressupõe a falsa dicotomia produção versus conservação do meio ambiente, precisa urgentemente ser superado, para que
possamos construir um Código que atenda, de fato,
ao modelo de desenvolvimento sustentável que pretendemos para o Brasil.
Um modelo que concilie preservação da biodiversidade e produção de alimentos. Que considere a
agregação de valor para o produto agropecuário, o uso
sustentável da ﬂoresta, a bioprospecção de produtos
naturais, a agricultura de baixo carbono e o pagamento
por serviços ambientais, entre outras questões.
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Precisamos ter a maturidade e a racionalidade
suﬁcientes para admitir que a busca desse equilíbrio
entre a produção e a conservação ambiental passa
bem longe da paixão política.
A busca desse equilíbrio deve ter por base um
debate técnico, um debate cientíﬁco, que estará produzindo consequências e resultados para o conjunto
da sociedade e das futuras gerações.
É a ciência que vai nos dar as bases para que o
novo modelo de Código Florestal seja economicamente
viável, ecologicamente adequado e socialmente justo,
levando o Brasil a uma economia verde – ao mesmo
tempo rentável e sustentável.
Vale observar que, durante a tramitação na Câmara, a comunidade cientíﬁca considera que foram
praticamente deixadas de serem observadas as suas
questões e suas opiniões.
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciências ponderam
que não foram aproveitadas, por exemplo, poderosas
ferramentas de mapeamento baseadas em imagens
de satélites e análises digitais de terreno.
Estudos e avanços cientíﬁcos também podem
ajudar a esclarecer aspectos como a intensiﬁcação
tecnológica na produção agrícola, a alocação inteligente de áreas para produção de serviços ambientais,
métodos para otimização sustentável do uso do solo.
São argumentos de sobra que me levam a atender o apelo da comunidade cientíﬁca e defender que o
debate do novo Código Florestal nesta Casa também
passe pelo âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia para que ela possa emitir o seu parecer técnico.
A comissão é o fórum mais adequado para uma
discussão neutra, de caráter técnico. Para que possamos ter a contribuição de instituições acadêmicas,
instituições de pesquisa e tecnologia hoje respeitadas
não apenas em nosso País, mas mundo afora.
É preciso sempre lembrar...
(Interrupção do som.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– ...o salto na produção cientíﬁca brasileira (fora do microfone) nas últimas décadas. Nas áreas de agricultura
e meio ambiente houve uma notável expansão de universidades, houve o surgimento de instituições de destaque como a Embrapa, como o Inpa e o próprio Inpe.
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Associação Brasileira de Ciência argumentam, com toda a razão, que não incluir a Comissão de
Ciência e Tecnologia na análise da reforma do Código
pelo Senado seria fechar os olhos aos avanços cientíﬁcos e tecnológicos que o País tem conquistado nos
últimos anos.

JULHO 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Seria desconsiderar a importância desses avanços para o desenvolvimento sustentável, sintonizado
com as tendências mundiais mais avançadas.
(Interrupção do som.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Já parto para o encerramento, Srª Presidente.
Não podemos nos esquecer que, até 2007, a área
de ciência e tecnologia era incorporada pela Comissão de Educação do Senado. A Comissão foi criada
exatamente com este sentido, de opinar sobre proposições relacionadas ao desenvolvimento cientíﬁco e
tecnológico de qualquer natureza.
E não há como negar o caráter cientíﬁco e tecnológico emitido na concepção do Código Florestal. Não
há como dissociar a produção sustentável de alimentos
e a racionalização da exploração de recursos naturais
do conhecimento cientíﬁco e de tecnologias inteligentes.
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Como não posso, não devo e não tenho como
prosseguir aqui o meu discurso, Srª Presidente, peço
que dê como lida esta manifestação por entender como
inadiáveis as contribuições da Comissão de Ciência
e Tecnologia, por entender que é absolutamente necessário que possamos trazer à Academia, para que
a Academia possa, à luz da racionalidade, ajudar na
construção de um código a altura da população brasileira, sobretudo à altura das futuras gerações.
Muito obrigado, Srª Presidente, Srs. Senadores.
SEGUE NA ÍNTEGRA O PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR RICARDO FERRAÇO.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) –
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento,
Senador Ferraço.
Com a palavra, o Senador Suplicy, em permuta
com o Senador Walter Pinheiro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Srª Presidente, solicito gentilmente a minha inscrição
pela Liderança do PSOL.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador, V. Exª é o quarto inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Senadora Marta Suplicy, Srªs e
Srs. Senadores, o professor Dalmo de Abreu Dalari,
eminente jurista brasileiro, encaminhou nesta data ao
Exmº Sr. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral relevante ação na qual argumenta que a decisão sobre
a criação de Estados onde hoje é o Estado do Pará,
deva ser objeto de plebiscito não apenas da população
do Estado do Pará, mas de toda a população brasileira.
Diz o Professor Dalmo de Abreu Dallari:
Em sessão administrativa realizada em
30 de junho último, essa Egrégia Corte apresentou calendário e ﬁxou algumas diretrizes
para a realização de um plebiscito que terá
por objetivo conhecer a vontade da cidadania sobre a pretensão de desmembramento
do Estado do Pará e a criação de dois novos
Estados no âmbito do atual território daquele
Estado. Ficou então estabelecido, conforme
instruções divulgadas pela imprensa, que deverá participar do plebiscito, manifestando a
sua vontade, toda a população diretamente
interessada e não apenas a das áreas que se
pretendem desmembrar.
Entretanto, na divulgação das decisões
adotadas naquela sessão administrativa, vem
sendo atribuída a essa colenda Corte uma interpretação restritiva, evidentemente equivocada, da expressão “população diretamente
interessada”, que consta do art. 18, §3º, da
Constituição, em que está prevista a possibilidade de desmembramento dos Estados para
a formação de outros, assim como do art. 4º
da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998,
que regulamentou a execução do disposto no
art. 14 da Constituição, que trata dos direitos
políticos. O que se tem divulgado é que na expressão “população diretamente interessada”
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estão compreendidas a população da área que
se pretende desmembrar e, além dessa, apenas a população do restante do Estado cujo
desmembramento é pretendido. Assim, estaria excluída, apesar de seu evidente interesse
direto na decisão sobre o desmembramento,
toda a população do restante do Brasil.
Como elemento esclarecedor, é importante rememorar que, sob inﬂuência da Constituição de 1946, desenvolveu-se, no Brasil,
intenso movimento municipalista. E em muitos Estados foram externadas propostas de
distritos que pretendiam sua emancipação,
convertendo-se em Municípios. E para tornar
mais viável sua aspiração tentaram sustentar
que bastaria uma consulta aos moradores do
próprio distrito. Contra essa pretensão prevaleceu a diretriz de que deveria ser ouvida toda
a população diretamente interessada, que, no
caso, era a população de todo o Estado, pelas
conseqüências que decorreriam da criação de
novos Municípios.
Naquela oportunidade, não se cogitou da
criação de novos Estados, mas tem perfeita
aplicação a esta hipótese a conclusão de que
para a criação de novas unidades políticas,
com a inevitável consequência de repercussão sobre os direitos e interesses dos que
residem fora do âmbito dos que pretendem
a emancipação, é necessário, jurídico e justo
ouvir toda a população interessada. E isso tem
aplicação tanto à criação de novos Municípios
quanto de novos Estados.
Antes de tudo, é importante assinalar
que tanto na Constituição quanto na Lei 9.709
o que consta, sem nenhuma delimitação, é a
expressão “população diretamente interessada”, nada autorizando, nem pela redação dos
dispositivos nem pelo signiﬁcado das palavras
e a intenção inerente ao seu conteúdo, que
se considere população interessada apenas
aquela do Estado cujo desmembramento se
pretende. O que se determina é que seja ouvida a população diretamente interessada. Ora,
basta considerar os aspectos principais das
consequências que resultarão da criação dos
dois novos Estados, que é o que se pretende
em relação ao Pará e que deu ensejo à convocação do plebiscito, para que ﬁque absolutamente claro que a população diretamente
interessada é, nesse caso, toda a população
brasileira.
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Com efeito, não é preciso qualquer esforço interpretativo para se perceber que a
criação de novos Estados na Federação brasileira, pelo desmembramento de um Estado
ora existente, afetará seriamente os direitos
políticos, que são direitos fundamentais de
todo o povo brasileiro, além de criar pesados
ônus que deverão ser suportados por todo o
povo. Assim sendo, é mais do que óbvio que
uma proposta para a criação de novos Estados
interessa diretamente a todo o povo brasileiro
e não só às pessoas que residem no Estado
que se pretende desmembrar.
Como primeira advertência, é preciso
lembrar que com a criação dos novos Estados,
que, obviamente, ainda não terão renda, haverá, desde logo, a necessidade de que os cofres
federais, ou seja, toda a população brasileira,
pague a instalação do aparato governamental, ou seja, o governo do novo ou dos novos
Estados com sua sede para o Poder Executivo, suas secretarias e todas as repartições
necessárias, com o indispensável equipamento
para o desempenho dos encargos que são de
competência estadual. Acrescente-se a isso a
necessidade de um Legislativo estadual e um
Poder Judiciário, todos com instalações apropriadas para a instalação, o funcionamento e
as comunicações, com também, obviamente,
com os titulares ocupantes dos cargos, além
do equipamento e do funcionalismo indispensáveis para o desempenho das funções e o
relacionamento externo. Tudo isso representando um elevado ônus ﬁnanceiro que deverá
ser suportado por todo o povo brasileiro, afetando seriamente seus interesses.
Não há dúvida, portanto, de que a população diretamente interessada na decisão
sobre a criação de novos Estados é toda a
população brasileira.
Além dos elevados ônus econômico-ﬁnanceiros que recairão sobre o todo o povo
brasileiro, o que obviamente é do interesse
direto de toda a população, acrescente-se
ainda que serão direta e imediatamente afetados os direitos políticos de todo o povo, pois
o mesmo eleitorado do Estado do Pará, que
hoje elege três Senadores, que é o número
de representantes de cada Estado, passará
a eleger nove Senadores, ou seja, três para
cada Estado, o que, obviamente, irá aumentar
o peso político daquele eleitorado, reduzindo
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o peso e a inﬂuência de todos os eleitores de
todos os demais Estados.
Haverá também um desequilíbrio dessa espécie na Câmara dos Deputados, pois
segundo a Constituição cada estado deverá
ter um mínimo de oito Deputados Federais,
o que signiﬁcará um aumento de pelo menos
dezesseis Deputados, sem que tenha aumentado o número de eleitores. Também sob esse
aspecto é mais do que óbvio que a decisão
de criar novos Estados é do interesse direito e
imediato de toda a população brasileira e não
apenas dos eleitores do Estado cujo desdobramento se propõe.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Permita-me V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Vou lhe conceder um aparte, Senador Mozarildo
Cavalcanti, mas permita que eu possa pelos menos
completar aqui os argumentos.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Vai
acabar o tempo de V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas é importante que eu aqui coloque.
Então, eu vou lhe conceder e pedir uma tolerância
da parte da Presidenta dada a relevância deste assunto.
A par de todos estes aspectos que envolvem
relevante interesse público de amplitude nacional é
fundamental ter em conta que segundo disposição expressa da Constituição da República em art. 18, § 3º,
“os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se
ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante
a aprovação da população diretamente interessada,
através de plebiscito.” Essa é uma determinação de
natureza constitucional, que nenhuma lei ou autoridade ou instituição pode ignorar ou contrariar. Pelo que
foi assim exposto, toda a população brasileira é diretamente interessada numa proposta de subdivisão ou
desmembramento de Estado, pois tais medidas acarretarão graves conseqüências, diretas e imediatas, sobre
os efeitos políticos, que são direitos fundamentais, e
os interesses de toda a população brasileira.
Concedo o aparte, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Eduardo Suplicy, ainda bem que na leitura da
peça elaborada pelo eminente jurista paulista Dalmo
Dallari ﬁcou claro que a preocupação é política. Nós
vamos ter mais seis Senadores na Região Norte. São
Paulo acha ruim. Vamos ter mais dezesseis Deputados Federais; não vai ser mais não, porque vai dividir.
Então, essa preocupação é
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Então, a preocupação é política, porque não tem
a ver... O contribuinte de São Paulo não vai gastar um
tostão com esses Estados, haja vista Tocantins e Mato
Grosso. Então, eu acho que quanto a esse assunto não
adianta... Eu já tive um debate com o Senador Aloysio,
que argumentou com um monte de coisas, também,
no meu entender sem consistência, apenas porque
o pano de fundo dessa questão é que teremos mais
seis Senadores aqui da Região Norte e mais talvez
dezesseis Deputados da Região Norte. Mas eu pergunto: por que São Paulo, já tem todo esse poderio
econômico, tem medo que possamos ter mais poder
político? Eu acho que o debate tem que ser feito em
outros termos, aliás, nunca se criou Estado no Brasil
com plebiscito. A Constituição de 1988, que estabeleceu isso, para justamente amarrar a consulta popular,
o que é democrático. Agora querer que, além de ouvir
o Pará, ouça todo o Brasil, é demais. Seria o mesmo
que o Brasil, à época da independência, fosse ouvir
Portugal para saber se ele queria, ou não, que ﬁzesse
a independência.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Mozarildo Cavalcanti...
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Permita-me V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
há ainda diversos outros argumentos – vou conceder
o aparte ao Senador Flexa Ribeiro –, mas, sobretudo,
a redução da participação dos atuais Estados na distribuição dos fundos federais constitucionalmente previstos e a questão do elevadíssimo custo do aumento
dos cargos de representação política nos órgãos representativos federais.
Concedo o aparte ao Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª traz à tribuna uma questão,
que hoje, aprovada pelo Senado e pela Câmara, estamos em via de ter o plebiscito, marcado para o dia 11
de dezembro, que vai ouvir a população interessada.
População interessada é a do Estado do Pará, que é
onde se pretende ouvir da população se quer ou não a
criação de dois novos Estados. Está V. Exª se referindo
a fazer uma escuta do País como um todo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sim.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Eu
acho que não há como...
(Interrupção do som.)
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O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – ... aprovar uma proposta como essa, porque V. Exª estaria
entrando na questão de interesse de um Estado da
Federação brasileira. Nós aqui discutimos, e eu vou
fazer um pronunciamento, daqui há pouco sobre esse
tema, a questão do trem-bala. Quando toda a base do
Governo votou a favor da medida provisória, por que
nós não ﬁzemos também um plebiscito para saber se o
País como um todo queria que fosse, ou não, construído
algo que é um projeto “lulático”, ou seja, o trem-bala, a
custos não deﬁnidos – já se fala em R$ 50 bilhões, que
toda a população vai pagar para se fazer essa obra.
Então, teria que ouvir o Brasil como um todo. Eu quero dizer a V. Exª que o que está sendo feito no Pará é
algo democrático, e V. Exª é um Senador que defende
o direito de todos se pronunciarem a respeito de algo
de importância para o Estado do Pará. Com relação à
efetiva criação dos Estados novos, terão que ser feitos
projetos de lei complementar que irão tramitar no Congresso Nacional. Aí sim, vamos discutir essa questão
de mérito, de gastos. Não agora. Agora, vamos ouvir
a população do Pará, se vai aceitar ou não a divisão.
Então, V. Exª trata a questão de um Estado como se
fosse nacional. Não vamos discutir se haverá divisão
do Estado de São Paulo, ou de Mato Grosso, ou de
Goiás, ou de Minas Gerais. Existem dezenas de projetos tramitando aqui no Congresso Nacional também
para a criação de novos Estados.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Srª Presidente, requeiro seja transcrito documento
na íntegra.
E certamente os membros do Tribunal Superior
Eleitoral estarão analisando todos os argumentos que
aqui estão sendo apresentados com muito cuidado
pelo Professor Dalmo de Abreu Dallari. Ressaltei o
que aconteceu historicamente no Estado de Goiás e
de Mato Grosso, quando a decisão foi apenas pelos
moradores dali, mas ponderou que nunca havia alguém
examinado todos os argumentos que aqui são apresentados para que essa seja uma decisão de toda a
população brasileira.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, do
art. 210 do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Suplicy. V. Exª será atendido
na forma do Regimento.
Pela liderança Senador Alvaro Dias, Senador
Amorim, Senador Randolfe, Senador Renan.
Senador Alvaro Dias, pela Liderança.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, seis meses de Governo, e o balanço
é precário. A pergunta é inevitável: o que se fez nestes
seis meses de Governo?
É exatamente neste período, Senador Ataídes,
que são esboçados os planos que contemplam a vontade dos eleitores nas urnas. É nesse período que esses
planos chegam ao Congresso Nacional, devidamente,
formatados em proposições legislativas.
E eu pergunto: o que nós votamos nesses seis
meses de relevante para o povo brasileiro?
Onde estão as grandes promessas de campanha?
A reforma ﬁscal e tributária, por exemplo, que é
uma aspiração da sociedade brasileira para o desenvolvimento econômico em ritmo acelerado de conformidade com as potencialidades desse País, não chegou ao Congresso.
Da mesma forma não chegou ao Congresso a
reforma trabalhista e ﬁscal, promessa já do primeiro
mandato do Presidente Lula. Até hoje não chegou ao
Congresso a reforma trabalhista e ﬁscal para modernizar as relações entre Capital e Trabalho no País.
E a reforma política? Qual a disposição do Poder
Executivo em relação a essa, que é a matriz de todas
as reformas? A reforma política caminha lentamente
no Congresso Nacional sem que ocorra nenhuma manifestação de vontade do Poder Executivo em que ela
se concretize realmente. E nós sabemos que reforma
de profundidade, num sistema presidencialista forte,
como o nosso, só ocorre quando há disposição política
da parte de quem preside o País.
Em matéria de infraestrutura – e foram tantos
os discursos da tribuna do Senado Federal, sobre a
precariedade da infraestrutura no País – da mesma
forma, os grandes gargalos logísticos permanecem.
A única ação concreta que houve do Governo foi
a do trem-bala. E o que ocorreu com o trem-bala? Um
rotundo ﬁasco com o desinteresse dos empresários
em participar do leilão.
O que ocorreu de fato nesse período foi a eclosão de uma sucessão de escândalos. Escândalos que
começaram na Casa Civil, passaram pelo Ministério
dos Transportes e retornaram, há quase cinco anos,
quando, lá em São Paulo, uma mala com R$1,7 milhão
aparece num hotel para pagar um dossiê criminoso.
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Os aloprados retornaram nesses primeiros seis meses de Governo.
Esse é o cenário. O Governo não tem o que comemorar. Nesses duzentos dias, o Governo gerenciou
uma herança, viveu imerso em crises internas, brigas
entre aliados, disputas entre supostos parceiros por
fatias na Esplanada e total desarticulação de seu núcleo decisório.
Apesar da inação e da falta de resultados concretos, está programado um coquetel de Dilma com
representantes dos Partidos aliados para comemorar
o ﬁm do semestre. O que comemoram? É a pergunta
que fazemos. Há motivo para essa comemoração?
Sr. Presidente, José Sarney, que assumiu a Presidência da sessão, peço que considere lido o discurso que faria se tivesse tempo, em que estamos enumerando as promessas de campanha da Presidente
Dilma. Registramos agora essas promessas, porque
certamente cobraremos, no decurso do mandato dela
, o cumprimento de todas elas. É nossa obrigação, é
nosso dever e o faremos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR ALVARO DIAS
O SR. ALVARO DIAS (Bloco PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – O governo federal cancelou o anúncio do reajuste das faixas de enquadramento do regime simpliﬁcado de pagamento de tributos, o
Simples Nacional, que diminuiria a carga de impostos
pagos por milhares de pequenas empresas. É apenas
mais uma promessa de campanha para a reforma tributária, que incluía ainda a desoneração da folha de
pagamentos, o estímulo às exportações para empresas
de menor porte, a redução e uniﬁcação da alíquota interestadual do ICMS, entre outras. Também não avançaram neste semestre o programa de banda larga, o
marco regulatório da mineração e a reforma política. O
PAC é um programa fantasma e que empacou de vez,
assim como outras ações vinculadas a ele não saíram
do papel, como a implantação de centenas de UPAs,
a construção de unidades básicas de saúde, a instalação de postos de polícia comunitária em pequenas
e médias cidades e das chamadas “praças” do PAC.
O projeto do trem-bala fracassou por falta de interessados. O Programa Brasil sem Miséria não passa por
enquanto de uma carta de intenções, e o Pronatec,
lançado com pompa, está parado na Câmara porque
o governo não quer votar a PEC 300 e a Emenda 29.
Resumindo: nesses 200 dias, o governo gerenciou a
herança maldita deixada por Lula e viveu imerso em
crises internas, brigas entre aliados, disputas entre
supostos parceiros por fatias da Esplanada e total de-
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sarticulação do núcleo decisório do governo. Apesar da
inação e da falta de resultados concretos, está programado um coquetel de Dilma com representantes dos
partidos aliados para comemorar o ﬁm do semestre. O
que comemoram? Há motivo para celebração e festa?
Ao longo da campanha eleitoral a candidata oﬁcial
elencou um vasto rol de promessas. O arco de compromissos assumidos pela candidata Dilma em praça
pública engloba inúmera áreas. A oposição investida
do seu papel ﬁscalizador e democrático exercerá um
severo monitoramento daquilo que foi prometido. As
promessas englobam da erradicação da miséria e do
analfabetismo à redução de impostos passando pela
universalização do SUS.
Saúde
1. Melhorar todo o sistema de saúde.
2. Fazer 500 Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs) 24 horas.
3. Construir 8.600 unidades básicas de saúde
(UBSs) em todo o país.
4. Universalizar o SUS, garantindo mais recursos
para o programa, e ampliar o número de proﬁssionais.
5. Implantar o cartão do SUS, com o registro do
histórico dos atendimentos.
6. Ampliar o Saúde da Família.
7. Ampliar as Farmácias Populares.
8. Ampliar o Brasil Sorridente.
9. Ampliar o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu).
10. Valorizar práticas preventivas.
11. Garantir atendimento básico, ambulatorial e
hospitalar altamente resolutivo em todos os estados.
12. Melhorar a gestão dos recursos.
13. Distribuir gratuitamente remédios para hipertensão e diabetes. Usar o programa Aqui tem Farmácia Popular.
14. Implantar a rede de prevenção de câncer em
todo o país.
15. Ampliar a rede de atendimento para gestantes
e crianças de até um ano. Criar clínicas especializadas,
maternidades de alto e baixo riscos, UTIs neonatais e
ambulâncias do Samu com mini-UTI para bebês, articulando essa rede ao Samu-Cegonha.
16. Articular uma rede integrada pública e privada,
custeada pelo SUS, para tratar dependentes de crack. O SUS deverá dar acompanhamento psicossocial
após a internação.
17. Dar atenção aos programas de saúde mental,
especialmente tratamento de alcoolismo e dependência de drogas.
18. Acabar com as ﬁlas para exames e atendimentos especializados.
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19. Criar cursos de capacitação para quem atende à população.
20. Ter auto-suﬁciência cientíﬁca na produção
de fármacos.
21. Ampliar a fabricação de genéricos.
Programas sociais e inclusão
22. Erradicar a miséria e conduzir todos os brasileiros ao padrão da classe média, melhorando a vida
de 21,5 milhões de pessoas que ainda vivem na pobreza absoluta. Não foi ﬁxado prazo.
23. Continuar reduzindo as desigualdades.
24. Ampliar programas, em especial o Bolsa Família, e implantar novos.
25. Ampliar o Bolsa Família para famílias sem
ﬁlhos.
26. Ampliar as iniciativas de promoção de igualdade de direitos e oportunidades para mulheres, negros,
populações indígenas, idosos e setores discriminados.
27. Lutar pela inserção plena de portadores de
deﬁciências.
Educação e Qualiﬁcação
28. Aumentar para 7% do PIB os investimentos
públicos em educação.
29. Erradicar o analfabetismo.
30. Dar prioridade à qualidade da educação.
31. Construir seis mil creches e pré-escolas.
32. Dar bolsa de estudos e apoio para que os
alunos não abandonem a escola.
33. Dar especial atenção à formação continuada
de professores para o ensino fundamental e médio.
34. Possibilitar que os professores tenham, ao
menos, curso universitário e remuneração condizente
com sua importância.
35. Manter um piso salarial nacional para professores.
36. Equipar as escolas com banda larga gratuita.
37. Construir mais escolas federais.
38. Proteger as crianças e os jovens da violência,
do assédio das drogas e da imposição do trabalho em
detrimento da formação escolar e acadêmica.
39. Construir escolas técnicas em municípios
com mais de 50 mil habitantes ou que sejam polos
de regiões.
40. Criar o ProMédio, programa de bolsa de estudo
em instituições de ensino médio técnico, nos moldes
do Universidade para Todos (ProUni).
41. Criar vagas em escolas privadas também
por meio de ﬁnanciamento com prazos longos e juros
baixos. Se o aluno formado prestar serviço civil, terá
desconto grande, chegando a 100% se for técnico de
saúde.
42. Garantir a qualiﬁcação do ensino universitário,
com ênfase na pós-graduação.
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43. Expandir e interiorizar as universidades federais.
44. Ampliar o ProUni.
Ciência e Tecnologia
45. Fazer a inclusão digital, com banda larga em
todo o país.
46. Transformar o Brasil em potência cientíﬁca
e tecnológica.
47. Dar ênfase à formação de engenheiros.
48. Expandir recursos para pesquisa e ampliar
as bolsas Capes e CNPq.
49. Ampliar o registro de patentes.
50. Privilegiar as pesquisas em biotecnologia;
nanotecnologia; robótica; novos materiais; tecnologia
da informação e da comunicação; saúde e produção
de fármacos; biocombustíveis e energias renováveis;
agricultura; biodiversidade; Amazônia e semiárido;
área nuclear; área espacial; recursos do mar; e defesa.
Esporte e Lazer
51. Construir seis mil quadras poliesportivas em
escolas públicas com mais de 500 alunos.
52. Cobrir quatro mil quadras existentes.
53. Investir na formação de atletas até 2014.
54. Construir 800 complexos esportivos, culturais
e de lazer, em todos os lugares do país.
55. Ampliar o Bolsa Atleta e valorizar o proﬁssional de educação física.
56. Criar o Sistema Nacional de Incentivo ao Esporte e ao Lazer.
Copa e Olimpíadas
57. Fazer dos dois eventos um instrumento de
inclusão social de crianças e jovens.
58. Qualiﬁcar jovens e adultos para atender às
demandas criadas pela Copa do Mundo de 2014.
Habitação
59. Vencer o déﬁcit habitacional nesta década.
60. Contratar a construção de mais dois milhões
de moradias no programa Minha Casa, Minha Vida.
61. Incluir eletrodomésticos e móveis na segunda
fase do Minha Casa, Minha Vida.
62. Continuar a democratizar o acesso à terra
urbana e a regularizar propriedades nos termos da lei.
63. Criar uma diretoria ou superintendência na
Caixa Econômica Federal para investir em habitação
rural.
Urbanização
64. Investir na prevenção de enchentes no país.
65. Gastar R$ 11 bilhões em drenagem e proteção de encostas, para combater problema da ocupação em áreas de risco.
66. Universalizar o saneamento.
67. Investir R$ 34 bilhões em obras de abastecimento de água e saneamento básico.
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68. Empenhar-se para promover uma profunda
reforma urbana, que beneﬁcie prioritariamente as camadas mais desprotegidas da população.
Segurança e Defesa
69. Construir 2.883 postos de polícia comunitária.
70. Fazer novo modelo de segurança inspirada
nas Unidades de Polícia Paciﬁcadora (UPPs) do Rio.
71. Continuar e ampliar o Programa Nacional de
Segurança Pública (Pronasci), a Bolsa-formação e o
Territórios da Paz.
72. Estimular políticas de segurança integradas
entre estados, municípios e União.
73. Incrementar investimentos em infraestrutura
nas áreas com maior índice de violência.
74. Fazer uma reforma radical no sistema penitenciário e mudar as leis processuais penais.
75. Reequipar as Forças Armadas e fortalecer o
Ministério da Defesa.
76. Fortalecer a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança Pública.
77. Dar mais capacitação federal nas áreas de
fronteira e inteligência.
78. Ampliar o controle das fronteiras para coibir
a entrada de armas e de drogas.
79. Comprar 10 veículos aéreos não tripulados
produzidos em Israel.
80. Lutar contra o crime organizado, especialmente a lavagem de dinheiro, e o roubo de cargas.
Transporte e Infraestrutura
81. Modernizar o transporte público das grandes
cidades.
82. Investir R$ 18 bilhões em obras de transporte público.
83. Implantar transporte seguro, barato e eﬁciente.
84. Ampliar o aeroporto Galeão/Tom Jobim, com
a conclusão do terminal 2 e melhorias no terminal 1.
85. Fazer novos aeroportos em Goiânia, Cuiabá
e Porto Seguro (BA).
86. Ampliar os aeroportos Afonso Pena (Curitiba) e Guarulhos.
87. Fazer nova pista no aeroporto de Conﬁns
(Belo Horizonte).
88. Construir o aeroporto de São Gonçalo do
Amarante (RN).
89. Fazer o trem de alta velocidade (entre Rio e
São Paulo).
90. Expandir e construir metrô nas principais
aglomerações urbanas.
91. Ampliar o Trensurb em Porto Alegre.
92. Duplicar as rodovias BR-116 e BR-386, no
Rio Grande do Sul.
93. Estender a rodovia BR-110 (RN).
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94. Duplicar e melhorar as estradas: Manaus-Porto
Velho, Cuiabá-Santarém, BR-060 em Goiás, BR-470
em Santa Catarina, BR-381 em Minas (de BH a Governador Valadares), BR-040 (de BH ao Rio).
95. Concluir a Via Expressa em Salvador.
96. Ampliar e modernizar os portos de Salvador,
Vitória, Itaqui (MA), Suape (PE) e Cabedelo (PB).
97. Fazer 51 grandes obras viárias, como novos
corredores de transporte, mais metrô e veículos leve
sobre trilhos.
98. Eliminar os gargalos que limitam o crescimento econômico, especialmente em transportes e
condições de armazenagem.
99. Investir em transporte de carga.
Emprego e Renda
100. Continuar reajustando o salário mínimo acima da inﬂação.
101. Criar as condições para repetir a criação
de 14 milhões a 15 milhões de empregos com carteira assinada.
102. Fazer do Brasil um país de pleno emprego.
103. Manter diálogo com os sindicatos para deﬁnir
as grandes linhas das políticas trabalhistas.
104. Combater o trabalho infantil e degradante,
especialmente as manifestações residuais de trabalho escravo.
105. Dar atenção especial ao acesso de jovens
e de pessoas de segmentos mais discriminados ao
mercado formal de trabalho.
Impostos
106. Reduzir a zero os tributos sobre investimentos para aumentar a taxa de crescimento do país.
107. Reduzir os impostos cobrados de empresas
de ônibus, com obrigação de repasse do benefício para
o preço das passagens.
108. Reduzir os impostos sobre empresas de
saneamento para impulsionar mais obras de água e
esgoto.
109. Reduzir os tributos sobre energia elétrica.
110. Reduzir os impostos sobre a folha de pagamento das empresas para estimular a geração de
mais empregos.
111. Possibilitar a devolução imediata do crédito
de ICMS às empresas exportadoras.
112. Incentivar uma reforma para simpliﬁcar os
tributos, mesmo que seja feita de forma fatiada.
113. Trabalhar para acabar com a guerra ﬁscal
entre os estados.
114. Defender a desoneração da folha de salários.
Para não prejudicar o ﬁnanciamento à Previdência, o
Tesouro faria a reposição.
115. Trabalhar para garantir a devolução automática de todos os créditos a que as empresas têm
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direito. Possibilitar a devolução imediata do crédito de
ICMS às empresas exportadoras.
116. Informatizar o sistema de tributos para alargar a base da arrecadação e diminuir a alíquota.
Administração
117. Combater a corrupção.
118. Ter critérios tanto políticos quanto técnicos
para preencher cargos públicos.
119. Concretizar, com o Congresso, as reformas
institucionais, como a política e a tributária.
120. Não promover a reforma da Previdência.
Mas pode ser feito um “ajuste marginal”.
121. Fazer o segundo Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC 2), com mais força nas áreas de
habitação, saúde, educação e segurança.
122. Estimular a parceria entre os setores público e privado.
Contas Públicas
123. Não fazer ajuste ﬁscal (o clássico, com corte
indiscriminado de gastos). Mas não abandonar a estabilidade ou o controle de despesas.
124. Fazer uma reforma do Estado para dar mais
transparência ao governo e eﬁcácia no combate à
corrupção.
125. Elevar a poupança e o investimento público,
estimulando também o investimento privado.
Macroeconomia e Finanças
126. Manter o controle da inﬂação.
127. Manter o câmbio ﬂutuante.
128. Trabalhar para reduzir fortemente os juros.
Para isso, reduzir a dívida líquida em relação ao PIB
para cerca de 30% em 2014.
Indústria
129. Agregar valor às riquezas do país e produzir
tudo o que pode ser produzido aqui.
130. Expandir a indústria naval.
131. Construir cinco reﬁnarias, uma delas a Abreu
e Lima (PE), com tecnologia de ponta.
132. Defender a abertura do capital da Infraero,
mantendo controle estatal.
133. Rever o marco regulatório da mineração,
para aumentar a arrecadação de royalties.
Pequenas Empresas
134. Criar um ministério para pequenas e médias empresas.
135. Fortalecer a política de microcrédito.
136. Ampliar o limite de enquadramento no Super
Simples e no Microempreendedor individual.
137. Estimular e favorecer o empreendedorismo,
com políticas tributárias, de crédito, ambientais, de
suporte tecnológico, de qualiﬁcação proﬁssional e de
ampliação de mercados.
Petróleo
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138. Defender tratamento diferenciado aos estados produtores na distribuição de royalties de petróleo.
139. Usar os recursos do pré-sal em educação,
saúde, cultura, combate à pobreza, meio ambiente,
ciência e tecnologia.
140. Com os recursos do pré-sal, tornar o Brasil
a quinta maior economia do mundo.
141. Não privatizar a Petrobras e o pré-sal.
Outras Fontes de Energia
142. Fazer uma política com ênfase na produção
de energia renovável e na pesquisa de novas fontes
limpas. Construir parques eólicos.
143. Desenvolver o potencial hidrelétrico do país.
144. Ampliar a liderança mundial do Brasil na
produção de energia limpa.
145. Expandir o etanol na matriz energética brasileira e ampliar a participação do combustível na matriz mundial.
146. Incentivar a produção de biocombustíveis.
Meio Ambiente
147. Reduzir em 80% o desmatamento na Amazônia.
148. Ter tolerância zero com desmatamento em
qualquer bioma.
149. Incentivar o reﬂorestamento em áreas degradadas.
150. Antecipar o cumprimento da meta de reduzir as emissões dos gases do efeito estufa em 36% a
39% até 2020.
151. Dar prioridade à economia de baixo carbono,
consolidando o modelo de energia renovável.
152. Considerar critérios ambientais nas políticas
industrial, ﬁscal e de crédito.
Reforma Agrária e Agricultura
153. Reduzir as invasões no campo.
154. Não compactuar com invasões de prédios
públicos e propriedades. Mas não reprimir manifestações de sem terra quando estiverem simplesmente
fazendo reivindicações.
155. Intensiﬁcar e aprimorar a reforma agrária
para dar centralidade na estratégia de desenvolvimento
sustentável, com a garantia do cumprimento integral
da função social da propriedade.
156. Ampliar o ﬁnanciamento para o agronegócio
e a agricultura familiar.
157. Assegurar crédito, assistência técnica e mercado aos pequenos produtores. Vai ampliar inclusive
o programa de compra direta de alimentos do agricultor familiar, passando de 700 mil para 1,2 milhão de
contemplados. Ao mesmo tempo, apoiar os grandes
produtores, que contribuem decisivamente para o superávit comercial.
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158. Incluir dois milhões de famílias de pequeno
agricultores e assentados no Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
159. Dar mais apoio cientíﬁco e tecnológico a
organismos como a Embrapa.
Irrigação
160. Fazer 54 obras para melhorar os indicadores de saúde das comunidades ribeirinhas do Norte.
161. Construir sistemas de irrigação no Sul, no
Sudeste e no Centro-Oeste.
162. Continuar a transposição das águas do Rio
São Francisco.
Família e Religião
163. Não mandar ao Congresso ou sancionar
qualquer legislação que impacte a religião, como legalização do aborto e casamento homossexual.
164. Tratar o aborto como questão de saúde pública, atendendo às mulheres que tenham feito aborto
e que estão com risco de morte.
165. Sancionar o projeto de lei complementar 122
(que criminaliza a homofobia) apenas nos artigos que
não violem a liberdade de crença, de culto e expressão
e demais garantias constitucionais individuais.
166. Fazer da família o foco principal de seu governo.
167. Não promover iniciativas que afrontem a
família.
168. Fazer leis e programas que tenham a família como foco.
169. Defender a convivência entre as diferentes
religiões.
170. Manter diálogo com as igrejas.
Cultura
171. Fortalecer o Sistema Nacional de Cultura.
172. Ampliar a produção e o consumo de bens
culturais com base na diversidade brasileira.
173. Dar meios e oportunidades à criatividade
popular.
174. Ampliar os pontos de cultura e outros equipamentos.
175. Implantar o Vale Cultura.
176. Fortalecer a indústria do audiovisual nacional e regional em articulação com outros países,
sobretudo do Sul.
177. Aperfeiçoar os mecanismos de ﬁnanciamento da cultura.
178. Fortalecer a presença cultural do Brasil no
mundo e promover o diálogo com outras culturas.
Mídia e Livre Expressão
179. Não censurar conteúdo e rejeitar qualquer
tentativa de controlar a mídia. A candidata Dilma aﬁrmou que não apoia a criação de conselhos estaduais
para acompanhar e ﬁscalizar a mídia. “Eu não concor-
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do com isso. Eu repudio monitoramento de conteúdo
editorial. Eu acho que isso não se pode criar no Brasil”.
180. Dar garantia irrestrita da liberdade de imprensa, de expressão e de religião.
181. Expandir e fortalecer a democracia política,
econômica e social.
182. Fortalecer as redes públicas de comunicação
e estimular o uso intensivo da blogosfera.
183. Ampliar o acesso aos meios de informação
e comunicação por meio da internet, TV aberta e novas tecnologias.
Política Externa
184. Ampliar a presença internacional do Brasil,
defendendo a paz, a redução de armamentos e uma
ordem econômica e política mais justa.
185. Permanecer ﬁel aos princípios de não intervenção e direitos humanos.
186. Defender a democratização de organismos
multilaterais como a ONU, o FMI e o Banco Mundial.
187. Manter a política de Lula, com diversiﬁcação
de parceiros comerciais.
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188. Manter olhar especial para África.
189. Continuar a integração sul-americana e latino-americana e a cooperação Sul-Sul.
190. Prestar solidariedade aos países pobres e
em desenvolvimento.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encontra-se na Casa o Sr. Reditario Cassol,
primeiro suplente do Senador Ivo Cassol, da representação do Estado de Rondônia.
S. Exª encaminhou à Mesa o original do Diploma, que será publicado na forma regimental, e demais
documentos exigidos.
É o seguinte o diploma:

JULHO 2011

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Designo uma Comissão formada pelo Senador
Francisco Dornelles e Renan Calheiros para conduzir
S. Exª ao plenário a ﬁm de tomar o compromisso regimental.
(O Sr. Reditario Cassol é conduzido ao
plenário para prestar, perante a Mesa, o compromisso.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência solicita que todos os nossos
Senadores e Senadoras e demais pessoas presentes
ﬁquem de pé.
Peço ao Sr. Reditario Cassol que preste o compromisso constitucional.
O SR. REDITARIO CASSOL (Bloco/PP – RO) –
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do
meu País, desempenhar ﬁel e lealmente o mandato de
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Senador que o povo me conferiu e sustentar a união,
a integridade e a independência do Brasil. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pelos poderes que me são dados pela Constituição e o Regimento da Casa, declaro empossado no
cargo de Senador o Sr. Reditario Cassol, que, a partir
deste momento, passa a integrar os trabalhos da Casa.
Há, sobre a mesa, comunicação de ﬁliação partidária e nome parlamentar, que passamos a ler.
É assinada pelo Senador Reditario Cassol, que
tem a comunicar que, de conformidade com o art. 7º
do Regimento Interno, “assumo a representação do
Estado de Rondônia e adotarei o nome parlamentar
consignado e integrarei a bancada do Partido Progressista – PP.”
É a seguinte a comunicação:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O próximo orador é o Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assomo
hoje à tribuna – e talvez, antes do recesso, seja esta a
minha última oportunidade –, primeiro, para agradecer
o convívio aqui, por praticamente cinco meses, com
as Srªs Senadoras e com os Srs. Senadores. Foi um
privilégio ouvir tantos homens e mulheres com muita
experiência de vida pública, grandes ensinamentos.
Aqui, tivemos a oportunidade de atuar na Comissão de Agricultura, presidida pelo Senador Acir
Gurgacz, na Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo Senador Jayme Campos, do Estado irmão de
Mato Grosso, Senador Jayme Campos, e também na
Comissão de Infraestrutura, presidida pela Senadora
Lúcia Vânia.
Quero confessar aqui que, hoje, ao praticamente encerrar este primeiro período, o primeiro semestre, saio daqui pelo menos com o sentimento de que
poderíamos ter resolvido, Sr. Presidente, uma questão: o rito de tramitação dessas medidas provisórias.
Nesses primeiros cinco meses, ﬁcou muito claro, para
mim, que, se nós, aqui, no Senado, não resolvermos
essa questão, vamos diminuir, limitar muito a atuação
do Senado da República, Senador Benedito de Lira.
Senão, vejamos: as últimas medidas provisórias
que aqui vieram – e eu relatei uma delas, da maior
importância, do Minha Casa Minha Vida – sempre
chegaram aqui praticamente no apagar das luzes, e o
Senado, Senador Renan, não tem tido oportunidade
de debater. E veja que, hoje, a agenda do Senado, pelo
menos neste primeiro semestre, é muito vinculada à
edição das medidas provisórias.
Ora, já há uma limitação do Senado por não ter
a sua agenda própria, pois a maioria das discussões
é restrita a medidas provisórias, e ainda com um fator limitante, que é o prazo que o Senado tem para
discuti-las.
De forma que essa, sem dúvida nenhuma... Eu
sei do esforço do Presidente Sarney, que propôs um
projeto de lei, sei do esforço da Comissão de Constituição e Justiça, mas eu acho que essa decisão nós
precisamos tomar, e precisamos fazer isso no início
do semestre, senão, novamente, os trabalhos aqui no
Senado Federal serão limitados.
Eu quero também dizer que há dois assuntos que,
particularmente, me chamam a atenção: a questão da
saúde – nós estamos esperando a regulamentação da
Emenda nº 29, hoje, na Câmara Federal, porque, en-
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quanto isso não acontece, aqui no Senado, nós ﬁcamos
nessa expectativa e não conseguimos também avançar
nesta discussão – e a questão do Código Florestal.
O Presidente Sarney assumiu o compromisso de
que o Código Florestal iria, primeiro, à Comissão de
Constituição e Justiça, depois iria à Comissão do Meio
Ambiente e, por ﬁm, à de Agricultura. Há um esforço
dos dois Relatores, Senador Luiz Henrique e Senador
Jorge Viana, e nós estamos tendo o cuidado para que
as audiências públicas sejam feitas em conjunto pelas
Comissões de Meio Ambiente e de Agricultura, tudo
isso com o objetivo de que a tramitação aqui, no Senado, seja a mais objetiva, claro, guardando o tempo
para a discussão e para o debate.
Mas é fundamental que, no inicio de agosto,
quando da volta do...
(Interrupção do som.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– … recesso, nós objetivemos esse debate e façamos
com que...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, um momento. Dois minutos.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– … e façamos com que esse debate do Código Florestal possa, realmente, ser feito aqui com objetividade, até porque, se modiﬁcado, ele terá que retornar à
Câmara dos Deputados.
Quero conceder a palavra à Senadora Ana Amélia, que me honra muito com seu aparte.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Waldemir Moka, cumprimento V. Exª pela avaliação deste primeiro semestre legislativo e quero dizer
que endosso integralmente as preocupações do caro
colega, especialmente na questão das medidas provisórias e da Emenda nº 29, que é um pleito antigo,
especialmente dos prefeitos municipais. E queria dizer
a V. Exª que, no segundo semestre, o nosso grande
desaﬁo será, junto com a votação do Código Florestal, que tem que ser feito com rigor, de racionalidade,
de compromisso com os interesses nacionais para
que o Brasil consiga um desenvolvimento sustentável
preservando o direito dos produtores de ampliarem a
produção, tendo segurança jurídica necessária para
isso, e também a sustentabilidade. Parabéns a V. Exª
e voltaremos desse recesso com a disposição de atacar essas três frentes abordadas por V. Exª. Obrigada.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Srª Senadora Presidenta, quero encerrar as minhas
palavras dizendo que uma coisa que eu tenho certeza que vai deixar marcado este primeiro semestre é
a perda de Itamar Franco, esse extraordinário brasileiro, esse extraordinário homem público. Se ele aqui
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estivesse, estaria cobrando exatamente essa questão
do rito das medidas provisórias. No Senado da República, nós temos que alterar esse rito. Não é possível
mais que a gente tenha que decidir sobre assuntos tão
importantes tratados por essas medidas provisórias...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para encerrar, Senador.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
... e tenho certeza absoluta de que, se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos dar um salto de qualidade
nos trabalhos desta Casa.
Eu gostaria de conceder um aparte ao Senador
Walter Pinheiro.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Senador Moka, só acho que V. Exª toca nessa questão do
rito, que é algo que a gente vem cobrando desde 1º de
março. Nós demos um passo signiﬁcativo. Produzimos,
assinada pelo Presidente da Casa, uma PEC, que,
depois, encontrou disparidades a partir da relatoria...
O objeto central da nossa discussão era exatamente
prazo. Fizemos uma proposta, que está apresentada
à CCJ e que, lamentavelmente, não apreciamos. Estamos com o texto pronto e vamos encerrar o primeiro
semestre sem ter apreciado essa matéria, já tendo a
concordância de todas as lideranças quanto ao prazo
de 70 dias na Câmara, 40 dias no Senado e 10 dias
para o retorno. Então, na realidade, o que vale na cobrança de V. Exª é a gente ﬁxar aqui, hoje e agora, que
na primeira semana de agosto nós teríamos que resolver essa questão na Comissão e trazê-la ao Plenário
imediatamente, para, de uma vez por todas, acabar
com essa impossibilidade de a gente discutir um projeto pelas medidas provisórias nesta Casa.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Senador Walter Pinheiro, eu acompanhei toda essa
tramitação, mas, no apagar das luzes deste semestre,
acho importante nos lembrarmos, acho que é fundamental. E vejo V. Exª, no aparte que dá, com a preocupação de colocar isso, no início do recesso, como
ponto principal.
É exatamente isso que temos que fazer e, a cada
um de nós, chamar à responsabilidade. Eu, aqui, absolutamente, não quero dizer que isso seja culpa de
alguém. É uma circunstancia política. Aliás, a medida
provisória, costumo dizer, ela...
(Interrupção do som.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
... está tendo um vício de origem, um erro de origem,
porque ao se delimitar (Fora do microfone.) 120 dias,
Senador Presidente Sarney, ninguém disse quanto
tempo deveria ﬁcar na Câmara e quanto tempo no
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Senado. Então, quando a Câmara ﬁca com 100, 110
dias, ela não está incorrendo em nenhuma ilegalidade.
Na verdade, ela já deveria ter sido criada com
esses espaços reservados, que foi corrigido, que está
sendo trabalhado.
Mas quero, para não me delongar mais, dizer que
eu queria encerrar dizendo que essa é uma questão
que é fundamental para nós todos. E me incluo nessa
cobrança, naqueles que têm que trabalhar para que a
gente possa realmente mudar o rito das medidas provisórias e fazer com que os debates sobre o rito das
medidas provisórias que aqui vierem sejam feito com
mais tempo, e mais tempo signiﬁca mais qualidade
nessas discussões.
Encerro minhas palavras, agradecendo a extensão do tempo.
Durante o discurso do Sr. Waldemir Moka,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Waldemir Moka,
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado.
Quero, antes de dar a palavra a V. Exª, registrar
a visita honrosa para o Senado Federal que fazem,
neste momento, os altos executivos da grande companhia mundial Alcoa, seu Presidente Chris Ayers,
Daniel Cruise, Klaus Kleinfeld e o Presidente no Brasil
Franklin Feder.
Muito obrigado pela visita.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência designa a Senadora Vanessa
Grazziotin Relatora revisora do Projeto de Lei de
Conversão nº 18, proveniente da Medida Provisória
nº 528, de 2011.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer aqui, com imenso pesar, o registro do
falecimento de um dos grandes companheiros nossos, o companheiro Valdiro de Jesus Pimentel, que
foi atropelado. Ele sofreu um acidente, em que um
carro colidiu com a sua motocicleta, um acidente que
vitimou o companheiro Valdiro, que era Presidente do
Sindicato dos Produtores Rurais e Vice-Presidente da
Associação Comunitária dos Produtores na cidade de
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Tucano, no interior da Bahia, no sertão da Bahia. Para
quem não conhece Tucano, é mais fácil as pessoas se
localizarem pela cidade de Euclides da Cunha, cidade também muito conhecida por levar o nome desse
jornalista, mas que, ao mesmo tempo, conviveu ali
na Guerra de Canudos. Um homem do campo, uma
liderança importantíssima nossa na região, com uma
trajetória de luta nos movimentos sociais.
Valdiro, com quem tive a oportunidade de conviver ao longo de toda essa minha militância, lamentavelmente nos deixa, e aqui quero mandar o nosso
pesar, um conforto que nós podemos ter, Presidente
Sarney, quando perdemos um amigo. E, principalmente, o que podemos dizer à família é exatamente
a qualidade, a vida desses companheiros. São essas
coisas que são importantes. Perde-se materialmente
algo, e é, eu diria, talvez impossível se consolar alguém. Perde-se a convivência – e aí me reﬁro à sua
companheira, Maria Girlei, às suas ﬁlhas, Larissa, Laís
e Lorena, e a todos nós. Para essas pessoas, o que
podemos deixar de bom é, permanentemente, nos
lembrarmos de quem foi Valdiro e do que essa ﬁgura representou para nós como retidão, como caráter.
Esse é o maior legado que podemos falar de alguém
que se foi, mas que deixa, entre nós, um legado muito
importante construído no sertão, construído na luta
e construído, principalmente, com o compromisso de
vida, porque é impossível alguém esquecer, no momento da sua morte, aos seus cinquenta e poucos
anos, o que esse jovem construiu em um momento
de enfrentamento.
Então, eu queria deixar essa nossa mensagem
registrada nos Anais da Casa, assim como também
para os seus familiares.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência se associa ao pesar manifestado
por V. Exª e ao povo da Bahia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –
ORDEM DO DIA
A pauta está sobrestada, porque há duas medidas
provisórias e, a primeira, ainda não temos o relatório
pronto para que seja submetido a Plenário.
Assim, na primeira sessão do mês de agosto, elas
serão incluídas para deliberação da Casa.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.

Quinta-feira 14

345

29363

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Mesmo com a pauta
obstruída por uma medida provisória, há um requerimento que pode ser apreciado hoje, assinado pelos
Líderes, solicitando urgência para a votação do Projeto
de Lei da Câmara nº 62, de 2007. Solicito então a V.
Exª, dentro das possibilidades, colocar o requerimento em votação, no momento oportuno, para que possa
constar da Ordem do Dia.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendida.
Com a palavra a Senadora Ana Rita. (Pausa.)
V. Exª está inscrita como oradora. Se V. Exª desejar usar da palavra mais na frente, também...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem. Eu gostaria de pedir a inscrição da minha palavra, pela Liderança do Governo, no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será inscrito como Líder do Governo. Já
temos inscritos... Ainda quatro Líderes.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem.) – V. Exª encerrou a Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as demais matérias
não apreciadas e transferidas para a próxima
sessão deliberativa ordinária:
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 07-072011)
Relator revisor: (Sobrestando a pauta a
partir de: 07-07-2011)
Prazo ﬁnal prorrogado: 07-08-2011
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2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, para acrescentar outras atividades de
prestação de serviços às já passíveis de opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, na Casa de origem, do Deputado Sarney
Filho), que ﬁxa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art.
23 da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das ﬂorestas, da fauna e da ﬂora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
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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.
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 DA CÂMARA Nº 33, DE 2011
Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2011
(nº 7.623/2010, 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 4ª Região (RS) e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 608, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Simon.
14
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
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oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas apresentadas ao Substitutivo, em turno
suplementar, perante à Comissão): favorável,
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).
15
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,
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.
16
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.
17
REQUERIMENTO Nº 1.108, 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.
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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.
19
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).
20
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).
21
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).
22
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,
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além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Agricultura e Reforma Agrária (equoterapia
para pessoa com deﬁciência).
23
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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24
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, solicitando que seja apresentado voto
de aplauso e louvor ao Dr. José Graziano da
Silva, ex-Ministro da Segurança Alimentar 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.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
vão à publicação.
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Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
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Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

356

29374

Quinta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2011

Julho de 2011

JULHO 2011

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
pediria a V. Exª também que ﬁzesse a minha inscrição
como orador, pela Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra a Senadora Ana Rita.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srªs e
Srs. Senadores; público na tribuna de honra, obrigada pela presença, que bom que vocês estão aqui; espectadores da TV Senado; ouvintes da Rádio Senado;
Sr. Presidente, subo a esta tribuna para falar sobre o
Plano Diretor do Município de Vila Velha, cidade onde
moro, no Estado do Espírito Santo, pela qual tenho
muito apreço.
Primeiro, farei um histórico do que está acontecendo em Vila Velha, mostrando os motivos de minha
preocupação com o Município e sua população.
O Brasil possui sérios problemas urbanos e ambientais, decorrentes entre outros, da falta de planejamento de suas cidades e da ausência de uma política de desenvolvimento urbano capaz de atender
aos anseios, desejos, demandas e necessidades do
conjunto da população. Trata-se de uma constatação
quase unânime entre técnicos, população, gestores e
outros setores da sociedade.
A própria Carta Magna do País, preocupada com
o tema, dispõe no seu art. 182:
A política de desenvolvimento urbano,
executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais ﬁxadas em lei, tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
Em 2001, esta Casa aprovou a Lei nº 10.257,
mais conhecida como Estatuto das Cidades, que, entre outras, estabelece as diretrizes gerais da política
urbana e busca dar respostas às questões fundamentais sobre o planejamento das cidades.
Entre diversas questões tratadas pela lei, uma delas merece especial atenção: a busca de mecanismos
que garantam a participação da população em diversas
fases da elaboração e aplicação das políticas urbanas.
Muitas vezes, essa parte da lei é encarada como
um item de menor importância, como uma espécie
de mera obrigação burocrática. Eu considero isso um
profundo equívoco.
A “produção” da cidade se dá em várias dimensões. Uma delas diz respeito ao nível da consciência
cidadã e política dos seus habitantes. O exercício pe-
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rene da participação popular é essencial para alcançar esses objetivos e deﬁnir o modelo de cidade que
contemple as necessidades e os anseios do seu povo.
O modelo de participação adotado em nosso País,
apesar dos seus limites, tem sido uma referência em
todo o mundo. Em vários encontros, publicações e debates, o Brasil aparece como um exemplo nas práticas
que envolvem a população na deﬁnição das políticas
governamentais nos últimos anos.
Em que pesem os avanços signiﬁcativos de participação popular, eles não se dão de maneira uniforme. Alguns Municípios têm avançado mais, e outros
não. Aliás, alguns mandatários têm se demonstrado
praticamente surdos aos novos e bons ventos da participação popular como fator indispensável na construção das cidades.
É o caso, por exemplo, do maior Município do
Estado do Espírito Santo, ou seja, Vila Velha, cidade
em que tenho felicidade de residir; mas, infelizmente,
o Executivo caminha na contramão dessas práticas.
Recentemente, a Prefeitura de Vila Velha enviou
um projeto de lei à Câmara de Vereadores propondo
uma reforma no Plano Diretor em vigor. Não se trata
apenas de emendas, alterações e correções; o que foi
proposto altera profundamente o perﬁl da cidade, em
especial a área rural. Trata-se, portanto, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, de uma mudança que atinge
diretamente a vida de muitas pessoas, impactando
fortemente o seu cotidiano e o meio ambiente, entre
outros aspectos.
Mudanças de tamanha envergadura – não só
porque está previsto em lei, mas em respeito aos moradores, que são aqueles que constroem verdadeiramente a cidade – deveriam ser feitas somente após
ouvir e debater com a população, aliás, como manda
a tradição democrática e republicana.
Ao que tudo indica, está sendo imposto um pacote
fechado à população, contratado por setores, alguns
até proprietários de terras, interessados muito mais
em elaborar um zoneamento que atenda a interesses
exclusivos, em detrimento dos interesses do conjunto
da população de Vila Velha.
Encontro-me bastante preocupada com o processo em si. As modiﬁcações em curso podem ser
catastróﬁcas ao futuro da cidade, pois são desarticuladas de um projeto de conjunto e não dialogam com os
processos históricos que construíram Vila Velha, alterando radicalmente, para pior, os rumos do município
- rumos constantemente explicitados, especialmente
em dois documentos.
E aqui, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, eu quero destacar esses dois importantes documentos que a
cidade de Vila Velha construiu, com a participação de
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sua população: a Agenda 21 e o Plano Diretor Municipal, elaborados com a participação da população em
inúmeras reuniões e audiências públicas e que apontam rumos para o município, conforme a vontade de
sua população. Somente para a elaboração do Plano
Diretor, foram realizadas cerca de 80 reuniões, entre
fóruns, seminários temáticos, reuniões com os segmentos produtivos, construção civil, indústria, comércio, bares e restaurantes, sistema portuário, reuniões
com a comunidade por polo regional e por grupo de
acompanhamento comunitário.
São documentos que tratam do futuro de Vila Velha e foram elaborados também com a participação de
proﬁssionais das mais diversas áreas de conhecimento,
de forma interdisciplinar, buscando abranger todos os
aspectos de um plano de futuro para a cidade, abrangendo desenvolvimento econômico e turístico, desenvolvimento humano e social, desenvolvimento urbano
e ambiental, meio ambiente e saneamento ambiental,
transporte e trânsito, emprego e renda, entre outros.
Não se trata também de planos que possam ser
considerados antigos ou defasados: a Agenda 21, Srs.
Senadores e Srªs Senadoras, data de 2003 e o Plano
Diretor em vigor foi aprovado no ano de 2007.
As alterações propostas não dialogam com esse
rico histórico e praticamente ignoram todo esse acúmulo que é patrimônio conquistado da população de
Vila Velha. Não é possível conceber uma alteração tão
profunda nos rumos do município, desconsiderando os
mais variados processos nos campos da política, do
social, do técnico e do legal.
Ignorou-se a necessidade de audiências públicas.
Ignorou-se a necessidade de analisar as propostas,
sob suas diversas dimensões, de forma global, desconsiderando as variantes locais, estaduais e nacionais
e o quadro internacional em que estamos inseridos.
Vou ﬁnalizar, Sr. Presidente. Mais um minuto.
Não é possível que, em pleno século XXI, ainda
se ignorem os potenciais efeitos urbanos, os efeitos
sociais e os efeitos sobre o meio ambiente de toda
região e não só das áreas decorrentes desse tipo de
modiﬁcação legal.
Desejamos, sim, o desenvolvimento de nosso município, mas queremos um desenvolvimento que seja
ambientalmente sustentável, socialmente responsável e que garanta uma cidade com qualidade de vida,
transporte, saúde, educação, emprego e renda para
todos os seus habitantes.
Construir um modelo de desenvolvimento que
garanta esses objetivos não é tarefa de poucos, mas,
sim, de todos os setores e segmentos que representam
o rico tecido social do Município de Vila Velha.
Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Muito obrigada pela atenção de todos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Líder do PSC, o Senador
Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ocupo esta tribuna
hoje para manifestar uma preocupação muito grande
com a agricultura do meu Estado, o Estado de Sergipe.
A agricultura sergipana, nos últimos anos, tem
alcançado índices marcantes no tocante à produtividade. Esse cenário animador foi modiﬁcado este ano, em
2011, em função de uma surpreendente falta de chuvas
no período crucial para as lavouras, especialmente de
milho e feijão. O mais grave é que, neste ano, houve
grande expansão dos investimentos na agricultura sergipana, com a crescente qualiﬁcação dos agricultores,
que, nos últimos anos, passaram a utilizar tecnologia
moderna, no tocante à mecanização agrícola, ao uso
de sementes selecionadas, à adubação e à aplicação
de agrotóxicos para controlar pragas e ervas daninhas
nas lavouras.
A constância das chuvas registrada na última
década e a substituição das práticas modestas antes
adotadas, especialmente na lavoura do milho, impulsionaram a produtividade na agricultura sergipana,
colocando o Estado entre os maiores produtores de
milho do Brasil e, com certeza, entre os primeiros do
Nordeste. Em 2011, Sr. Presidente, ocorreu um fenômeno assustador: as previsões de chuvas para o
período da safra davam conta de “chuvas na média e
acima da média de todos os anos”, o que levou nossos agricultores a se motivarem para a plantação, porém as previsões se conﬁrmaram apenas no período
de preparo do solo e do plantio das lavouras. Choveu
regularmente na segunda quinzena de abril e na primeira semana de maio, e os agricultores, motivados,
se lançaram em nova empreitada com vistas a ampliar as áreas plantadas, com enormes investimentos
e expectativas de melhores lucros. Desde a segunda
semana de maio, as chuvas são escassas e já existem
situações de perdas irreversíveis.
No Município de Poço Verde, por exemplo, maior
produtor de feijão do Estado de Sergipe – e a lavoura
do feijão tem ciclo rápido entre o plantio e a colheita
-, este ano, com a falta das chuvas, a safra de feijão
está completamente comprometida.
Curioso é que o agricultor de Poço Verde tem
substituído a lavoura de feijão pela lavoura de milho
em função da menor utilização da mão de obra e do
aumento da produtividade. E, se as chuvas recomeçarem hoje na região, isso não reverterá a frustração
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de mais de 80% da safra do feijão e do milho. É um
desastre, Sr. Presidente.
Falamos de Poço Verde, que ﬁca na região semiárida do meu Estado, mas não é diferente a realidade
de municípios mais próximos do agreste sergipano. Os
maiores produtores de milho do Estado, como Carira
e Simão Dias, onde a produtividade dos últimos anos
atingiu a média de 75 a 80 sacas de milho, ou seja, 4,5
a 4,8 toneladas por hectare, neste ano, diante da falta
de chuvas, já registram perdas irreparáveis.
Os prejuízos na lavoura de milho e de feijão em
2011 atingem todos os produtores do Estado, necessitando-se de medidas urgentes do Governo Federal, com
vistas a suportarem tão grave impacto em suas vidas.
O que ocorre na lavoura afeta sobremaneira a
pecuária local, haja vista que a utilização de agrotóxicos inviabiliza a utilização das plantas pelos animais.
Sem safra, o agropecuarista ﬁca também sem alimento para o rebanho, estabelecendo-se uma situação de
caos total.
É necessário que o Governo Federal seja célere
na adoção das providências capazes de manter no
campo aqueles que vêm contribuindo para o sucesso
da agricultura numa região que, não faz muito tempo,
não contava com indicadores positivos a apresentar
à nossa Nação.
Necessitamos de medidas urgentes, Srª Presidente, para que os agentes ﬁnanceiros responsáveis
pela aplicação do FNE - Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, especialmente o Banco do
Nordeste do Brasil, repactuem as dívidas dos agricultores que sofrem com a perda de suas safras em
nosso Estado.
É necessário que sejam disponibilizados recursos
emergenciais para ﬁnanciarem as dívidas contraídas
pelos agricultores junto aos fornecedores de sementes e insumos, que adotam a prática de venda através
do Plano Safra, com previsão de pagamento para a
época da colheita, bem como para o ﬁnanciamento
de provimentos para a manutenção dos rebanhos da
região, sob pena da ocorrência de estado falimentar
dos fornecedores e a inviabilidade dos agricultores e
pecuaristas de prosseguirem em suas atividades.
Chegam notícias de meu Estado, de Sergipe,
de que o desespero começa a se estabelecer entre
os agricultores e pecuaristas, com a ocorrência inclusive da prática de suicídio entre aqueles que se encontram desesperados com a sua situação, com um
débito enorme.
Desta forma não há tempo a perder. Todos nós
sabemos o quanto a motivação é importante na vida
das pessoas. O nosso País, por exemplo, não se rendeu ao pessimismo internacional diante das crises
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ﬁnanceiras e saímos exitosos numa recente fase dramática para o planeta.
Agora, exponho aqui, nesta Casa, a angústia
enfrentada pelos homens e mulheres, pequenos, médios e grandes produtores de alimentos do meu Estado, alguns trabalhando na agricultura de subsistência,
outros incrementando os níveis de produção em níveis
regional e até nacional. São todos cidadãos honrados,
timoneiros da nova realidade do Brasil, contribuintes
da grandeza desta nação brasileira.
Euclides da Cunha, em sua obra “Os Sertões”,
diante das agruras enfrentadas pelos nordestinos, retratou com sabedoria que “o sertanejo é antes de tudo
um forte” e boa parte dessa gente nordestina nos últimos anos passou a fazer parte da nova classe média
rural do Brasil.
Agora, diante da realidade aqui apresentada, os
pecuaristas e agricultores que trabalham na lavoura de
milho e feijão de Sergipe necessitam não de uma esmola, que como bem disse Luiz Gonzaga “envergonha
o cidadão”, mas sim da reciprocidade do seu País no
sentido de colocar-lhes à disposição os instrumentos
de que a nação dispõe através do FNE para manter
vivas as possibilidades de continuarem produzindo,
vivendo com dignidade e contribuindo para a grandeza nacional.
Srªs e Srs. Senadores, diante da situação enfrentada pelos pecuaristas e agricultores sergipanos,
estou apresentando um projeto que altera as normas
da lei que institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, visando a adoção de prazos,
juros e outros encargos diferenciados ou favorecidos
na repactuação das dívidas oriundas do crédito rural,
obtido através das instituições ﬁnanceiras responsáveis pela aplicação do FNE, em função da frustração
das safras decorrente de caso fortuito ou força maior.
Conﬁo na solidariedade dos membros desta Casa,
bem como na solidariedade e dinamismo da Excelentíssima Senhora Presidente da República Dilma Rousseff para que a agricultura sergipana continue forte e
contribuindo para a melhoria dos indicadores sociais
do Estado de Sergipe e do nosso País.
Quero aqui, Srª Presidente, agradecer ao ex-Deputado Federal, ex-Prefeito de Poço Verde e ex-Secretário de Administração do Estado de Sergipe,
o Advogado José Everaldo de Oliveira, que muito contribuiu e nos auxiliou nesse manifesto.
Para ﬁnalizar, Srª Presidente, quero aqui também
manifestar e demonstrar meus sentimentos à família
do Dr. Jugurta Barreto, advogado, jurista, ex-Secretário
de Justiça do meu Estado, Sergipe, que ontem veio a
falecer, irmão do atual Vice-Governador, o amigo Jackson Barreto.
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Muito obrigado, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Amorim, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra.
Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Amorim.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Srª Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente
Marta Suplicy, queria comunicar a V. Exª que devo viajar para o meu Estado na quinta-feira e, assim como
aconteceu na última campanha eleitoral, tenho recebido no meu escritório sucessivas ameaças, dada a
posição de oposição que tenho mantido contra o atual
Governador. Então queria pedir à Mesa que me garantisse segurança nessa viagem e durante o período em
que vou ﬁcar lá no Estado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Que assim seja, Senador. V. Exª será atendido
imediatamente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, eu
queria que V. Exª recebesse um voto de pesar que vou
encaminhar à Mesa pelo falecimento do compositor
Billy Blanco nos seguintes termos:
Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221 do Regimento Interno, ouvir do Plenário que sejam consignadas nos Anais do Senado as seguintes homenagens
pelo falecimento de Billy Blanco: inserção em ata de
voto de profundo pesar pelo falecimento e apresentação de condolências à família.
O Pará perdeu – ele era paraense nascido em
Belém – um de seus ﬁlhos ilustres.
O cantor e compositor paraense Billy Blanco faleceu na manhã do dia 8 de julho, aos 88 anos, vítima
de parada cardíaca.
William Blanco Trindade, Billy Blanco, irmão do
Senador Milton Trindade, que foi Senador pelo Estado
do Pará, suplente de Jarbas Passarinho, que exerceu
mandato aqui por longo período, é um dos compositores mais importantes da música popular brasileira.
Nascido em Belém, em 1924, interessou-se pela
música desde cedo, fazendo inicialmente paródias com
letras diferentes em músicas conhecidas.
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O compositor decidiu estudar arquitetura em São
Paulo, em 1946. Lá iniciou sua carreira de compositor,
mas foi a sua ida para o Rio de Janeiro que lhe proporcionou gravar as primeiras músicas.
Seu primeiro sucesso foi “Estatutos da Gaﬁeira”,
cantado por Inezita Barroso e regravado por vários
cantores.
Billy Blanco ganhou destaque nacional e formou
parcerias com grandes nomes da música brasileira,
como Baden Powell, Tom Jobim e João Gilberto, o
compositor e autor da música “Canto Livre”, escrita
durante a ditadura militar. Suas composições tiveram
intérpretes como Dolores Duran, Meire Gonçalves, Neuza Maria e Linda Batista. Elis Regina, João Gilberto,
Peri Ribeiro, Hebe Camargo e Jorge Goulart também
gravaram suas canções.
Billy Blanco estava internado desde outubro de
2010, vítima de um acidente vascular cerebral.
O Pará, o Brasil e os admiradores da música brasileira lamentam o seu falecimento.
Eu pediria a V. Exª que ﬁzesse constar dos anais
o encaminhamento do voto de pesar aos familiares.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
A Presidência se associa ao voto de pesar.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora Marta,
rapidamente quero fazer um registro e uma palavra
de repúdio, e faço em meu nome, enquanto pai de
família e Senador, e em nome da Frente da Família
no Brasil, à cartilha distribuída no Município de Embu
das Artes, no Estado de São Paulo, pela Prefeitura,
pela Secretaria de Educação, que foi recolhida por
uma revolta das famílias, das mães. Uma cartilha que
está comigo, eminentemente imoral, com desenhos
descarados, descabidos, textos descabidos para distribuir para crianças a partir de seis anos de idade,
com o argumento...
Aliás é necessário que sexualidade – eu acabado
de preparar um projeto de lei – ﬁque proibida em escola, porque determinadas questões devem ser tratadas
por pai e mãe, têm que ser tratadas em casa, o preparo tem que ser de pai e mãe. Não é distribuir cartilha
em escola para crianças, quando há revolta até dos
professores em ver os textos e o desenho porque são
pais e mães de família.
Então estou protocolando um projeto de lei que
proíbe que esse tipo de material seja distribuído em
escola. A questão sexualidade não é para ser tratada
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em escola. Isso é educação que tem que ser dada por
pai e mãe, e ﬁca absolutamente proibida para que nós
não tenhamos mais esse tipo de constrangimento.
E a população de Embu das Artes receba a minha solidariedade, o meu repúdio em nome da Frente
da Família no Brasil.
Srª Presidenta, ainda faço o registro – a senhora
está passando a presidência ao nosso nobre Senador,
pode passar, ﬁque tranqüila, V. Exª vai cumprir outra
tarefa – de que a Presidenta Dilma Rousseff acaba
de sancionar um projeto de minha autoria, com o que
ﬁco muito orgulhoso. A Lei do Abate, dentro do projeto
de segurança nacional, é de minha autoria, na época
da CPI do Narcotráﬁco, quando ainda era Deputado
Federal. A lei até gerou um ﬁlme agora, em que o
Milton Gonçalves é protagonista, o Thiago Lacerda é
protagonista.
Sou o autor dessa lei que criou a Lei do Abate no
Brasil. Nós não raciocinamos na época que uma aeronave carregada de droga e arma para matar nossos
ﬁlhos, se fosse alvejada tendo um civil, teria o inquérito
tratado pela Justiça comum. Agora, faço outro projeto,
que foi sancionado e virou lei no Brasil, em que, tendo
civil na aeronave abatida com droga e arma, também o
tribunal será militar. A Presidenta Dilma sanciona essa
lei para o Brasil, pensando na segurança do País, na
segurança dos nossos ﬁlhos, na nossa vulnerabilidade em sermos entreposto de drogas e armas para o
mundo. E o ex-Presidente Fernando Henrique ainda
faz discurso para legalizar a droga no Brasil. Nem conhece o País que governou, porque se conhecesse
não ia falar isso com tanta fronteira aberta neste País.
Na Amazônia, 2.500 pistas clandestinas para aeronaves de pequeno porte com droga e arma para matar
nossos ﬁlhos, e você vê um homem que governou o
País por oito anos sair com uma conversa ﬁada dessas, de legalização de drogas, com um país de fronteiras abertas para vizinhos que não gostam muito da
lei, que usam das nossas fronteiras para fazer do país
um entreposto.
Fico feliz, honrado e agradeço à Presidenta Dilma
por ter sancionado essa lei de minha autoria. Obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Passo a Presidência ao Senador Wilson Santiago, para eu fazer o meu pronunciamento.
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra a Senadora Marta Suplicy pelo tempo regimental.
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A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da
TV Senado e da Rádio Senado. Todos nós pudemos
acompanhar de perto o desenrolar da pior crise ﬁnanceira mundial das últimas décadas. A superação da
crise foi um grande teste para o nosso País e mostrou
como o nosso modelo de desenvolvimento está certo.
Colhemos os frutos de nossa opção por um crescimento inclusivo, segundo qual o ganho econômico só
se justiﬁca acompanhado do ganho social.
O fortalecimento do mercado consumidor doméstico de forma perene e sustentável foi o nosso principal trunfo para enfrentar os desaﬁos da crise. Países
dependentes do mercado externo ou alavancados por
um crédito fácil e volátil foram os grandes perdedores.
Fizemos o nosso dever de casa no momento certo e
agora não é justo que paguemos pela irresponsabilidade dos outros.
O fato é que, queiramos ou não, a crise persiste. Vemos a economia norte-americana patinar entre
uma política monetária que não tem mais eﬁcácia e
um gasto público que atingiu seu limite. Vemos as economias europeias presas nas amarras da moeda única, o Euro, e com países à beira da insolvência, num
efeito cascata iniciado pela Irlanda, Grécia e Portugal,
e que agora está ameaçando Itália e Espanha. Vemos
um Japão vitimado por catástrofes naturais e vemos o
dragão chinês, que começa a preocupar-se verdadeiramente com o outro dragão, o da inﬂação.
E o Brasil, Sr. Presidente, onde se localiza nesse
cenário de desequilíbrio mundial?
Encontramo-nos numa situação inédita. Nossa
pujança nos tornou um País para o qual todos se viram e veem grandes oportunidades de negócios. Por
isso, todos querem vender para o Brasil, investir no
nosso País.
Desde o início da crise, US$111 bilhões ingressaram no País para investimento direto, contribuindo para
os US$330 bilhões que hoje acumulamos em reservas
cambiais. O Real passou a ser visto como uma moeda
estruturalmente forte, fazendo com que se valorizasse
quase 34% nesse período. A percepção de solidez de
nossa economia nunca foi tão boa, fazendo com que
atinjamos os melhores níveis de avaliação de risco
conferidos por agências internacionais.
No entanto, novos desaﬁos se avizinham e atendem pelo nome de perda de competitividade e risco
de desindustrialização.
Na última semana, por iniciativa dos Senadores
Luiz Henrique e Armando Monteiro, tivemos uma importante audiência pública sobre esse assunto nesta
Casa. Dela participaram importantes entidades re-
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presentativas da indústria nacional, como, a Abimaq,
a Abit e a CNI.
Somos, historicamente, grandes produtores e exportadores de bens primários, como soja, minério de
ferro, petróleo, entre outros. É normal que o sejamos
devido à nossa riqueza em recursos naturais. A terra
do “em se plantando, tudo dá” e, agora, das imensas
reservas do pré-sal.
No entanto, nosso enorme e diversiﬁcado parque
industrial também é uma importante riqueza nacional.
O processo de sua lenta e árdua construção ao longo da nossa história não deve ser esquecido. Nosso
parque industrial inclusive é o que hoje nos diferencia
de outras economias sul-americanas, como Argentina, como Chile, Colômbia e Venezuela. Não podemos
abdicar dessa conquista.
Li, nesse ﬁm de semana, matéria com o professor Werner Baer, que é um dos maiores especialistas
em Brasil na Academia Norte-Americana. Nela, ele
nos lembra como o brasileiro sempre teve orgulho de
sua indústria. Vê os aviões da Embraer, utilizados por
muitas empresas aéreas no exterior, como se fossem
resultado do próprio esforço e engenhosidade pessoal.
Orgulhamo-nos dos automóveis, das máquinas,
das roupas, dos calçados Made in Brazil como símbolos do progresso nacional.
Hoje, já podemos constatar que, infelizmente,
algo está mudando. Dados da Abimaq, entidade representativa da indústria de transformação, mostram
que a nossa indústria não só perdeu participação em
nossas exportações como também sofrem com a concorrência, muitas vezes desleal, do produto importado.
A balança comercial da indústria de transformação
reverteu o superávit de pouco mais de US$7 bilhões
para um gigantesco déﬁcit de US$10 bilhões, em 2011.
Da mesma forma, enquanto no passado 40% do que
consumíamos de produtos industriais vinha de fora,
hoje esse percentual é de 60%.
A abertura comercial e a globalização são processos importantes, são processos benéﬁcos, mas não
em um mundo em que o desequilíbrio prepondera e a
disputa comercial e cambial tornou-se a regra. Precisamos avançar mais nas soluções para esses desaﬁos.
Ainda enfrentamos uma série de entraves de diferentes naturezas que fazem com que o custo de produção no Brasil, o tão famoso custo Brasil, seja mais
elevado, se comparado com outros países.
O custo de produção no Brasil é 36,3 % maior
que na Alemanha. Entre as principais causas estão o
custo com intermediação ﬁnanceira, transporte e insumos básicos, que são 18,6% maior no Brasil; o custo
dos juros sobre o capital de giro, 8% maior; o custo
relativo aos sistemas tributário e trabalhista, 5,8%
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maior; e o custo com logística, energia e burocracia
em geral, 2,8% maior.
Isso faz com que o grau de competitividade da
indústria brasileira ﬁque comprometido. Hoje, o Brasil
ocupa a 41ª posição no ranking de logística; a 82º em
burocracia alfandegária; a 87º em ferrovias e a 123º
em aeroportos, apenas para citar alguns.
O Governo tem se mostrado atento a esses novos desaﬁos. Já vem atuando, seja no âmbito da Organização Mundial do Comércio contra práticas antidumping, seja, principalmente, na coordenação com
os demais parceiros do Mercosul em relação à Tarifa
Externa Comum, listas de exceções e procedimentos
alfandegários.
Medidas vêm sendo adotadas visando à redução
do Custo Brasil. Aliás, esse tem sido um dos pontos
focais da ação do Governo nos últimos anos. Merecem
destaque o PAC, a atuação do BNDES garantindo o
crédito a o investimento industrial, e avanços legais
como a Nova Lei de Falências e a Lei de Inovações e
a criação do Simples Nacional, dentre outros regimes
tributários especiais, que avançou na desburocratização e simpliﬁcação tributárias.
Senador Randolfe, V. Exª quer utilizar a palavra?
Por favor..
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Querida Senadora Marta, permita-me apartear V. Exª,
cumprimentá-la, porque V. Exª dá sequência, continua
tocando em um debate importante, que ainda ontem
foi suscitado dessa tribuna pela Senadora Ana Amélia, também citando a importante iniciativa do Senador
Armando, para travarmos esse debate no Senado. Ontem, ﬁz uma citação do conhecido economista Antonio
Delﬁm Netto, de um artigo publicado por ele na revista
Carta Capital do último ﬁm de semana. Permita-me uma
breve citação de um trecho do artigo do ex-Ministro
Delﬁm Netto, que diz o seguinte:
“É claro que o Brasil não pode aceitar
passivamente o modelo de desenvolvimento
agromineral-exportador induzido que lhe está
sendo imposto pela nova divisão internacional
do trabalho [ou seja]: para a China, o fornecimento universal dos bens industrializados;
para a Índia, o fornecimento global dos serviços, e, para o Brasil, o de fornecedor residual
de produtos agrícolas e minerais”.
Dialoga com o que foi debatido ontem; dialoga
com a preocupação do Senador Armando; dialoga com
o ponto que V. Exª está apresentando aqui. É fato. Temos de reconhecer que a política econômica baseada
em metas de inﬂação, no superávit primário e nas taxas
de juros cumpri o papel de estabilização econômica
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em segurar a inﬂação. Nós temos é que dar o salto. Foi
muito feliz o Dr. Delﬁm em citar isso. E veja que nós,
pelas nossas particularidades, à esquerda, temos de
assim reconhecer que o ex-Ministro foi muito feliz em
citar isso, porque esse é o desaﬁo da política econômica dos próximos anos. Essa é a ordem internacional
do trabalho e do capital que pretende ser imposta, e
que nós, no Brasil, não podemos aceitar. Nós não podemos ser meros exportadores de matérias-primas,
enquanto o produtor de bens industrializados e exportador também é a China. É essa virada, é esse salto
que temos de dar na política econômica no Brasil para
os próximos anos. E é nesse sentido que V. Exª vem à
tribuna, e é nesse sentido que quero cumprimentá-la.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Quero agradecer o aparte, Senador Randolfe, por que
esta Casa discutiu o assunto nesta semana de forma
muito própria, com vários debates aqui.
Também concordo com a coluna do ex-Ministro
Delﬁm Netto sobre o tema.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Senadora...
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) –... eu
queria me associar às manifestações e, sobretudo,
cumprimentar V. Exª, Senadora Marta Suplicy, que se
engaja também nesse debate, que é tão oportuno, no
sentido de poder discutir esse quadro que se apresenta hoje, nos oferecendo um grande risco de desmonte
desse patrimônio do Brasil que é a indústria brasileira.
Crescer pela indústria é crescer melhor. A indústria tem
uma força transformadora. A indústria impacta a produtividade global da economia. A indústria dissemina
o conhecimento tecnológico. Então, não há via melhor
para o crescimento senão através da indústria. E o
Brasil não pode se dá ao luxo de permitir um processo
regressivo, que é esse de o Brasil abdicar da sua justa
pretensão de preservar essa plataforma industrial que
o Brasil construiu, e que foi um trabalho de gerações de
brasileiros. A reprimarização da pauta de exportação
do Brasil é algo inaceitável. Portanto, esta Casa precisa discutir a chamada agenda pró-competitividade.
Que é, minha querida Senadora Marta Suplicy, uma
agenda que nos coloca um duplo desaﬁo. O primeiro,
ainda de romper com o passado e com um conjunto
de ineﬁciências que ainda estão presentes e que estão
aí representadas por um sistema tributário anacrônico,
pelas deﬁciências de infraestrutura, mas temos também o desaﬁo de pensar numa agenda que vai nos
ligar ao futuro, e que nos exige desenvolver novas
competências. E, aí, o pilar fundamental é a inovação.
A indústria brasileira precisa ter a capacidade de ino-
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var. De inovar processos; inovar produtos. Os ganhos
de produtividade dependerão crucialmente dessa capacidade de inovação da indústria. Então, associo-me
e congratulo-me com V. Exª, e tenho certeza de que
esta Casa vai se engajar nesse debate de uma agenda
pró-competitividade, para preservar esse patrimônio
da Nação que é a nossa indústria.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço muito esse aporte, porque compartilho inteiramente da análise de V. Exª. Eu sinto que aí temos um
líder nesta questão e temos um time de Senadores e
Senadoras que compartilham dessa visão e que estão
aqui para ajudar que o Brasil prospere na área industrial.
A indústria é fundamental para um país como o nosso.
Para qualquer país. Para o nosso, que já conseguimos
um distanciamento até dos nossos vizinhos, não só
manter, mas crescer. E compartilho também do que V.
Exª colocou a respeito do investimento em tecnologia.
Sem isso nós não conseguiremos dar esse salto. Aí
nós vamos ter muitos debates, porque eu aqui vou me
posicionar que parte desse recurso do pré-sal, além
do que já está estabelecido para a educação, temos
que investir muito em tecnologia, porque os países
que deram o salto industrial investiram na educação,
na tecnologia e na formação dos seus quadros nessa
área mais avançada. Sem isso nós não vamos conseguir dar o salto que merecemos.
Para encerrar, medidas vêm sendo adotadas
também visando a redução do Custo-Brasil. Aliás um
dos pontos focais da ação do Governo nos últimos
anos. Merecem destaque o PAC, a atuação do BNDES garantindo o crédito ao investimento industrial,
e avanços legais como a Nova Lei de Falências, a Lei
de Inovação e o Simples.
Como resultado, nós vemos o aumento da taxa de
investimento nacional, que saltou de 16% do PIB para
quase 19% nos últimos oito anos e que deverá alcançar 21% nos próximos anos. Nunca se investiu tanto
em infraestrutrua e no ambiente de negócios do País.
E o Governo pretende avançar ainda mais. Esta
semana o Governo anunciou que está elaborando novas
medidas que comporão a Política do Desenvolvimento
da Competitividade a ser lançada brevemente. Será
ampliada ainda mais a desoneração do investimento
produtivo, serão fortalecidas as ações de defesa comercial, assim como a política de inovação.
Os desaﬁos são grandes. O Governo está alerta e
atuante em busca de soluções. E aqui nesta Casa nós
devemos propor e ajudar, porque nós todos compartilhamos dessa vocação – não é nem uma ideia – que
todos sabemos que o Brasil tem. Nós somos produtores de muita coisa, temos reservas naturais, recursos
minerais, e agora petróleo, muito petróleo, teremos
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essa riqueza fantástica. Mas nós não podemos nos
esquecer da indústria.
Não sei se é porque tenho toda uma família, uma
tradição muito ligada a isso, mas percebo o quanto o
Brasil pode e deve investir para que não ﬁquemos para
trás. Nós estamos no limite, mas podemos dar um salto
com os investimentos e com as soluções propostas. E
o Governo tem clareza desse alerta de que precisa ter
concentração de interesse nessa questão.
Ontem, a ex-Senadora nossa colega e hoje Ministra Gleisi Hoffmann se posicionou muito claramente
sobre isso, no encontro com Senadores e Senadoras,
dizendo da preocupação do Governo neste tema e dos
estudos que estão sendo feitos. E, se as nossas comissões – creio eu – tiverem colaboração interessante,
devemos, sim, procurar o Governo, para que possamos
juntos pensar em como não deixar também a desindustrialização chegar a um ponto mais crítico ainda
em relação às nossas empresas brasileiras.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, pela Liderança do PSOL,
o Senador Randolfe.
V. Exª tem o tempo regimental.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos que nos ouvem pela
Rádio Senado e que nos assistem pela TV Senado,
venho à tribuna nesta tarde para fazer um cumprimento
ao Ministério das Comunicações, à Telebrás.
Eu sou de um Estado localizado ao norte do
País que tem a menor cobertura nacional de Internet
de qualidade, de Internet de banda larga. É de 0,2%
a cobertura de Internet banda larga no meu Estado
do Amapá.
Nós padecemos do isolamento digital e sabemos
que nestes tempos, nos tempos do século XXI, do
século da informação, a Internet é um direito humano
fundamental, já consagrado inclusive pelas Nações
Unidas como direito humano fundamental de quarta
geração, um dos direitos humanos mais necessários
para o mundo atual, tal qual são necessários educação, saúde, segurança, saneamento básico e energia.
Nesse sentido, o Plano Nacional para Banda Larga tem como objetivo massiﬁcar, até 2014, a oferta de
acessos à banda larga e promover o crescimento da
capacidade da infraestrutura de telecomunicações do
País, tendo como meta 30 milhões de acessos banda
larga ﬁxa e 60 milhões de banda larga móvel.
Como já disse, Roraima e, em último lugar, o
nosso Estado do Amapá padecem da ausência desse
direito humano básico e fundamental.
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As peculiaridades geográﬁcas do Amapá, acessível apenas por via aérea ou ﬂuviomarítima e sem integração ao Sistema Interligado Nacional de energia,
apresentam desaﬁos para a viabilização e o acesso às
alternativas tecnológicas e de infraestrutura a serem
adotadas e que reclamam soluções urgentes.
Essas soluções começam a se apresentar a partir
do dia de hoje. Desde o começo deste ano, nós apostamos que o caminho para a retirada do Amapá do
isolamento tecnológico, do isolamento e da inacessibilidade à Internet era o caminho através da via pública.
Se a Internet é um direito humano fundamental
– e é, como eu já disse, um direito humano de quarta
geração –, ela não pode ser somente uma responsabilidade das teles e do mercado. Deve e tem de ser uma
responsabilidade fundamental do Estado brasileiro.
Por isso eu quero destacar o papel da Telebrás
como empresa estratégica a ﬁm de garantir o acesso à Internet para as populações que mais precisam.
Na manhã de hoje, foi assinado um importante
acordo de cooperação entre a Telebrás e a Eletronorte.
Esse acordo de cooperação vai possibilitar, primeiramente, que a Telebrás forneça em Belém, a partir da
utilização dos linhões da Eletronorte, Internet a preço
de PNBL, a R$35,00 o megabite.
O fornecimento da Internet a esse preço em
Belém possibilitará que o Consórcio BNO/NTC, que
será o primeiro a levar a Internet Banda Larga para o
Amapá, compre a esse preço a Internet em Belém e,
através da estratégia backbone, leve Internet de qualidade até Macapá e forneça à população amapaense
Internet a preço de PNBL.
Senadora Ana Amélia, é com muito prazer e muita
honra, sempre, que escuto o aparte de V. Exª. Então,
tenho a maior honra em concedê-lo.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Randolfe Rodrigues, é uma alegria, e até porque
este tema me tem atraído a atenção penso que ele
seja assunto prioritário desta Casa. Hoje, pensando no
século XXI, o Brasil, com dimensão continental, não
pode abrir mão, em nenhum momento, das oportunidades para fazer a comunicação entre as pessoas. E
a Internet, a banda larga defendida agora por V. Exª,
esses acordos entre os agentes que operam no sistema das telecomunicações são relevantes e fundamentais para que a gente dê passos largos nessa direção.
Tenho, no meu Estado, também, recebido pedidos e
solicitações. Às vezes, cidades próximas de um Estado
considerado por muitos brasileiros, equivocadamente,
como sul maravilha têm deﬁciências gravíssimas nas
telecomunicações, no acesso à banda larga. Portanto, é uma barreira ao próprio desenvolvimento. Esse
acesso permite também a questão de saúde na edu-
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cação e tantos outros acessos, especialmente da juventude. Imagino que, na Amazônia ou na região Norte
do País, com grandes distâncias, a Internet encurtaria
essas distâncias através dessa estrada virtual e digital, facilitando o contato entre as pessoas. Parabéns
a V. Exª pela abordagem desse tema tão importante
para todos os brasileiros, independentemente de estarmos no seu Estado ou no meu, o Rio Grande do
Sul. Muito obrigada.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Senadora, incorporo todo o aparte de V. Exª. Imagine
o quanto é necessário em um Estado como o nosso.
Estamos vivendo o século da informação. A informação
é o instrumento deste século. A humanidade passou
pela revolução mercantil, nos séculos XVI e XVII; pela
revolução industrial, nos séculos XVIII e XIX. Vivemos
o século da revolução da informação. Não é possível
desenvolvimento sem acesso à informação de qualidade e rápida em Estados como o nosso, Senador
Mozarildo Cavalcanti, do meu querido não vizinho,
mas irmão Estado de Roraima; irmão, literalmente.
Tornamo-nos territórios federais por objeto do mesmo
diploma legal, e por objeto do mesmo dispositivo, art.
14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, fomos elevados à
condição de Estado da Federação.
É com muito prazer que ouço o aparte de V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Randolfe, primeiramente, quero dizer que tenho
muito prazer que V. Exª tenha lembrado a nossa transformação em Estado na mesma época e dizer que me
orgulho muito de ter sido Constituinte e de ter brigado
junto com os companheiros do Amapá para conseguir
esse avanço. Mas V. Exª está falando de um tema que
não consigo realmente entender. Sei que agora, pela
ação do Governo, pode ser que as coisas realmente
clareiem. Porque, veja bem, no meu Estado, existe a
ﬁbra ótica que vem da Venezuela, passa pelo Estado
de Roraima e vai até o Amazonas. No Amazonas, pelas informações de que dispomos, há um bom serviço.
Já por Roraima, passa apenas, e a Oi não instala, de
maneira ampla, a banda larga no meu Estado. Como
disse a Senadora Ana Amélia, os nossos Estados, que
são os mais distantes dos grandes centros, precisariam mais ainda de dispor de uma Internet banda larga.
Então, eu quero me associar ao pronunciamento de
V. Exª e à reclamação que faz muito oportunamente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Senador Mozarildo, é exatamente por isso, incorporando
o aparte de V. Exª, que é fundamental entendermos e
incentivarmos, aqui do Parlamento, um investimento
estatal para garantir Internet para populações distantes
como as nossas, do Amapá e de Roraima.
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Por isso, é fundamental o papel da Telebrás e,
reitero, por isso foi indispensável o acordo de cooperação entre Telebrás e Eletronorte, assinado na manhã
de hoje, no Ministério das Comunicações.
É nesse sentido que quero cumprimentar o Ministro Paulo Bernardo, reconhecendo o seu esforço. O
Ministro, hoje, foi extremamente carinhoso com as nossas bancadas, falou das reclamações que temos feito
em relação à não anuência de Internet e reconheceu
a diﬁculdade que têm os nossos Estados. Parece-me
que, hoje, demos um passo importantíssimo.
No caso especíﬁco do Amapá, nós poderemos
já viabilizar Internet a preço de PNBL, através do Consórcio BNO/NTC, que fornecerá Internet, em Macapá,
a preço de R$35,00 o megabyte, e poderemos, a partir
de agora, por meio do linhão da Telebrás, que vai até o
Município de Calçoene, trazer Internet banda larga da
Guiana Francesa, através de ﬁbra ótica, Internet banda larga de boa qualidade, necessária para atender a
população do Amapá.
Quero, também, cumprimentar os dois dirigentes
da Telebrás, o ex-Presidente, Dr. Rogério Santanna, e
o Dr. Caio Bonilha, que têm apostado na Telebrás como
empresa estratégica e fundamental para garantir que
direitos como esse cheguem para as populações dos
nossos Estados.
O Ministro das Comunicações também nos comunicou, na manhã de hoje, um investimento no valor
de aproximadamente R$230 milhões, que possibilitará,
também, a construção do cabo de ﬁbra ótica da Guiana Francesa, passando por Oiapoque e sendo levado
até o conjunto do Estado do Amapá.
Não há alternativas para Estados como os nossos, para desenvolvimento econômico e social, não
há alternativas para nós que estamos localizados à
margem esquerda do rio Amazonas, que não seja por
meio de investimentos como esse, de investimentos
estatais que possibilitem a viabilização da Internet para
o conjunto da população brasileira.
Não posso deixar de registrar aqui que, no acordo
de hoje, a Telebrás também anunciou que deverá atender pelo menos 250 localidades, já no ano de 2011. É
lógico que já para amanhã não teremos em Macapá
Internet banda larga de qualidade, mas quero anunciar
o conjunto das medidas que me foram comunicadas
pelo próprio Presidente da Telebrás. Na semana que
vem, os dirigentes do consórcio BNO/NTC serão chamados a Brasília para a oferta do preço de R$35,00
do PNBL – R$35,00 o megabyte –, para ser ofertado e
vendido à população de Macapá pelo consórcio. Além
disso, o Ministro das Comunicações e o próprio Presidente da Telebrás deverão ir até Macapá, no ﬁnal do
mês de agosto, início do mês de setembro, e deverão
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anunciar o conjunto de ﬁnanciamentos que resultará
em Internet de qualidade, em fornecimento para tirar
o Amapá do atraso digital até o ano de 2012. Este
semestre não poderíamos concluir com vitória e com
notícias melhores para nós do Amapá.
Aproveitando os sete minutos que me restam,
Presidente, já que este é um dos penúltimos pronunciamentos desta sessão legislativa, desses primeiros
seis meses, ﬁz questão de fazer um pronunciamento
trazendo essa boa notícia para o povo do meu Estado,
mas, ao fazer um rápido balanço desses seis meses,
quero concluir este pronunciamento trazendo aqui uma
belíssima peça preparada pelo meu companheiro de
Partido, Líder do Partido Socialismo e Liberdade na
Câmara dos Deputados, texto produzido por Chico
Alencar, inspirado no conhecido “Dez Mandamentos Bíblicos”. Como nós sabemos, o nosso Estado
laico, advindo da República, tem raízes culturais na
tradição judaico-cristã. E, quem sabe, não há melhor
passagem na tradição judaico-cristã do que a missão
do Deus Libertador, tirando Seus ﬁlhos da escravidão
do Egito e levando para a Terra Prometida. Foi nessa
passagem que Deus – Javé, como diz o Antigo Testamento – entregou ao homem, por meio de Moisés, os
Dez Mandamentos.
Pois bem, parodiando, e nesse sentido a paronímia é permitida, os Dez Mandamentos Judaico-Cristãos, nós poderíamos construir aqui, quem sabe, os
“Dez Mandamentos da Autoridade Pública”. E foi este
texto, produzido por Chico Alencar, que quero reproduzir aqui: “Mandamentos indispensáveis para a prática quotidiana de todos nós, que somos responsáveis
pela res publica”.
Diria essa nova reedição dos dez mandamentos:
“- Amarás a promoção do bem comum, e
não dos seus bens patrimoniais, bezerros de
ouro da prosperidade particular com todo teu
coração e entendimento;
- Não pronunciarás a expressão interesse
público em vão, confundindo-a com a idolatria
dos negócios privados;
- Guardarás nítida separação entre dedicado trabalho e salutar descanso, desfrutando
deste sem nenhuma vantagem indevida ou
mimo interessado, derivado daquele;
- Honrarás todos os antecessores que
na vida pública praticaram a honestidade, o
serviço, a defesa de causas de justiça para
as maiorias desvalidas;
- Não matarás a esperança do povo com
práticas que degeneram o sentido maior da
política, corrompendo-a pelo poder dissolvente
do dinheiro e da hipocrisia;
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- Não cometerás atos de promiscuidade
entre o público e o privado ao manter relações
impublicáveis de intimidade com aqueles que
têm interesses em contratos do Estado;
- Não roubarás o erário, em nenhuma das
variadas inventivas formas que a corrupção
sistêmica criou: tráﬁco de inﬂuência, compra
sem licitação, isenções ﬁscais sem critérios,
polpudas doações de campanha com retorno
em obras públicas superfaturadas;
- Não darás falso testemunho nem obrigarás sua assessoria de imprensa a mentir para
esconder viagens e relações que não resistem
à transparência e aos critérios da moralidade
administrativa;
- Não cobiçarás, fascinado pela ascensão à vida de luxo e de prazeres, o que não te
pertence, nem darás a teus cônjuges, parentes
consanguíneos diretos ou amigos privilégios
e oportunidades que não são oferecidas às
pessoas comuns;
- Zelarás com rigor máximo pelo patrimônio público sobre o qual tens mandato, mandato
este que apenas, transitoriamente, gerencias,
pois tu és do povo e ao povo voltarás.”
Mandamentos que devem ser obedecidos por nós,
autoridades públicas, seja do Legislativo, do Executivo
ou do Judiciário.
Que terminemos este semestre com essa reﬂexão, que atuemos cumprindo esses dez mandamentos,
tão importantes quanto os Dez Mandamentos judaico-cristãos que fundaram nossa civilização.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Pedro Simon, em substituição ao Senador Paulo Paim. Antes...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela ordem, Sr. Presidente. Acho que, na ordem dos inscritos,
é o Senador Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Houve uma permuta, Senador Anibal
Diniz, com a Senadora Marta. Foi exatamente essa
permuta do Senador Paim com o Senador Geovani
Borges que possibilitou a cessão à Senadora Marta.
Em seguida, o Senador Paulo Paim permutou com o
Senador Pedro Simon. Então, em seguida é que vem
V. Exª.
Com a palavra o Senador Pedro Simon. Mas,
antes,...
V. Exª, Senador Pedro Simon, em permuta com
o Senador Paulo Paim.
E antes de iniciar seu pronunciamento, vou pedir
licença a V. Exª para eu ler um ato do Presidente do
Congresso Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) –
ATO DA PRESIDÊNCIA DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL Nº 1, DE 2011
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional,
cumprindo o disposto no art. 6º da Resolução 01/2011CN, “que dispõe sobre a Representação Brasileira no
Parlamento do Mercosul, sua composição, organização
e competências”, e para os efeitos do que determina o
art. 10 da referida Resolução, designa as Srªs e os Srs.
Parlamentares abaixo relacionados como membros da
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Deputados Federais do PT: Titulares: Benedita da
Silva, Dr. Rosinha, Emiliano José, Jilmar Tatto, Paulo
Pimenta; Suplentes: Bohn Gass, Newton Lima, Sibá
Machado, Weliton Prado, Zé Geraldo.
Do PMDB – Deputados Íris de Araújo, Marçal Filho, Moacir Micheletto e Raul Henry; suplentes: Fátima
Pelaes, Gastão Vieira, Lelo Coimbra e Valdir Colatto.
Do PSDB – Eduardo Azeredo, Reinaldo Azambuja e Sérgio Guerra.
Do PP – Dilceu Speraﬁco e Renato Molling; suplentes: Afonso Hamm e Raul Lima.
Do DEM – Júlio Campos e Mandetta.
Do PR – Paulo Freire; suplentes: Giacobo e Henrique Oliveira.
Do PSB – Jose Stédile e Ribamar Alves; suplentes: Antonio Balhmann e Audifax.
Do PDT – Vieira da Cunha; suplente: Sebastião
Bala Rocha.
Do Bloco PV/PPS – Roberto Freire; suplente:
Antônio Roberto.
Do PTB – Sérgio Moraes; suplente: Paes Landim.
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Do PSC – Nelson Padovani; suplente: Takayama.
Do PCdoB – Manuela D’Ávila; suplente: Assis
Melo.
Do PRB – George Hilton; suplente: Vitor Paulo.
Do PMN – Dr. Carlos Alberto; suplente: Fábio
Faria.
Do PTdoB – Luis Tibé.
Os Srs. Senadores titulares para o Parlamento
do Mercosul:
Do Bloco PMDB/PP/PMN/PSC/PV – Senador Pedro Simon, Senador Roberto Requião, Senador Wilson
Santiago, Senadora Ana Amélia; suplentes: Casildo
Maldaner, Waldemir Moka, Valdir Raupp.
Do Bloco de Apoio ao Governo PT/PR/PDT/PSB/
PCdoB/PRB – titulares: Senador Paulo Paim, Senador Inácio Arruda, Senador Antonio Carlos Valadares;
suplentes: Senador Eduardo Suplicy, Senador Humberto Costa, Senador Cristovam Buarque, Senador
Magno Malta.
Do Bloco da Minoria PSDB/DEM: Senador Paulo
Bauer; suplente: José Agripino.
Do PTB – titular: Senador Mozarildo Cavalcanti;
suplente: Senador Fernando Collor.
Presidente do Congresso Nacional, Senador
José Sarney.
Será feita a comunicação à Senhora Presidenta da República e também ao Presidente da Câmara
dos Deputados. Em seguida, a respectiva publicação
no Diário do Poder Legislativo.
É a seguinte a íntegra do ato:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Pedro Simon. V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minutos.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) –
(Fora do microfone.) Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Sr.
Senador.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado,
Sr. Presidente. Já falei com o ilustre Senador Simon,
que também compreendeu.
Quero só fazer um registro aqui, meu Presidente.
No dia de ontem estivemos no nosso querido Estado
do Tocantins, na posse dos novos líderes do PSDB,
onde foi empossado o Sr. Olyntho Neto, Presidente do
PSDB Jovem; Karina Café, esposa do nosso Secretário
de Agricultura do Estado, Jaime Café, como Presidente
do PSDB Mulher do Estado; Célio Mascarenhas, novo
Presidente tocantinense do PSDB Sindical, que, por
sinal, é o primeiro no País a assumir a parte sindical do
PSDB. Também estiveram nesse evento o nosso Presidente Nacional do PSDB, Deputado Sérgio Guerra; o
Deputado Duarte Nogueira, Líder na nossa Câmara; a
ex-Deputada Thelma de Oliveira, Presidente do PSDB
Mulher Nacional, esposa do nosso querido Dante de
Oliveira. Homenagem à presidência de honra do PSDB
Mulher do Tocantins, dona Gilda Gomes, mãe do Deputado Federal Eduardo Gomes, pioneira do Partido no
Estado. Fomos recepcionados pelo nosso ilustríssimo
Governador Siqueira Campos.
Era só isso o que queria registrar, meu Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador.
Com a palavra o Senador Pedro Simon. V. Exª
dispõe de 20 minutos, tempo regimental.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chegamos ao ﬁnal
do primeiro semestre de nossas atividades deste novo
Senado, do qual dois terços foram renovados, e muitos
ilustres companheiros nos honram aqui. Sou obrigado a reconhecer a excepcional atuação que tiveram.
O que me traz – e acho muito importante – neste
momento a esta tribuna é uma questão que há muito
tempo nos chama a atenção, preocupa-nos. De certa
forma, o Brasil, até com certa inveja, olhava países
modernos com seus famosos trens-bala. E o Brasil,
que está atingindo o melhor estágio da sua economia,
não podia deixar de entrar nessa paixão de ter o seu
trem-bala. Estamos aqui assistindo a um debate que,
sinceramente, foge daquilo que deveria ser o ideal.
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Cheio de festa, de alegria, de grandiosidade, lançou-se esta tese: “Trem-Bala São Paulo-Rio de Janeiro”.
Depois, acrescentou-se Campinas, porque os estudos
que havia à época mostravam que o trecho São Paulo-Rio de Janeiro-São Paulo era deﬁcitário, porque, se
de São Paulo a Rio de Janeiro o tráfego era intenso, a
recíproca não era verdadeira. Já Campinas-São Paulo
não; seria um tráfego enorme de ida e de volta. Mas foram tantos os equívocos, as dúvidas, as interrogações
a respeito dessa matéria que ontem, pela terceira vez,
não apareceu ninguém, nenhuma grande empreiteira
se inscreveu, interessada em construir o trem-bala. É
impressionante a gente ver os números. Era coisa de
15 bilhões quando se lançou. Já se fala em 35, e alguns dizem que lá, daqui a seis anos, quanto estiver
pronto, será coisa de mais de 50 bilhões. E o que é
mais importante: é a primeira vez que se tem notícia
de uma obra dessa importância em que as empreiteiras não aparecem, não se interessam.
Não se interessam porque dizem que o negócio
é muito confuso, é muito difícil, de resultado positivo
muito interrogativo.
E nisso tudo entra o BNDES – o BNDES, que
felicito aqui por ter caído fora de uma questão entre
dois supermercados: um meio brasileiro e outro francês. Quatro bilhões de reais o BNDES aplicaria nessa ridícula participação. Qual o interesse do Brasil de
pôr R$4 bilhões do BNDES em um negócio que não
sei nem se é bom para o próprio proprietário do Pão
de Açúcar?
Teríamos de reﬂetir por que as empreiteiras não
entraram na concorrência. Dizem elas que é duvidosa, que o resultado ainda é difícil, que querem mais
dinheiro público.
Se nós olharmos os trens-bala hoje no mundo, os
trens-bala que se veem na televisão, praticamente sempre lotados lá, ligando cidades importantes a Tóquio,
eles tiveram que ser estatizados, porque a iniciativa
privada não pôde manter o alto custo do investimento.
Olha, eu votei contra, eu sou contrário e eu faria
um apelo ao Governo: em vez de sair correndo para
lançar uma nova proposta que agrade aos empreiteiros ou coisa parecida, deixe na gaveta esse projeto.
Não signiﬁca que tenha de retirar, que tenha de dizer
que não será mais refeito, mas também não é preciso
que ele tenha de ser feito a qualquer custo. Deixe-o
na gaveta, deixe o tempo passar, deixe aparecer outra
oportunidade, até porque nós já estamos vivendo uma
situação tão complicada em termos dos estádios de
futebol, uma situação tão desgastante e com falta de
compreensão da sociedade.
Eu nunca vi uma complexidade, uma confusão
tão grande quanto essa.
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Lá em São Paulo, um estádio pronto, o Morumbi.
Algumas reformas, melhoria de banheiros, de sanitários,
bares, ou coisa que o valha. Vão fazer um novo, numa
zona completamente afastada, porque o presidente não
gostou do São Paulo, porque o São Paulo não votou
como ele queria a distribuição das cotas de televisão.
Então, tem de ser do Corinthians. E a viúva paga.
Não entendo para que oito, nove, dez estádios.
Capitais-sedes lá no Rio Grande do Norte e não sei
mais onde. Aqui em Brasília, demoliram o Garrincha e
vão construir um estádio para a Copa, que pode lotar
na hora da Copa, mas que depois, entre Gama e Brasília, durante um ano inteiro, não lotará, somando-se
todas as pessoas que estarão lá.
Para quê essa urgência? E todas as verbas aumentando, aumentando, aumentando, a cada vez.
Se nós já estamos, nesta hora, nessa confusão
de terminar as obras para as Olimpíadas e para a Copa
do Mundo, deixe o trem-bala para outra oportunidade.
Deixe o trem-bala para depois de resolvida essa questão. Para que misturar?
Já estamos numa situação difícil. Cá entre nós,
ridícula. Já faz quatro anos que o Lula fez um carnaval, anunciando que a Copa seria no Brasil e as Olimpíadas também. E, em alguns casos, ainda estamos
discutindo como vai e como não vai ser.
O futebol, no Brasil, sempre foi muito bem, obrigado. Para que o Governo se meter, como está-se
metendo?
Mas, se já está nessa questão, vamos equacionar
a Copa agora e, dois anos depois, as Olimpíadas. E
qual é a urgência urgentíssima do trem-bala de Campinas ao Rio de Janeiro, passando por São Paulo? Isso,
para não discutir os preços.
E, para não levantar a tese dos produtores, que
dizem que, com esse trem bala de 500 quilômetros,
dá para construir não sei quantos mil quilômetros de
trem de passageiro normal. E, muito mais ainda, de
trem de transporte de carga.
Srª Presidenta, não estou pedindo para recuar,
não estou pedindo para de repente voltar atrás. Não.
Três vezes, três propostas feitas, e não apareceu ninguém. E os interessados vêm e dizem que não têm
interesse, porque é perigoso, é complicado, é de êxito
muito difícil. Então, suspende-se.
Não é vergonha. Vergonha é ver na televisão,
como no Jornal Nacional de ontem, lá na cidade de
Friburgo e de Teresópolis, o resultado da catástrofe
que houve, que parece que foi ontem, porque não se
fez absolutamente nada; é veriﬁcar que roubaram as
prefeituras, a verba que a União mandou e que até
agora não aconteceu nada.
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Agora, o trem-bala? Não digo que se suspenda,
não digo que se encerre, apenas que se deixe para
mais adiante.
Por três vezes, já foi feita a licitação, e nas três
não apareceu ninguém.
O Estado vai ter de acomodar-se.
Nós sabemos que as empreiteiras brasileiras...
Já lhe darei um aparte com maior prazer.
As empreiteiras brasileiras são as maiores do
mundo, competentes e capazes: se não entram é porque não acham interessante, e não vai ser interessante
ao Governo brasileiro.
Pois não, querido Senador.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Senador
Pedro Simon, para nós que chegamos, há pouco tempo, a esta Casa, é sempre um privilégio ouvir V. Exª,
com a autoridade política que tem. Ontem, V. Exª falava e trazia a sua justa indignação com uma série de
mazelas, que, infelizmente, ainda estão presentes na
vida do País. V. Exª dirigiu à Presidenta da República
aquela mensagem e veio até a publicar uma plaquete que tem o título “Resistir é preciso”. Hoje, de forma
também lúcida, V. Exª traz a sua palavra, em boa hora,
questionando a prioridade desse projeto do trem-bala.
Fico à vontade para falar sobre isso, porque votei contra,
meu caro Senador Pedro Simon. Num país que tem as
nossas carências estruturais, eleger prioridade é algo
que representa a própria arte de governar, porque o
País tem demandas imensas em várias áreas. Veja
que, na área do transporte popular, do transporte de
massas, nós temos muitas outras prioridades. Quantas
grandes cidades neste País não são sequer servidas
ainda por metrôs. Uma megametrópole como São Paulo, por exemplo, dispõe de apenas 70 quilômetros de
linha de metrô, e a cidade do México tem mais de 300
quilômetros de metrô. Isso, sem falar, meu caro Senador, de todas as demandas que temos no transporte
de cargas; não temos hidrovias, os modais de transporte precisam ser, cada vez mais, integrados. Então,
quero associar-me a V. Exª, dizer que é sempre bom
ouvi-lo nesta Casa, sobretudo quando encerramos este
primeiro semestre. Eu compartilho inteiramente desta sua posição, de que o Brasil tem de contemplar as
suas verdadeiras prioridades. Não tenho nada contra
o projeto do trem-bala, mas acho que ele se colocará em outro momento para o Brasil. Não é o Brasil de
hoje. Muito obrigado, Senador.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Sou um grande admirador de V. Exª, aliás, a admiração vem de pai para ﬁlho, pelo carinho que tenho pelo
genitor de V. Exª.
V. Exª tem razão, nas prioridades qual é o lugar
do trem-bala? Para uma pessoa importante como a
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nossa Presidenta – ou importante como o Lula –, na
seleção do que é urgente fazer no Brasil, será que o
trem-bala está nessas prioridades?
Os estádios de futebol são importantes, porque,
no turismo, a posição do Brasil... Vem uma Copa do
Mundo, vem uma Olimpíada, é interessante. Mas o trem-bala! Claro que o Brasil tem trem-bala. Não nego. Desde criança, quando ouvia falar no trem-bala do Japão,
eu ﬁcava impressionado. Um dia nós vamos ter, mas
não dessa maneira. V. Exª tem razão, não é prioridade.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – V. Exª
me permite?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Pois
não, com o maior prazer.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senador Pedro Simon, todas as vezes em que V. Exª sobe à
tribuna, fala com o respeito que todo brasileiro dedica
a V. Exª. V. Exª, aqui, tenho certeza absoluta, ensina o
caminho a ser seguido, pela sua luta ao longo de toda
a sua vida. Estou aguardando o momento em que vou
também à tribuna, para poder falar sobre o trem-bala.
Lembro que, no momento em que discutimos a medida provisória, de forma bastante corajosa, a oposição
e alguns Senadores de partidos da base do Governo,
como V. Exª, posicionaram-se sempre contrários não
ao projeto, mas ao momento em que o projeto está
sendo feito. Nós, como disse V. Exª, temos outras prioridades. O projeto estava estimado em R$26 bilhões,
e já se fala em R$50 bilhões! E se diz que não haverá
recursos públicos. Lógico que serão aplicados recursos públicos, porque parte será ﬁnanciada pelo BNDES, com recursos a juros subsidiados por todos nós,
brasileiros, pela Nação toda. E, àquela altura, lembro,
no debate que aqui foi feito, Senador Pedro Taques,
foi dito que não haveria urgência, para que fosse feita
a aprovação da Etav, empresa que vai administrar o
trem-bala, por medida provisória, permitindo-se que
o BNDES ﬁnanciar além dos limites. Foi aberta uma
exceção. E qual o resultado? Àquela altura, Senador
Armando Monteiro, diz-se que nem se sabia se haveria
um licitante, e realmente nenhum licitante compareceu
ao leilão. Mas me preocupa, Senador Pedro Simon...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É
a terceira vez.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Terceira
vez. Já havia sido adiado àquela altura, duas vezes,
mas agora não foi adiado. Agora foi aberto o leilão, e
não houve participante. O que me preocupa é que a
mídia, os jornais de hoje trazem uma informação para
a qual esta Casa tem de ﬁcar atenta: já se cogita que
o trem-bala seja bancado pelo Governo totalmente. A
Etav já vai ser não só majoritária, mas totalitária no
projeto. Isso nos preocupa.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Senador, lá na Europa e no Japão, já estatizaram, porque as empresas não tiveram condições de mantê-los.
Imagine aqui.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Pronto!
V. Exª colocou exatamente isto: os trens-bala, em todos
os lugares em que estão instalados, são deﬁcitários.
Ou seja, é preciso que haja realmente uma condição
no País, para que se possa suportar o projeto deﬁcitário, bancado não pelo Governo, mas pelo cidadão
brasileiro. Temos de estar atentos, Senador Pedro Taques, Senador Armando, Senador Pedro Simon, Senador Renan, Senador Pimentel; temos, todos aqui,
de estar atentos para não deixarmos que seja criada
uma nova condição de perda de recursos públicos. E,
mais do que isso, o mundo hoje passa por uma situação ﬁnanceira e econômica gravíssima. Nós temos
notícias da Grécia, da Itália, de Portugal. Ou seja,
no mundo globalizado de hoje, o Brasil tem de estar
atento, porque, com certeza absoluta, vai sofrer o impacto dessa crise. Nos Estados Unidos, o Presidente
Barack Obama luta, no congresso, pela possibilidade
de aumentar o déﬁcit permitido. E o que vemos é que
a Bolsa de Valores brasileira já sofre a consequência,
tendo caído ontem ao nível mais baixo desde maio do
ano passado. Então, V. Exª novamente nos dá uma aula.
E tenho certeza absoluta de que a Presidenta Dilma,
que, tenho dito aqui, surpreende-nos positivamente
pelas posições que tem assumido, vai rever esse projeto “lulático”, como eu disse aqui, de um momento de
delírio do ex-Presidente Lula.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Muito obrigado.
Eu sei que o meu tempo está no ﬁm, Sr. Presidente,...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –...
mas só para ouvir o Senador Pedro Taques [fora do
microfone].
Encerro com o seu aparte o meu pronunciamento, com muita alegria.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Quero
apoiar V. Exª na sua fala e dizer que um país em que
mais de três mil Municípios ainda possuem esgoto
a céu aberto, um país que não tem uma logística de
transporte que possa fazer frente ao que produzimos
não pode pensar em trem-bala. Eu ﬁco imaginando,
Senador Pedro Simon, um cidadão de um Município
do Estado de Mato Grosso, Confresa, Colniza, que ﬁcam a cerca de 1.400 km de Cuiabá, um cidadão que
não tem esgoto na rua da sua casa, um cidadão que
vê, todos os dias, as fezes passando pela rua pode
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ouvir falar em construir trem-bala? Eu tenho certeza
de que a D. Maria que está me ouvindo agora, o sonho
dela pode ser ter...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – ... uma
televisão de 100 polegadas na sua casa, um carro
maravilhoso, mas ela não pode comprá-los. Ela tem
de escolher prioridade, e a prioridade para ela, muitas
vezes, é um banheiro lá atrás da sua casa. Essa é a
prioridade. O valor que gastaríamos no trem-bala daria para fazer quase oito mil quilômetros de ferrovias;
resolveria o problema de mais de três mil Municípios
em se tratando de saneamento. Quero encerrar minha
fala e parabenizar V. Exª pelo seu pronunciamento.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Encerro, Sr. Presidente. Apenas quero fazer um apelo à
Presidenta. Ela não se diminui tomando uma posição
como essa. Não pense Sua Excelência que o fato de
ter lançado o trem-bala, uma importância que nem
essa, e agora recuar... Volto a dizer: não suspende,
apenas interrompe; não encerra, apenas deixa para
mais adiante.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Acho que Sua Excelência estaria praticando um gesto
muito importante. [fora do microfone.] para ela e para
sua biograﬁa.
Encerro minha participação neste semestre dizendo...
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador!
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sendo quem é, Sr. Presidente, se eu não der um aparte a
ela, não posso voltar ao Rio Grande do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Mais um minuto para V. Exª conceder
um aparte à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Não é tanto
assim, Senador Pedro Simon, é a sua generosidade
que me faz dizer estas palavras. Ontem, assisti aqui,
embevecida, um pronunciamento vigoroso e brilhante
de V. Exª a respeito da decisão pontual, correta e adequada da Presidenta Dilma Rousseff no episódio das
denúncias envolvendo o Ministério dos Transportes. E,
hoje, V. Exª traz à tona também questões relevantes
que preocupam todos aqui, no Senado, sobretudo pela
pressão que a sociedade brasileira está fazendo em
relação a essas matérias. Pela primeira vez, parece-me, a sociedade brasileira está mobilizada. Assim foi
com a ação popular do Ficha Limpa e assim foi com
a pressão contra o empréstimo milionário que acabou sendo suspenso por decisão pessoal, aparentemente pelas declarações da imprensa, da Presidenta
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Dilma Rousseff, que acertou a medida nessa decisão
também, tanto quanto em relação ao Ministério dos
Transportes. V. Exª, agora, traz outro tema relevante,
e eu acrescentaria também, Senador Pedro Simon, a
questão da RDC, o Regime Diferenciado de Contratações para as obras da Copa do Mundo. Penso que
esse seja um tema que o Governo tem que revisar.
Esta Casa aprovou a medida provisória, relativamente ao RDC. Votei contra esse regime porque é preciso
transparência nas contratações que envolvem recursos
públicos, com todos os argumentos que V. Exª abordou, relativamente ao trem-bala, que interessa ao Rio
de Janeiro e a São Paulo. Mas penso que é preciso,
e chegou a hora...
(Interrupção do som.)
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ...com a
pressão popular, Senador Pedro Simon, nós, aqui, estamos verbalizando exatamente essas inquietações da
sociedade brasileira. Cumprimentos a V. Exª. Este foi
realmente, para todos nós, penso, um semestre muito
rico. Obrigada, Senador Pedro Simon. Parabéns pelas
suas iniciativas.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Não
poderia encerrar melhor que com o Senador Pedro e
a Senadora Ana Amélia.
Meu abraço muito carinhoso à Presidenta. Que
ela acredite: o País vai bater palmas para ela, vai respeitá-la e vai entendê-la não como um retrocesso, mas
como quem tem a grandeza de, no momento exato,
tomar a medida exata.
Tenho certeza de que a Presidente ainda poderá,
no seu mandato, levar essa questão adiante, mas que
deixe para depois. Não é o momento agora.
Muito obrigado a V. Exª. Quero dizer que, neste
ﬁnal de Legislatura, V. Exª ﬁca, realmente, muito bem
na Presidência.
Meu abraço.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Obrigado, Senador Pedro Simon. Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento.
Com a palavra, o Senador Renan Calheiros, pela
Liderança do PMDB.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no recente estudo
Os Emergentes dos Emergentes, da Fundação Getúlio
Vargas, o Brasil ﬁgurou como o país dos Brics – Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul – com os melhores indicadores de redução das desigualdades sociais.
O levantamento concluiu que, no Brasil, a evolução dos indicadores das classes sociais tem mostrado
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desempenho superior ao dos dados macroeconômicos,
enquanto nos demais membros dos Brics a relação,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é oposta.
Os números do estudo apontam, de maneira inequívoca, que a desigualdade está caindo muito mais
no Brasil do que em outras nações conhecidas como
emergentes.
No Brasil, a renda familiar tem crescido, em média, 1,8 ponto percentual acima do crescimento do
Produto Interno Bruto, e isso, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, ocorreu em todos os anos entre 2003 e
2010. É a melhor relação de crescimento de salários
com o Produto Interno Bruto dentre todos os países
ditos emergentes.
Na China, por exemplo, a relação é inversa: a
renda familiar vem crescendo dois pontos percentuais
abaixo do Produto Interno Bruto do período. Ou seja,
os superlativos crescimentos da China não estão sendo democratizados como no Brasil.
Estes números, segundo os quais o social está
crescendo mais do que macroeconômico, demonstram
o acerto das políticas sociais adotadas no Brasil nos
últimos oito anos, onde, Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, o bolo da renda dos mais pobres cresce
mais que a dos mais ricos.
A mesma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas
também cita dados da pesquisa realizada pelo Instituto Gallup, em 146 países, sobre a perspectiva de
satisfação da população. A pesquisa procurou aferir o
grau de otimismo com a vida para os cinco anos seguintes, ou seja, até 2014. Nesse quesito, o Brasil é
recordista em otimismo, com pontuação de 8,7 numa
escala de zero a 10.
O segundo na classiﬁcação global é a Jamaica,
com 8,3 pontos. Entre os Brics, a África do Sul tem 7,2
pontos, a China 6,4 pontos, Rússia 6 pontos e Índia,
5,7 pontos.
Esta manifestação de otimismo está intrinsecamente associada à conﬁança que os brasileiros depositam em seus governantes e na atual política econômica.
Um programa que concilia austeridade, especialmente depois das ameaças do retorno da inﬂação,
com crescimento sustentável e redução das injustiças
sociais. Nós do PMDB temos orgulho de ter ajudado,
ainda que modestamente, na construção de números
como este.
As votações da LDO, a ocorrida ontem na Comissão de Orçamento do Congresso Nacional e a de
hoje no Plenário do Congresso Nacional, conﬁrmam
esta tendência de gradual redução das desigualdades.
E quero aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fazer
uma homenagem ao Senador Vital do Rego, do PMDB
da Paraíba, que preside a Comissão do Orçamento e

Quinta-feira 14

375

29393

conduziu com muito espírito público a aprovação da
LDO, que será muito importante para o Brasil.
Ontem mesmo a Comissão Mista de Orçamento
aprovou um crédito suplementar de mais de R$1 bilhão para o Programa Brasil sem Miséria, recursos, Sr,
Presidente e Srs. Senadores, que possibilitarão ações
junto às populações que vivem na extrema pobreza.
Para ﬁnalizar, gostaria de cumprimentar...
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador, é possível? Eu quero parabenizá-lo, Senador Renan Calheiros, pelo excelente pronunciamento que V.
Exª faz nesta tarde, deixando claro que esse modelo
econômico que o Presidente Lula iniciou e que a Presidenta Dilma dá continuidade, com toda a sua base
aliada, muda vários conceitos que a nossa academia
nos ensinava dizendo que era impossível ter, ao mesmo
tempo, crescimento econômico com inclusão social e
distribuição de renda. O Brasil está mostrando para o
seu povo e para o mundo que é possível fazer diferente.
Lembro muito bem, Senador Renan Calheiros, nosso
líder no PMDB, que, em 1990, a ONU apresentou uma
proposta internacional para que os seus países ﬁliados
tivessem, até 2015, a diminuição pela metade dos miseráveis dos seus países. Ou seja, que nenhuma pessoa tivesse renda inferior a R$70,00 por mês, algo em
torno de US$2,00 por dia. O Brasil atingiu essa meta
em 2010. Já em 2010, nós cumpríamos a cláusula que
assumimos com a ONU para diminuir a miséria no Brasil. E agora nos permite planejar, para que, em 2015,
venhamos a erradicar a miséria no Brasil, fechando
totalmente essa dependência, esse sofrimento que o
Estado nacional impunha à sua população. Queremos
ali, até 2015 – como V. Exª tem ajudado muito nesse
debate –, que os 16 milhões e 200 mil pessoas, que
ainda têm renda inferior a R$70,00/mês, possam chegar a esse patamar. E, deste público, 59% estão na
nossa região, no seu Estado, o Estado de Alagoas; no
nosso Estado, o Estado do Ceará; no Estado da Paraíba, do nosso Presidente Wilson Santiago. Portanto,
nosso líder, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e dizer que esse compromisso da base aliada, em
que o PMDB é um parceiro forte, é decisivo para que
nós possamos chegar em 2015 erradicando a miséria
e superando esse grave problema que nós tínhamos
para as famílias mais pobres brasileiras. Parabéns pelo
pronunciamento.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Eu agradeço o aparte de V. Exª e incorporo o seu
aparte, com muita satisfação, ao nosso pronunciamento.
Mas, antes, eu quero destacar o papel V. Exª exerceu como Ministro da Previdência Social, para que, efetivamente, essas coisas acontecessem no nosso País.
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Vou ﬁnalizar, Sr. Presidente. Antes, porém, eu
gostaria de cumprimentar um a um os Senadores e
Senadoras pelo admirável primeiro semestre. Parabenizo a todos não só pela quantidade das matérias
debatidas, como também pela qualidade das matérias
debatidas e aprovadas, mas cumprimento a todos
também pela civilidade e respeitabilidade dos debates
aqui registrados.
A bancada do PMDB considera que nós tivemos
mesmo avanços, muitos avanços, inclusive na matriz
de todas de todas as reformas, que é a reforma política, que, de alguma forma evoluiu na Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal.
E quero, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dizer
que, necessariamente, no segundo semestre, vamos
ter que resolver deﬁnitivamente – o Senador Moka
tem razão – o problema da tramitação das medidas
provisórias que, lamentavelmente, acabam suprimindo prerrogativas do Senado Federal, porque nós ainda não recobramos o prazo para apreciar, modiﬁcar,
melhorar essas medidas provisórias. Igualmente, nós
vamos ter que deliberar sobre o Código Florestal, já
aprovado na Câmara dos Deputados, e vamos ter
também que aprovar um critério para distribuição dos
royalties do pré-sal.
O PMDB apresentou também um projeto que vai
ter de ser apreciado sobre a substituição do indexador
da dívida dos Estados. E quero aproveitar a oportunidade também para fazer um apelo público ao Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal, para que o
Senador Delcídio designe o mais rapidamente possível
um Senador para relatar esta importante matéria aqui,
no Senado Federal.
E dizer, Sr. Presidente, que é fundamental que
nós estejamos juntos, todos os partidos, para que nós
possamos discutir não só as prioridades do ponto de
vista do Senado, do processo legislativo como um
todo, mas, sobretudo, as prioridades do País, elegendo uma agenda que faça ainda melhor a vida do País
e de todos os brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Renan Calheiros,
pelo pronunciamento.
Com a palavra o Senador Aníbal Diniz.
Antes, preciso ler uma matéria que está sobre
a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Foi lido anteriormente o Requerimento de nº 876, de 2011, dos Srs. Senadores Eduardo
Braga e Walter Pinheiro, solicitando autorização para
participação, como Presidente e membro titular, res-
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pectivamente, da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, na abertura da
19ª edição da ABTA 2011 – Feira e Congresso, a realizar-se em 9 de agosto do corrente ano, em São Paulo.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Aníbal Diniz.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, volto à tribuna do
Senado, nesta tarde, para reaﬁrmar a disposição da
Bancada Federal do Acre, da qual sou coordenador, e
das bancadas federais de praticamente todos os Estados do Norte, do Nordeste e também do Centro-Oeste,
no sentido de que a gente aprofunde a discussão a
respeito da redistribuição dos royalties do petróleo,
principalmente a partir da descoberta do pré-sal. Isso
está verdadeiramente preocupando Estados e Municípios, governadores e prefeitos de todos os Estados, de
todas as regiões do Brasil, porque é algo que precisa
ser feito para corrigir uma injustiça praticada com as
regiões menos desenvolvidas do Brasil.
A distribuição dos royalties da exploração de petróleo será foco de atenção da Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado neste segundo semestre. E
essa iniciativa substitui a instalação de uma comissão
especialmente voltada para este tema, como chegou
a ser anunciado no ﬁnal de junho pelo Presidente do
Senado, Senador José Sarney, quando ocorreu aquela
reunião em que estavam presentes todos os governadores do Norte e do Nordeste.
O anúncio da criação dessa comissão especíﬁca
para negociação da distribuição dos royalties ocorreu
após a reunião com os governadores das regiões Norte
e Nordeste, na qual se cobrou ação e busca de acordo
entre as bancadas dos chamados Estados produtores
– Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo – e as dos
demais Estados do País. No entanto, nova avaliação
nesta semana defendeu que o fórum mais apropriado
para a discussão da partilha seja a Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo eminente Senador
Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul.
A partilha dos royalties é uma discussão essencial
para o desenvolvimento qualitativo do nosso Brasil. O
petróleo pertence a todo o País, pertence a todos os
brasileiros, e é necessária e justa uma redistribuição
mais solidária desses royalties. É preciso usar o petróleo para fazer justiça social e reduzir desequilíbrios
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regionais. Além dos combustíveis, o petróleo está presente em uma vasta quantidade de produtos essenciais à rotina produtiva, como fertilizantes, plásticos,
tintas ou borracha.
Segundo dados recentes, em junho, a produção
total média de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Opep, atingiu 29,6 milhões
de barris de petróleo, 2% a mais do que foi registrado
no mês de maio. No mês de junho, tivemos uma produção de petróleo no mundo 2% maior do que a registrada no mês de maio. Isso signiﬁcou um aumento
diário de 520 mil barris, sustentado em grande parte
pela produção da Arábia Saudita, o maior produtor de
petróleo da Opep. Já o Brasil está se tornando uma das
maiores potências na exploração de petróleo, o que
será imensamente ampliﬁcado com a descoberta de
novas jazidas na região do pré-sal na costa brasileira.
O pré-sal é uma porção do subsolo que se encontra sob uma camada de sal alguns quilômetros abaixo
do leito do mar. Segundo estimativas, essa camada se
estende por 800 quilômetros desde o litoral de Santa
Catarina até o litoral do Espírito Santo e detém grandes reservatórios de óleo leve, que é de melhor qualidade e produz petróleo mais ﬁno. Dito isso, é preciso
analisar nosso cenário atual.
Hoje, os Estados produtores, especialmente Rio
de Janeiro e Espírito Santo, que respondem por cerca
de 90% da nossa produção nacional de petróleo, recebem uma parcela maior dos royalties pagos pelas
empresas, ou seja, recebem uma maior parcela como
uma espécie de compensação ﬁnanceira paga pelas
empresas exploradoras. Uma das justiﬁcativas é de que
esses Estados teriam mais gastos com infraestrutura
e prevenção de acidentes, por exemplo.
No entanto, não há como negar que, com a descoberta da camada do pré-sal, é necessário repensar
as regras para exploração de petróleo e estabelecer
um novo marco regulatório, uma vez que, por exemplo,
as empresas terão acesso a reservas de alto potencial
e com baixo risco exploratório.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Ouço
com atenção o Senador Pimentel.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador
Anibal Diniz, quero parabenizá-lo pelo tema que traz
à pauta de hoje, até porque, na reunião dos governadores, ocorrida no mês de julho, nós assumimos o
compromisso de, até o dia 13 de julho, apreciar essa
matéria. Não foi possível construir o entendimento.
Estamos adiando para até 15 de setembro. E eu espero – como muito bem V. Exª registra – que possamos
chegar lá com consenso construído no Congresso Na-
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cional e com o nosso País. Até porque, essa riqueza,
como muito bem V. Exª registra, vem da plataforma
continental, a mais de 200 quilômetros da nossa costa. E a nossa Constituição é muito clara: toda riqueza
que está na plataforma continental pertence à Nação
brasileira, não pertence a nenhum Estado membro. E
nenhuma parte do pré-sal está no território; tudo – como
muito bem V. Exª registra – encontra-se na plataforma
continental. Portanto, é muito justo que nós tenhamos
uma distribuição equitativa entre os 26 Estados, o Distrito Federal e os 5.565 Municípios, até porque todos
os recursos investidos na Petrobras vêm do acionista
majoritário na sua proporção e dos nossos acionistas minoritários. Não há um centavo do Governo do
Estado do Rio de Janeiro, não há um centavo do Governo do Estado do Espírito Santo. Os recursos são
da Nação brasileira, de toda sociedade brasileira. Lá,
em 1998, quando iniciamos o critério de distribuição
dos royalties de petróleo, logo após a emenda constitucional que assegurou a privatização desta grande
riqueza nacional e que é objeto de disputa internacional muito forte, inclusive com algumas guerras, como
a que há no Iraque, ali, no primeiro ano, em 1998, a
partilha foi algo em torno de R$298 milhões. Com o
crescimento da exploração, com os investimentos que
a União fez em 2010, chegamos a R$21,6 bilhões. E
os estudos feitos pelos órgãos que atuam nesse setor,
pelo Ministério das Minas e Energia, preveem que, em
2022, deveremos ter algo em torno de R$100 bilhões
de partilha dos royalties de petróleo. Portanto, está de
parabéns V. Exª por, no dia 13 de julho, quando nós
deveríamos estar discutindo aqui as alternativas ao
veto, trazer esse tema para a agenda, para que nós
possamos iniciar o próximo semestre ali no mês de
agosto e que, até 15 de setembro, possamos ter um
grande acordo no Congresso Nacional, com a sociedade brasileira, para dizermos: o petróleo é nosso e é
distribuído com todo nosso povo. Portanto, parabéns
pelo seu pronunciamento.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Senador José Pimentel, o aparte de V. Exª enriquece imensamente este pronunciamento com os dados que V.
Exª traz e que aumentam a precisão da necessidade
desse debate.
Ouço, com atenção, o aparte do Senador Casildo.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Senador Anibal Diniz, quero subscrever o aparte do
Senador Pimentel ao discurso de V. Exª, quando trata
dos royalties do petróleo e assim por diante. É importante o compromisso agendado, pactuado para, até o
dia 15 de setembro, tratarmos sobre o veto, para haver
um entendimento, para fazer com que, na verdade, os
Estados brasileiros e os Municípios venham a participar
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dos royaties do petróleo no País, ressalvados, é claro,
os produtores, que têm que ter a maior fatia. Na verdade, acho que o Brasil deve ter direito à mesa nessa
questão continental. Eu diria que pertence ao Brasil.
Então, acho que é um tema muito importante. Inclusive, logo após V. Exª, se não estou equivocado, vou ter
ocasião de falar e vou abordar o aumento da produtividade de petróleo no Brasil. É imensa a possibilidade
de avançarmos e, com certeza, os brasileiros todos,
todos os Municípios e Estados do País participarão.
Mais uma vez, ressalvo os Estados produtores – Rio
de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo –, que devem
ter uma adesão maior nessa fatia. Mas quero louvar e
subscrever o aparte que Senador Pimentel fez a V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Senador
Casildo Maldaner, eu agradeço-o imensamente por
seu aparte e sei que é a partir dessa discussão, com
a participação de Senadores dos mais diferentes Estados da Federação, que vamos poder construir esse
consenso. Porque, como vinha dizendo, não há como
negar que, com a descoberta da camada do pré-sal,
é necessário repensar as regras para a exploração
de petróleo e estabelecer um novo marco regulatório,
uma vez que, por exemplo, as empresas terão acesso
a reserva de alto potencial e baixo risco exploratório.
A emenda aprovada na Câmara e também no
Senado, no ano passado, prevê que a distribuição dos
royalties seja feita com base no Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) e no Fundo de Participação dos
Estados (FPE). Essa emenda foi vetada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque ela previa que
todos os prejuízos que houvesse, porventura, para os
Estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de São
Paulo teriam que ser arcados pelo Governo Federal.
E o Presidente Lula, consciente de que o País não tinha condições de arcar com esse custo, decidiu vetar
essa emenda. Vetar não no sentido de dizer não ao
Congresso, mas no sentido de propor que nós encontrássemos uma solução para essa equação.
Agora, o momento é de discussão. Há uma proposta que pode estabelecer uma direção para o acordo.
A proposta do Senador Wellington Dias e do Deputado
Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, defende que seja
garantido o valor médio recebido pelos produtores
nos últimos cinco anos e que o restante seja dividido
entre todos os Estados e Municípios, de acordo com
os critérios dos fundos de participação estaduais e
municipais. A parte da União permaneceria inalterada.
Na última sexta-feira, na condição de coordenador da bancada federal do Acre, eu tive a honra, em
parceria com o eminente Senador Jorge Viana, do PT
do Acre, de receber o Senador Wellington Dias, que foi
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exatamente participar de um debate e fez uma conferência ultraqualiﬁcada sobre o seu projeto.
Em várias palestras, Wellington Dias tem destacado que a sua proposta não traz perda para os
Estados produtores. E isso é muito importante para a
abertura do diálogo.
Se os Estados produtores estavam irredutíveis
ao diálogo, porque viam a possibilidade de tomar prejuízo, o Senador Wellington Dias aponta um caminho
no sentido de não causar prejuízo para os produtores,
que continuariam recebendo o que já recebem, o equivalente à média dos últimos cinco anos, algo em torno
de R$ 10,5 bilhões por ano, no caso do Rio de Janeiro,
e teriam um aumento gradual de receita ano a ano.
O restante dos recursos deve ser dividido da seguinte forma: 40% destinados à União, 30% para os
Estados e os 30% restantes seriam destinados aos
Municípios. Na distribuição desses valores, seriam
aplicados os critérios hoje usados para a distribuição
do Fundo de Participação dos Estados e, também, do
Fundo de Participação dos Municípios. Sempre com
aquele critério de dar uma atenção melhor àqueles
Estados e àqueles Municípios que mais precisam.
O projeto defende que, nos Estados e Municípios, os recursos devem ser prioritariamente investidos
em educação, 40%; projetos de infraestrutura social e
econômica, 30%, e projetos na área social de saúde
e combate à miséria e à fome, outros 30%.
É importante ressaltar, pegando um exemplo do
meu Estado do Acre, um dos mais pobres da Federação. O Acre, que este ano recebeu algo em torno de
R$8,8 milhões como parte dos recursos advindos dos
royalties, poderia passar, com a proposta defendida pelo
Senador Wellington Dias, a R$280 milhões. Já quando
o pré-sal entrar em produção total, o Acre terá a possibilidade de chegar a uma receita de R$500 milhões.
Isso é muito importante, porque se temos possibilidade de desenvolver políticas públicas que procuram elevar a qualidade de vida do nosso povo, com um
incremento importante dessa magnitude, certamente
poderíamos realizar muito mais. Isso vale para todos
os Estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.
A tabela feita com muita competência pelo Senador Wellington Dias e pela equipe que está trabalhando com ele, e que já é de conhecimento de todos os
governadores, mostra que todos os Estados do Norte,
Nordeste e Centro-Oeste teriam um incremento muito
importante nas suas receitas advindas dos royalties
do petróleo.
Isso signiﬁcará desenvolvimento qualitativo para
todas as Regiões, assim como para todos os Municípios
brasileiros, porque se prevê que os 30% restantes vão
para os Estados, e os outros 30%, sempre divididos
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com os critérios do FPE e do FPM, cheguem a todos
os Municípios.
Enquanto agosto não vem, governadores e a
União negociam. Um acordo preliminar entre o Rio de
Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e os Estados não
produtores de petróleo sugere que os Estados não
produtores passem a receber parte dos royalties assim que as regras e o marco legal forem deﬁnidos e
aprovados pelo Congresso.
Mas, para isso, será preciso que a União garanta um conjunto de ações para evitar perda de receita
aos Estados produtores, e para que os Estados não
produtores tenham renda até a licitação e atividade
das áreas do pré-sal. É preciso também que o Senado
ajuste o passo e torne efetiva a prioridade de discutir
essa matéria.
Insisto: precisamos construir um consenso para
não ter um levante dentro do Congresso Nacional.
Precisamos, o quanto antes, construir um consenso.
Precisamos convencer Senadores e Deputados Federais dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
Espírito Santo para a gente construir um consenso
em que não haja prejuízo, porque se esse consenso
não for estabelecido, teremos 24 Estados com suas
bancadas na Câmara e no Senado dispostos a aprovarem uma matéria que, certamente, pode, de alguma
maneira, não ser do agrado desses Estados. Então,
o melhor caminho que a gente tem nesse momento
é propor que a gente antecipe a construção desse
consenso antes do dia 15 de setembro. Porque, se no
dia 15 de setembro a gente não tiver esse consenso
estabelecido, pode ser que seja colocado em voto o
veto do Presidente Lula, e ele pode ser derrubado aqui
no Congresso e, aí, sim, pode haver prejuízo para os
Estados produtores de petróleo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns Senador Anibal Diniz pelo
pronunciamento.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Presidente, apenas para registrar aqui a passagem de dois grandes importantes eventos festivos e
culturais na região do Cariri, no meu Ceará, ambos
motivo de orgulho para nossa gente e que devem ser
registrados nos Anais desta Casa.
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O primeiro deles é o centenário de Emancipação
Política de Juazeiro do Norte, que se deu no dia 22
de julho de 1911, fundada por um dos personagens
mais sagrados e mais importantes da cultura nacional:
o nosso Padre Cícero.
O milagre da hóstia que virou sangue na boca
da beata até hoje repercute e é comentado em todas
as praças.
Juazeiro é uma cidade importante da região sul
e integra o Estado do Ceará.
Pela importância da data, todos os caririenses
vão festejar e reforçar esse grande evento, que é a
comemoração do centenário de Juazeiro do Norte.
O segundo evento, Presidente – e já concluo -, é
a Exposição Agropecuária do Crato, Município importante também da região do Cariri, que, além de ser um
evento indispensável para a agrocupecuária cearense,
transforma a economia local, que dispara durante os
oito dias da feira, iniciada domingo passado.
Na exposição, podem ser vistos exemplares de
bovinos, caprinos, ovinos, equinos, assininos, muares e aves.
Durante os dias da Expocrato, centenas de milhares de pessoas visitam o local, vindas de todo o Brasil.
É, sem dúvida alguma, Sr. Presidente, um evento
da maior importância.
Por isso, eu pediria que fosse registrado nos
Anais da Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Será registrado, Senador Eunício Oliveira, de acordo com o Regimento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Concedo a palavra, pela Liderança do
PT, ao Senador Humberto Costa.
Antes, fará uso da palavra, pela ordem, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Wilson Santiago, peço licença ao Senador Humberto Costa, que já foi chamado à tribuna, para fazer
um registro: centenas de pessoas no meu Estado do
Pará estão aﬂitas, Senador Humberto, por sua nomeação para o Instituto Evandro Chagas, instituto de excelência, sediado em Belém e de renome internacional.
Eu fui procurado por um grupo de pessoas – técnicos, pesquisadores – que ﬁzeram concurso. Tive aqui,
ainda em 2010, a oportunidade de ter o atendimento,
por parte do Governo ainda do Presidente Lula, a ﬁm
de que abrisse vagas para a abertura de concurso,
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para que o Evandro Chagas pudesse continuar suas
atividades.
O instituto tem 74 pesquisadores que trabalham
por contrato e apenas 33 pesquisadores do quadro
efetivo.
Naquela altura, Senador Humberto Costa, foi
então autorizada a abertura do concurso para preenchimento de mais de 300 vagas no Evandro Chagas.
O concurso foi feito e, lamentavelmente, a Ministra do
Planejamento mandou sustar as nomeações. E o que
é que ocorreu, Senador Wilson Santiago? Aqueles 74
pesquisadores, que se mantinham no Instituto Evandro
Chagas por contrato, tiveram esses contratos vencidos,
pois não foram renovados, e estão, há cinco meses,
trabalhando no Evandro Chagas sem receber salários.
Então, pedi uma audiência ao Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e à Ministra da Casa Civil, Senadora Gleisi Hoffmann, para que eu possa levar aos
Ministros a solicitação que a mim foi trazida por esse
grupo de aprovados no concurso e pela Drª Elizabeth
Santos, diretora do Instituto Evandro Chagas, a ﬁm de
que sejam feitas as contratações no Evandro Chagas,
que tem um estudo importante na área de endemias
na Amazônia. E, lamentavelmente, ainda sofremos de
endemias na nossa região. Que possam, então, ser
efetivamente contratados.
Eu pediria a V. Exª, Senador Wilson Santiago, que
desse por lido o meu pronunciamento, para que constasse dos Anais do Senado Federal. E pediria ao Senador Humberto Costa, como Líder do PT, que pudesse
viabilizar, junto aos dois Ministros do seu partido, essa
audiência. Mesmo no recesso, estou disponível para
vir até aqui, em vista da importância e da emergência
do caso, atendendo, então, as audiências solicitadas
com o Ministro Padilha e a Ministra Gleisi.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, reconheço o esforço que o Ministro
da Saúde, Alexandre Padilha, tem feito para diminuir
os enormes desaﬁos que temos na área de saúde em
nosso país. No entanto, no que pede tais ações, não
posso deixar de abordar aqui um tema preocupante
não só ao Estado do Pará, mas para o Brasil. Um problema que vai além: mostra as cartas e expõe a atual
falta de vontade política do Governo Federal em investir em ciência, tecnologia e pesquisa, mesmo que tal
direcionamento seja para a saúde pública.
Há cerca de duas semanas venho tentando agendar uma audiência com o Ministro Alexandre Padilha e
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a Ministra da Casa Civil, Gleise Hoffmann. Ainda não
obtive retorno, talvez porque ambos não tenham sido
informados da gravidade da situação.
Temos no Estado do Pará alguns centros de excelência em suas áreas de atuação no que diz respeito
à geração de conhecimento na Amazônia. Entre eles
está o Instituto Evandro Chagas, uma instituição de 75
anos de existência e que revela todo o empenho e esforço de pesquisadores em enfrentar as adversidades
e gerar conhecimento na nossa região, tão carente de
pesquisas nacionais.
No quadro efetivo da instituição temos 33 pesquisadores. O número é maior hoje por conta da contratação ou oferta de bolsas, que abriram outras 74
vagas para pesquisadores. No entanto, foi concluído
em março de 2011 um concurso para o quadro efetivo da instituição. O edital autorizou 392 novas vagas.
Muitos dos aprovados são, inclusive, pesquisadores do
IEC que trabalham sob regime instável de contratos.
Tudo que eles querem, Sr. Presidente, é que seja
cumprida a constituição e sejam chamados ao menos
o mínimo de proﬁssionais necessários para garantir o
funcionamento do órgão. Aﬁnal, estes 74 pesquisadores
que trabalham no IEC por contratos estão sem receber
seus salários há CINCO meses. Mais que isso: eles
pagam para trabalhar, Sr. Presidente. Pagam pois tem
de se deslocar até o Instituto e muitas vezes almoçar
no próprio órgão.
Talvez alguns nobres colegas aqui não conheçam
o Instituto Evandro Chagas. Para ter uma dimensão
da importância deste órgão, friso que o IEC é referência nacional em monitoramento da Gripe A em toda
região Norte. Também é referência em febre amarela,
dengue e rotaviroses. O IEC também monitora agravos
ambientais na Amazônia.
Se parar, aqueles que buscam o IEC para a solução de problemas relacionados à saúde, desde pessoas
enfermas, encaminhadas à instituição sem diagnóstico,
até gestores nas diferentes esferas de órgãos públicos
e privados, com destaque àqueles de municípios amazônicos e do próprio Ministério da Saúde, não disporão
mais dos serviços prestados pelo IEC, imprescindíveis
ao Pará, Amazônia e todo o Brasil.
Vejam bem.
Entre janeiro e junho deste ano, o Ministério do
Planejamento autorizou 1.753 nomeações envolvendo
16 órgãos do Executivo federal. No início deste ano,
a ministra Miriam Belchior anunciou o congelamento
de nomeações e de novos concursos em instituições
que estejam sob o controle do Planejamento, uma
medida que visa reduzir os gastos no Orçamento do
governo federal.
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Porém – e é isto que tentamos argumentar com
a Casa Civil e o Ministério da Saúde – a contratação
destes proﬁssionais deve ser vista como fundamental.
Aﬁnal, monitorar endemias na Amazônia, pesquisar a
cura de tais endemias e ofertar serviços essenciais
para a população sofrida da Amazônia não pode ser
vista apenas como cifras para serem cortadas na relação de gastos da União. Saúde, como sabemos, não
é gasto. É investimento.
Queria aqui também repassar apenas um dos
relatos que recebi.
Diz a pesquisadora Silvia Marques.
“Na seção onde trabalho (Laboratório de Micologia), eu assino ponto e entrego relatório mensalmente, com todas as atividades que executo no laboratório, desde o início do ano.O Laboratório de Micologia
não dispõe de um técnico ou mesmo pesquisador do
quadro do IEC. Logo, todos os procedimento, desde o atendimento aos pacientes, processamento de
amostras, preparo de reagentes, meios, manutenção
de culturas, diagnóstico, e até digitar os resultados,
todas estas atividades são realizadas por mim. Eu
assino os laudos como responsável pelo Laboratório,
fora outras atribuições.
Se eu faltar um dia de trabalho, ou meio expediente que seja, isso aparece na minha folha de ponto
(tenho cópia de todos estes documentos).
Então, eu não estou trabalhando voluntariamente. Eu estou realmente prestando serviço ao IEC, com
toda certeza de forma irregular, mas ainda assim prestando serviço. Estamos sem receber há quase 6 meses, isso é fato!!!
Eu, desde que entrei para a instituição, me dediquei somente a ela. E talvez este tenha sido o meu
maior erro: vestir a camisa da instituição, e fazer dela a
minha segunda pele, por amor ao que eu faço, por compromisso e respeito para com os alunos que oriento”.
Este é apenas um trecho do depoimento de uma
das pesquisadoras.
Até quando o Brasil não irá valorizar a pesquisa
na Amazônia e a saúde pública neste país?
De acordo com a Carta de Boa Vista, documento
ﬁnal apresentado durante o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições de Ensino Superior do Brasil, realizado em maio
deste ano, aponta que :
- No ano passado, os sete Estados do Norte receberam apenas 4,7% de todo o investimento do CNPq.
- Em 2010, os investimentos do CNPq somaram
R$ 1,6 bilhão. A região Norte ﬁcou com apenas R$ 72
milhões. A maior fatia dos recursos se concentra na
região Sudeste, que recebeu 53% do total, seguida
pelo Sul (17,3%) e Nordeste, que ﬁcou com 16,6%.
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- Em todo País são 4. 721 cursos de mestrado,
doutorado e do chamado mestrado proﬁssional. Apenas 202 estão na região Norte.
Segundo a Carta, tais números reﬂetem no “problema básico de escassez de recursos humanos para
a pesquisa cientíﬁca e tecnológica na Amazônia, representado pela participação da região com apenas
4,74% dos doutores no país”.
Sr. Presidente, sabemos que investir em ciência
e tecnologia na Amazônia é estratégia para o país e
parece sempre algo distante e grande demais para ser
executado com ações simples. Mas, porque não dar
um passo de cada vez? O primeiro está muito claro:
fortaleça o Instituto Evandro Chagas com a chamada desses pesquisadores já aprovados em concurso
realizado pelo próprio Governo. Eles não só prestam
serviço de atendimento e pesquisa, como disse aqui,
mas orientam e inspiram outros jovens a estudar a
Amazônia e formar mão de obra qualiﬁcada para nossa região, criando um círculo virtuoso da ciência em
nossa região.
É assim, passo a passo, com ações simples e eﬁcazes, que o país estará cumprindo metas e mostrando
que tem uma estratégia que de fato – e não apenas
no discurso – a Amazônia é valorizada.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Flexa Ribeiro, a solicitação
de V. Exª será atendida de acordo com o Regimento.
Com a palavra o Líder do PT, Senador Humberto
Costa, e, em seguida, o Senador Casildo Maldaner, do
PMDB de Santa Catarina, como orador inscrito.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ocupo este espaço
da Liderança para, em primeiro lugar, em meu nome
pessoal, apresentar aqui um requerimento, nos termos
do art. 222, §3º, do nosso Regimento Interno, de voto
de pesar aos familiares das vítimas do acidente com
a aeronave da empresa Noar, ocorrido no dia de hoje,
13 de julho de 2011, em Recife.
Quero prestar essa solidariedade às 16 vítimas
do Voo 4896, da Noar Linhas Aéreas, que caiu na manhã desta quarta-feira, em um terreno da Avenida Boa
Viagem, na cidade do Recife. O bimotor partiu do Aeroporto Internacional do Recife com destino a Mossoró,
no Rio Grande do Norte. Porém, caiu pouco depois da
decolagem. A tripulação chegou a contactar a torre de
controle do aeroporto para informar que estava com
problema no avião e que tentaria pousar na beira-mar.
Essa tragédia tira, prematuramente, a vida de
trabalhadores, de trabalhadoras, de brasileiros, de
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brasileiras que tinham muito a contribuir para a nossa
sociedade.
O acidente vitimou catorze passageiros e dois
tripulantes. A lista oﬁcial com os nomes foi divulgada
no início desta tarde. Lá estão pessoas originárias de
Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará, e o
sentimento é de muita dor e comoção em Pernambuco.
O Prefeito do Recife, João da Costa, decretou
luto oﬁcial de três dias, em memória das vítimas do
acidente; o Governador Eduardo Campos e o Prefeito
de Jaboatão dos Guararapes, Elias Gomes, também
decretaram luto oﬁcial.
A aeronave caiu em um terreno baldio, entre os
bairros de Piedade, em Jaboatão, e Boa Viagem, na
cidade do Recife.
A Prefeitura do Recife ofereceu apoio médico e
psicológico aos parentes das vítimas. Assistentes sociais e psicólogos da Coordenadoria de Defesa Civil
foram enviados ao local do acidente e prestaram suporte à Aeronáutica e à empresa Noar Linhas Aéreas no
atendimento aos familiares. Equipes do Samu também
foram ao local para atender aos familiares.
Segundo testemunhas que viram o acidente e
relataram a tragédia para os jornais de Pernambuco, o
piloto da aeronave, o Brigadeiro Rivaldo Cardoso, fez
várias manobras para evitar que o avião se chocasse
com os prédios no entorno. Evitou, portanto, que o
número de vítimas fosse ainda maior.
Lamentamos profundamente essa tragédia.
Apresento este requerimento de condolências e,
nesse momento de tristeza, eu também gostaria de
pedir aqui, no plenário, a todos os colegas Senadores e Senadoras, um minuto de silêncio em memória
das vítimas.
A lista oﬁcial é a seguinte: Rivaldo Paurílio Cardoso, piloto; Roberto Gonçalves, copiloto; Natan Braga, funcionário da Companhia de Gás Supergasbrás;
engenheiro Marcos Ely Soares de Araújo, diretor de
Engenharia da construtora Moura Dubeux; Carla Sueli Barbosa Moreira, delegada da Receita Federal do
Brasil em Mossoró, no Rio Grande do Norte; Sr. Bruno
Albuquerque; André Luis Pimenta Freitas, empresário
e ﬁlho do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL) de Fortaleza, Francisco Freitas Cordeiro; Camila Suﬁciel Marino; Ivanildo Martins dos Santos Filho,
gerente ﬁnanceiro da Faculdade Maurício de Nassau;
Antônia Fernanda Jales, professora da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte; Débora Santos; Marcelo Campelo; Maria da Conceição de Oliveira; Johnson do Nascimento Pontes; Breno Faria; e Raul Farias.
Eu gostaria de pedir ao Sr. Presidente que marcasse um minuto para que possamos fazer uma homenagem a essas pessoas.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – V. Exª será atendido.
Peço a todos que, de pé, prestemos a homenagem requerida pelo Líder do Partido dos Trabalhadores
aos que perderam a sua vida nesse acidente, hoje pela
manhã, em Recife, entre eles, já citado pelo Humberto
– quero, também subscrever o requerimento de V. Exª
–, o ﬁlho do presidente da CDL, Câmara de Dirigentes
Lojistas, da cidade de Fortaleza, além de tantas famílias ilustres pela vida humana que perderam.
Um minuto de silêncio.
(Faz-se um minuto de silêncio.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Retorno a palavra a V. Exª e agradeço a todos
pela justa homenagem.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR HUMBERTO COSTA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º do Regimento Interno.)
REQUERIMENTO , DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 222, parágrafo 3º, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a apresentação de voto de pesar aos familiares das vítimas do
acidente com a aeronave da empresa NoAr, ocorrido
no dia 13 de julho de 2011, em Recife – PE.
Justiﬁcação
A queda do bimotor da empresa NoAr Linhas
Aéreas fez 16 vítimas na manhã desta quarta-feira, 13
de julho. A aeronave caiu em terreno na Avenida Boa
Viagem, próximo à divisa entre as cidades de Recife e
Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco.
A tragédia causou muita dor e comoção a familiares,
amigos e conhecidos. O vôo 4896 partiu do Aeroporto Internacional do Recife com destino a Mossoró, no
Rio Grande do Norte, mais caiu pouco depois da decolagem. A tripulação chegou a contactar a torre de
controle do aeroporto para informar que estava com
problemas no avião e que tentaria pousar na beira-mar.
Foram 14 passageiros e dois tripulantes que perderam prematuramente as suas vidas. O prefeito do
Recife, João da Costa, decretou luto oﬁcial de três dias
em memória das vítimas do acidente. O governador
Eduardo Campos e o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Elias Gomes, tomaram iniciativa semelhante.
Da mesma forma, gostaria de fazer aqui o registro do
meu pesar. – Senador Humberto Costa.
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Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Concedo a palavra ao nosso eminente Senador Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.
Tem a palavra como orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas, com as minhas primeiras palavras, eu gostaria de me associar,
em nome do meu Estado, dos catarinenses, de me solidarizar com as palavras do Senador Humberto Costa,
em função do acidente que houve na manhã de hoje,
em Recife, Pernambuco.
Foi mais uma tragédia, e não só nós, os pernambucanos, os catarinenses, mas com certeza todos os
brasileiros estão irmanados neste momento de dor
das famílias, das pessoas, por essa tragédia. Sei que
não é fácil.
Mas, Sr. Presidente, nobres colegas, ainda há
poucos minutos o eminente Senador Anibal Diniz, do
Acre, analisava a questão do petróleo e da divisão dos
royalties. Vários colegas apartearam e falaram sobre
essa tese do petróleo, dos royalties, e eu tive a ocasião também de oferecer aparte dizendo que acho que
é um tema que sem dúvida alguma mexe com todos.
Ressalvados, como eu dizia, os Estados produtores
de petróleo, que devem ter uma fatia sem dúvida alguma maior. Mas eu acho que é um direito de todos
os Estados e Municípios brasileiros sentar à mesa e
participar desse pão, partir o pão, na medida do possível, com uma proporcionalidade, para que todos se
sintam aquinhoados, se sintam partícipes desse processo dos royalties no Brasil. E é justamente sobre esse
tema, com uma perspectiva de melhora, de aumento
da produção de petróleo no Brasil, que vou trazer uma
análise, uma reﬂexão.
Inclusive, hoje à tarde, questão de uma hora, estivemos em uma audiência com o Ministro de Minas e
Energia, o eminente Senador Edison Lobão, tratando
desse tema de que o Brasil precisa produzir mais e
ter mais reﬁnarias, precisa se preparar melhor, pois
hoje ainda dependemos muito do reﬁno do produto de
fora para nos mantermos. Embora nós sejamos independentes, autossuﬁcientes na produção de petróleo
bruto; no reﬁno, que é a especialidade do diesel, do
querosene, do gás liquefeito, nós ainda dependemos
lá de fora, de outros países, não temos ainda autossuﬁciência. Ainda temos que levar cerca de 40% do
óleo bruto para fora e depois trazê-lo trabalhado para
o País. Então eu sei que já existem algumas reﬁnarias
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em andamento, mas nós trazemos agora uma tese,
inclusive colocando o nosso Estado, Santa Catarina,
pelas características de infraestrutura, de logística, à
disposição para lá também colocarmos uma reﬁnaria.
E faço uma análise nessa ordem, mais ou menos, Sr.
Presidente, nobres colegas.
Estivemos, como disse, há poucos instantes com
o Ministro Lobão, apresentando solicitação do maior
interesse para Santa Catarina e, naturalmente, para
o Brasil, levando a ideia de que a Petrobras analise
essa possibilidade.
A companhia prevê, a Petrobras, até 2014, a
construção de unidades de reﬁno nos Estados de
Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará
e no Rio de Janeiro, com investimentos da ordem de
US$73,6 bilhões. Essa é a previsão até 2014, quer dizer, nos próximos três anos, um investimento de mais
de US$73 bilhões no reﬁno, para trabalhar, nessa ordem, em relação ao petróleo no Brasil.
O projeto, essa ideia para Santa Catarina já conta
com o apoio da Ministra das Relações Institucionais da
Presidência da República, a ex-Senadora Ideli Salvatti.
E hoje estivemos então, há poucos minutos, questão de uma hora, com o Ministro de Minas e Energia.
Ele até nos disse: olha, Maldaner, nós estamos instalando inclusive uma reﬁnaria no meu Estado, que é
o Maranhão. E aí, pela logística, sentimos que ele vai
veriﬁcar a questão com muito carinho, vai encaminhá-la
à Petrobras, ao Presidente da Petrobras, para que os
técnicos, naturalmente, examinem essa possibilidade,
as condições que o nosso Estado oferece.
Temos convicção de que a realização desse investimento em nosso Estado será positiva não apenas
para os catarinenses, mas para todo o Brasil. Quero
salientar, ainda, que esse pleito não é apenas meu,
mas de toda a bancada de Santa Catarina no Congresso Nacional, representada no encontro pelo Deputado
Federal Edinho Bez, que esteve presente também,
coordenador de nosso Fórum Parlamentar catarinense. Então, ele é o coordenador do fórum, porque nós
somos três Senadores em Santa Catarina e 16 deputados federais.
É de conhecimento geral que nosso País já alcançou a autossuﬁciência na produção de petróleo. Em
dezembro do ano passado, 2010, foram 2,2 milhões
de barris de petróleo por dia, além de 69 milhões de
metros cúbicos/dia de GLP, que é o gás liquefeito de
petróleo, incluindo extrações em mar e terra, provenientes das operações da Petrobras no Brasil e no exterior.
No entanto, ainda não somos independentes na
produção de derivados. Importamos o QAV, que é o
querosene de aviação, o GLP e, principalmente, o óleo
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diesel, principal combustível do transporte da produção
industrial brasileira.
Segundo informações da Petrobras, com a construção das novas reﬁnarias, além da ampliação das já
existentes, por volta de 2014 seremos independentes
em diesel e consequentemente em derivados. As informações são do Plano de Negócios 2010-2014 da
companhia. Serão mais de 2,3 milhões de barris de
petróleo/dia processados no Brasil, chegando a aproximadamente 3,2 milhões barris por dia em 2020. Quer
dizer, até 2020 poderemos processar até 3,2 milhões
de barris por dia.
Atualmente, nossas reﬁnarias estão operando no
máximo de sua capacidade. Para citar um exemplo, a
produção da reﬁnaria do Paraná é de 32 milhões de
metros cúbicos, ou 200 mil barris de petróleo/dia, o
equivalente a 12% da produção nacional. A empresa planeja investir na ampliação da Repar, passando
dos atuais 32 milhões de metros cúbicos por dia para
50 milhões.
Atualmente, toda demanda catarinense é atendida em parte pela Reﬁnaria do Paraná, no Município
de Araucária, e em parte pela reﬁnaria em Canoas, no
Rio Grande do Sul.
São muitas as vantagens para Santa Catarina
e o Brasil. Com cerca de 6,25 milhões de habitantes,
o Estado tem o sexto maior PIB do País, com notável
grau de desenvolvimento econômico e social.
Oferecemos mão de obra fortemente capacitada.
Estamos em primeiro lugar no País em qualidade no
ensino básico e, no ensino superior, nossas universidades têm a melhor taxa de matrícula entre os jovens de
18 a 24 anos. Neste aspecto, vale lembrar que o mercado fornecedor de mão de obra na região do Paraná
encontra-se saturado pelas atuais obras de melhoria
da qualidade do combustível da Repar.
O Estado possui forte e diversiﬁcado parque industrial, com destaque para o setor metal-mecânico,
além de moderno pólo tecnológico. A indústria naval
também desponta de forma consistente.
Santa Catarina teria, ainda, considerável incremento na arrecadação de ICMS, além de beneﬁciar-se
com a geração de milhares de postos de trabalho, nas
fases de construção e operação da unidade.
O Brasil ganha, ainda, com a signiﬁcativa melhoria da logística em função do pré-sal de Itajaí, que ﬁca
em nosso litoral catarinense, do terminal da Transpetro
em São Francisco do Sul e toda a rede portuária catarinense, com os portos de Itajaí, Navegantes, São
Francisco do Sul, Itapoá e Imbituba.
Destaco, colegas, que é sempre menos dispendioso e mais seguro investir numa nova reﬁnaria do
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que ampliar uma existente, devido a interferências com
sistemas e instalações em operação.
As reﬁnarias que hoje estão em operação no Brasil
foram projetadas para processar o petróleo do Oriente
Médio e não para o nacional, tornando o processo de
reﬁno menos eﬁciente. Uma nova reﬁnaria em nosso
Estado nasceria com o perﬁl do petróleo brasileiro.
Para ﬁnalizar, destaco, mais uma vez, esse parágrafo. As reﬁnarias existentes no Brasil hoje foram
instaladas à época como preparo, Sr. Presidente e
nobres colegas, para trabalhar o petróleo vindo dos
países árabes, e não o nosso. O produzido no Brasil
hoje precisa de uma alteração em seus projetos técnicos. São as exigências hoje, a modernização exige
isso. Então, uma nova reﬁnaria já nasceria com perﬁl
para o petróleo brasileiro, que tem uma consistência
diferente do petróleo vindo dos países árabes, que é
mais grosso. Como somos autossuﬁcientes, precisamos adaptar nossas indústrias ao petróleo produzido
por nós.
Esse é um sonho dos catarinenses, com vantagens para todos os brasileiros.
São essas, Sr. Presidente e nobres colegas, as
considerações que trago nesta tarde sobre a questão
do petróleo, sobre o aumento da produtividade, sobre
a preparação para o dia de amanhã, para o futuro, e
é embasado nessas ponderações, nessas reﬂexões,
que precisamos também nos dedicar ao tema.
São as considerações, Sr. Presidente, nobres
colegas.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Obrigado, Senador Maldaner.
Convido a ocupar a tribuna o Senador Inácio Arruda, pelo horário de liderança. O Senador Inácio terá
o tempo regulamentar.
Comunico que a sessão seguirá até o último
orador inscrito.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero registrar, uma
vez mais, nossas condolências aos familiares das vítimas desse acidente em Recife, em que dezesseis
pessoas perderam suas vidas. O fato acometeu o Sr.
André Louis Pimenta Freitas, ﬁlho de Francisco Freitas
Cordeiro, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas
da cidade de Fortaleza. E quero também associar-me
à dor dessas famílias pela perda repentina de seus
entes queridos.
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Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna, nestes
últimos dias do nosso primeiro semestre de trabalhos
no Congresso Nacional, neste balanço tão positivo,
porque nossa dinâmica, ao receber os novos colegas,
como o Senador Wellington Dias, Casildo Maldaner,
nossa Colega Ana Amélia e tantos outros que chegaram
para iniciar seus mandatos em 2011, cresceu intensamente, ampliou-se o apoio ao Governo democrático e
popular da Presidente Dilma Rousseff, permitindo um
bom debate. Quem sabe, no segundo semestre, possamos abrir uma frente de discussão sobre um projeto
nacional mais arrojado, livre dos entraves de legislações que surgiram no período do País parado, do País
em que os engenheiros tinham de trabalhar como taxistas ou fazer um curso de Direito porque não havia
obra para fazer. Nessa época, a legislação, como, por
exemplo, a Lei nº 8.666, era para um país parado, um
país sem obra, um país sem dinâmica, sem avançar,
sem crescer. Mas acho que agora conseguimos dar
uma dinâmica nova ao nosso País. Espero que no segundo semestre façamos um debate bem arrojado com
nossos colegas aqui no Senado Federal e também no
Congresso Nacional.
Registro a indicação, no dia de hoje, pelo Presidente Sarney, dos membros da Representação Brasileira no Mercosul, o que é muito interessante, porque o
Mercosul, no Brasil, foi sempre visto como uma coisa
dos Estados do Sul, e não do Brasil. Tenho a felicidade
de ter participado do Mercosul já há um bom período.
Estou quase com o mesmo tempo do Pedro Simon,
quase como criador do Mercosul. Mas nossa representação conseguiu uma amplitude. Vejo que o Ceará tem
uma representação agora dupla, eu estou presente,
junto com o Deputado Antônio Balma. Nós ampliamos,
levando o Mercosul para o norte. O Mercosul tem uma
representação de Roraima, porque agora também é
a Venezuela. Então, estamos ligados do Caribe até a
Patagônia, e não poderia a representação brasileira
ﬁcar restrita.
Além disso, quero registrar aqui minha satisfação
de poder ter como colegas de bancada na nova representação brasileira a Senadora Ana Amélia, que aqui
está conosco, que estará na representação, juntamente
com o Senador Pedro Simon, o Senador Paulo Paim, a
Deputada Manuela D’Ávila, o nosso colega, metalúrgico também, lá da cidade de Caxias, o Assis, que são
Parlamentares de mandatos novos. A Manuela já em
seu segundo mandato, mas são os jovens Parlamentares no Parlamento brasileiro, independentemente de
suas idades. Então, acho que vamos iniciar o segundo
semestre com mais atribuições, mais responsabilidades, o que vai ensejar, portanto, um debate muito interessante da integração do Brasil com os países da
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América do Sul, minha cara Senadora Ana Amélia, a
quem concedo um aparte.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Inácio Arruda, é relevante a observação de V. Exª a
respeito não só da composição do Parlamento do Mercosul do lado brasileiro, porque os demais países já
haviam promovido a oﬁcialização de seus membros.
Inclusive, já estão num processo mais avançado, porque foram submetidos ao voto popular. Nós ainda somos uma indicação do Congresso e temos prazo para
essa representação ser escolhida pelo povo, o que
será mais democrático ainda. Hoje, quando se avalia
a questão econômica e a concorrência da China em
relação à economia brasileira, esquece-se que dentro
do Mercosul algumas distorções aconteceram que hoje
perturbam o ambiente do relacionamento e da integração. Reﬁro-me mesmo ao caso do nosso Estado, o Rio
Grande do Sul. E V. Exª me tirou a palavra, porque eu
faria referência à menção de que estão presentes os
três Senadores do Rio Grande do Sul: Paulo Paim,
Pedro Simon e eu. Quando se examina a questão da
China, esquece-se que, hoje, nosso concorrente está
do nosso lado. A Argentina está atraindo os investimentos que estão no setor de máquinas agrícolas, em meu
Estado, para o seu território, que tem mais facilidades
creditícias, tributárias e também cambiais. Porque a
política cambial argentina, como a do Paraguai e a do
Uruguai, oferece maiores vantagens para os exportadores. Então, penso que, no âmbito do Mercosul, teremos
muitos desaﬁos a vencer, e o âmbito político pode ser
propício a resolver essas questões, uma delas de permanente preocupação, que é o caso da fronteira com
o Uruguai, com os free shops, que perturbam do lado
de cá uma concorrência com as empresas instaladas,
em que os empregos são reduzidos e a concorrência
é predatória. Portanto, é preciso um tratamento igualitário do lado de cá. Inclusive, a Deputada Manuela
D’Ávila teve participação na elaboração de um substitutivo, junto com o Deputado Renato Molling, do meu
partido, de iniciativa do Deputado Marco Maia, que é
exatamente a possibilidade de que, do lado de cá da
fronteira, seja dado um tratamento igual ao que o Uruguai deu ao comércio daquele país, para desenvolver
uma área de fronteira que era deprimida econômica
e socialmente. Agradeço muito a V. Exª pela referência. E estaremos juntos para trabalhar. A Bancada do
Ceará terá uma Senadora a mais dentro do Mercosul,
Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Muito signiﬁcativa a nossa representação e muito plural. É muito enriquecedor que tenhamos, o País inteiro, todas a regiões do Brasil, agora representadas no
Mercosul. E há uma integração muito mais fascinante,
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porque você vai, de fato, do Caribe até a Patagônia. E
isso vai nos testando, testando o Brasil, de que forma
queremos mesmo uma integração verdadeira, forte e
que permita um crescimento permanente da nossa região, meu caro Senador Casildo Maldaner, V. Exª que
está ali também ligado diretamente a vários países do
Mercosul, no caso, a fronteira mais ao sul do Mercosul, porque agora a fronteira também é mais ao norte.
Meu caro Casildo.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Eu
quero, Senador Inácio Arruda, cumprimentá-lo, endossando inclusive o que a Senadora Ana Amélia colocou.
Lembro que, em relação ao Mercosul, sem dúvida alguma, precisamos fazer com que as coisas avancem.
Precisamos derrubar algumas barreiras que existem
entre nós, precisamos fazer com que nos unamos. Acho
que os países do Mercosul precisam se olhar como
irmãos, tirar algumas diferenças que ﬁcam nos prejudicando, pois isso não é interessante, se nós olharmos o
mundo. E o Brasil, de certo modo, teve sempre os olhos
voltados mais para o norte e de costas, até geograﬁcamente analisando, para seus irmãos aqui mais para o
norte. Então, acho que precisamos dar as mãos. Claro
que o Brasil tem condições, não há dúvida, de liderar
esse movimento, para que, juntos, possamos competir com outros blocos do mundo. Nós sabemos que o
Mercado Comum Europeu tem o seu bloco, os países
asiáticos, da mesma forma; sabemos que o México, o
Canadá e os Estados Unidos têm o seu bloco, queiramos ou não, que é o Nafta. E nós precisamos, então,
nos preparar para conversar com o mundo por uma
espécie de bloco aqui na América Central e na América do Sul, principalmente. Precisamos disso, para que
nossos produtos possam competir no mundo. Se nós
colocarmos um selo, não só do Brasil, um selo verde
que seja, do Mercosul, dos nossos produtos, para irem
ao mundo, nós teríamos mais forças. E também entre
nós, vamos derrubar nossas diferenças até no ir e vir,
porque hoje ele exige mais isso, mais aquilo, fazer o
visto para ir para lá, para vir para cá. Vamos derrubar
essas barreiras que ainda existem, as peias, e adaptar as legislações, quer no campo comercial, quer no
campo penal, quer no campo trabalhista, das empresas
que se instalam no Brasil, das nossas que se instalam
lá. E as legislações ainda não são compatíveis. Aí é
um trabalho para que nós possamos, sem abrir mão
de independências e soberanias, é claro, adaptar para
que os trabalhos no campo... Há necessidade de chamar para o concurso de decisões entre esses países,
entre os mercados, entre as sociedades, haja compatibilidade. Façamos que as nossas legislações se aproximem o quanto mais possível, os nossos tribunais. E,
aí sim, é trabalho nosso, é trabalho dos membros do
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nosso Congresso Nacional, do Uruguai, do Paraguai,
da Argentina, enﬁm, dos países que fazem parte do
Mercosul, para adaptarmos, aproximarmos isso. É uma
grande caminhada. É muito importante nós aperfeiçoarmos isso cada vez mais. Meus cumprimentos a V.
Exª, Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Cumprimento V. Exª e a Senadora Ana Amélia pelas ilustradas participações nesta minha fala ﬁnal no
semestre que estamos concluindo, exitoso, aqui no
Congresso Nacional.
Mas quero dar um salto, do Mercosul para a Floresta Nacional do Araripe, que foi o primeiro parque
construído no Brasil, por D. Pedro II, ainda no século
XIX.
E ali perto acabava de nascer, mais ou menos
por essa época, um jovem, um garoto, um menino –
nascia com o nome de Cícero Romão Batista. E esse
Cícero Romão Batista foi ao seminário de Fortaleza,
Seminário da Prainha. E lá, depois de uma formação
meio que rebelde, no seminário, o reitor, Padre Pierre Chevalier, resolveu não ordená-lo. Mas o Bispo D.
Luís resolveu que iria passar por cima da autoridade
do reitor e iria ordenar o Padre Cícero. Mas já pela sua
rebeldia, porque buscava seguir os passos de outro
padre, chamado Padre Ibiapina, que olhava para o interior do Nordeste – o Ceará, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Piauí – e via muita diﬁculdade do povo
interiorano, começou a criar casas de apoio, casas de
saúde, pequenas escolas, a promover algumas atividades pequenas, econômicas, para que o povo pudesse
sobreviver naquela região do Brasil.
Seguindo esses passos, mas já com um sentimento de rebeldia, o Padre Cícero voltou para a sua terra
natal, a cidade do Crato, já uma cidade efervescente
culturalmente, e foi designado para uma capelinha
que estava caindo aos pedaços, porque, com aquela
rebeldia, alguns queriam vê-lo meio que distante do
centro cultural que era a cidade do Crato – e o é até
hoje – e também do centro espiritual e religioso que
era a cidade do Crato.
O Padre Cícero, meio que rebelde mas obediente,
foi ali para aquela capelinha que estava meio destroçada, caindo aos pedaços, pouca gente morando em
torno, um distritozinho, uma vilinha, e disse: vamos retocar isso aqui, vamos dar um pintura, vamos melhorar
o reboco, vamos consertar. E daí começou a nascer a
cidade de Juazeiro do Norte, que iremos homenagear
no dia 16 de agosto próximo, em uma sessão aqui no
Senado Federal, mas a sua data de nascimento é 22
de julho, daqui a pouco. haverá uma grande festa popular naquela cidade. Essa cidade foi criada pelo Padre
Cícero, talvez uma das poucas cidades brasileiras que
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ﬁcaram independentes. Declarou-se independente. Ela
se autoproclamou. Ninguém disse: nasce o Município
de Juazeiro. O Município de Juazeiro disse: nasci. E
tornou-se independente. E travou-se uma guerra com
armas para garantir a independência de Juazeiro. O
Padre Cícero, digamos assim, literalmente, armou o
povo. Disse: uma arma para cada um para defender a
nossa independência.
Assim nasceu Juazeiro, ﬁlho do Crato, que cresceu, desenvolveu-se e hoje é a terceira maior cidade
do Estado do Ceará, a centenária cidade de Juazeiro
do Norte.
A região, com o impulso de Juazeiro, também
cresce de forma efervescente. Isso deu força, querendo
ou não, à cidade do Crato, deu força a Barbalha, uma
região libertária do Brasil, porque ali é a terra de Bárbara de Alencar, mulher valente e lutadora por ideias
liberais e republicanas desde os 17, que teve o seu
ﬁlho cruciﬁcado, Tristão Gonçalves, junto com os seus
amigos Padre Mororó, lá no Ceará, e Padre Roma, lá
em Pernambuco – Padre Roma, pai de Abreu e Lima,
outro libertário das Américas. Esses homens todos
eram amigos da família de Bárbara de Alencar, uma
mulher libertária, que é da região de Exu-Crato, que
unia uma parte de Pernambuco e uma parte do Ceará nas lutas libertárias. Digamos que Juazeiro nasce
desse sentimento de que precisa crescer, precisa se
desenvolver.
Lembro que o Padre Cícero, então – a cidade já
independente –, fez uma espécie de perdão coletivo
aos pecados de todos...
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Anistiou.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
...diga-se de passagem, contra Roma, contra o Vaticano, que não deu perdão para ninguém. Mas o Padre
Cícero perdoou a todos. Quem pecou? Quem traiu?
Quem roubou? Quem matou? Quem cometeu algum
crime? Está perdoado desde que viva em paz em
Juazeiro do Norte, desde que coloque uma pequena
unidade de produção no fundo do quintal da sua casa,
uma pequena fabriqueta de alpargatas, uma pequena
fábrica de confecção, uma pequena fábrica de folhear
a ouro peças criadas na região. E assim é que nasce
Juazeiro do Norte. É esse exército que pega em armas
para tornar Juazeiro independente. E se uniram ali vários setores da sociedade da região, que permitiram
que ﬂorescesse essa cidade tão importante hoje para
o Estado do Ceará.
Ali nós temos uma universidade federal, que se
expandiu aquela região. Ali nós temos o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia. Temos faculdades
particulares com cursos de engenharia, de medicina,
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quer dizer, vários setores. Isso ajudou toda a região,
ajuda o Ceará e ajuda o Brasil. Acho que Juazeiro é
esse conjunto, é essa unidade.
É claro que também em torno de Padre Cícero
nasce a mitologia, nasce o encantamento do povo,
que o torna santo. Querendo ou não o Vaticano, Padre
Cícero virou o santo do Nordeste brasileiro. E o Padre
Cícero é objeto de romarias gigantescas na cidade de
Juazeiro, das festas santas que ali ocorrem pelo menos
duas ou três vezes ao ano – uma, em sua homenagem diretamente; outra, de Nossa Senhora das Dores,
Festas das Candeias, e por aí vai. E Juazeiro vive uma
efervescência de turismo religioso e, ao mesmo tempo, de crescimento econômico, com investimentos de
empresas, de negócios, de serviços e uma área universitária, que hoje também é um centro econômico,
porque você puxa vários setores para aquela região.
Padre Cícero, um homem que enfrentou esses
dilemas, foi depois excomungado da Igreja Católica,
mas estabeleceu uma trajetória que permitiu o surgimento da cidade de Juazeiro de Norte.
É uma saga do povo daquela região e do povo
nordestino. É uma saga, mesmo o Padre Cícero sendo
um homem conservador, absolutamente conservador,
de ideias conservadoras. Mas o que havia por trás de
sua mente era a tentativa de desenvolver a região, de
desenvolver o seu torrão, de fazer aquela região crescer, de o povo ter trabalho, emprego.
Fez um código ambiental para a região, na época, para sustentar a produção de forma equilibrada na
região. Fez uma reforma agrária na região de Juazeiro.
Um homem conservador, tocado pelas ideias liberais
do trabalho, do desenvolvimento, da economia. Então,
veja a ﬁgura que é. Exatamente pelas suas mãos nasce a cidade de Juazeiro.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Senador Inácio Arruda, sei que seu tempo está praticamente esgotado, mas eu não poderia deixar de
aparteá-lo. Fiquei impregnado pela aula que V. Exª
está dando sobre o seu Estado do Ceará e sobre o
surgimento de Juazeiro do Norte, que nasceu de si
próprio. Eu não conhecia essa história. Tenho uma
vontade louca de conhecer Juazeiro. Não a conheço.
Nós, do Sul, catarinenses...
(Interrupção do som.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
...sabemos que a repercussão de Juazeiro não é só no
Sul, não é só no Brasil. É o exterior. E Padre Cícero,
como V. Exª declina, inclusive implantou a anistia geral
e irrestrita, quer dizer, o perdão. Ele armou a comunidade não só espiritualmente...

JULHO 2011

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Militarmente.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – ...
para defender a sua independência. E outro detalhe
também que eu não conhecia: eu achei que nós, catarinenses, com Anita Garibaldi, éramos... Mas estou
vendo que Juazeiro do Norte também teve uma Anita,
uma heroína.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Claro.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC)
– Conforme declaração de V. Exª. Fico feliz que, ao
lado de Padre Cícero, também houve uma heroína
que lutou como a Anita Garibaldi, da nossa Laguna,
em Santa Catarina.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Mais um minuto, Sr. Presidente, e concluo.
Em Exu nasceu Bárbara de Alencar, uma pernambucana que migrou para o Ceará e que travou
uma luta também heróica – não uma luta de divisão
do Brasil, mas uma luta pela República, porque eram
republicanos. Essa é que era a saga do povo daquela
época, de 1817 até 1824, a chamada Confederação do
Equador, uma luta dos republicanos contra o Império
que se institui no nosso Brasil com a Independência.
Sr. Presidente, concluo, fazendo essa breve saudação ao povo nordestino, ao povo de Juazeiro do Norte, que cresce celeremente, ajudando o nosso Estado,
o Ceará, ajudando a sua região do Araripe, do Cariri
cearense, e ajudando o Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Pela ordem, Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito de V. Exª a publicação de um relato que ﬁz
sobre este primeiro semestre do Senado Federal, no
que se refere às proposituras aprovadas, signiﬁcativas para a vida do Brasil, para a população brasileira
especiﬁcamente.
Nesses quase dois séculos de existência, de
fato, esse período foi positivo para o Senado Federal,
para esta Casa e, além de tudo, para todos os seus
integrantes, quando aprovamos várias matérias importantes, signiﬁcativas para a vida do povo brasileiro.
Por essa razão, solicito de V. Exª a publicação, na
íntegra, desse relato sobre o que realizamos. Solicito
a V. Exª a devida publicação.
Agradeço a V. Exª. Tenho certeza de que, neste
ﬁnal de período, em que o Senado Federal se empenha em aprovar as matérias essenciais para a vida
do povo brasileiro, temos de comemorar. De fato elas
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merecem ser publicadas, para que a opinião pública
brasileira delas tome conhecimento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR WILSON SANTIAGO.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, vai se aproximando o primeiro recesso desta Legislatura renovada pelas eleições de 2010 e a tentação de se fazer uma reﬂexão
sobre esta experiência é muito grande.
Quando chegamos nesta Casa, cuja história está
no limiar de dois séculos, a expectativa de renovação
era imensa. Fomos eleitos em conjuntura de crise política do Senado. Não é nossa intenção retomar estes
fatos, mas havia, por parte da opinião pública, cobrança
enorme sobre o que faríamos para superar aquela crise.
Com efeito, não fugimos ao desaﬁo. Estou com
alguns números sobre a atividade legislativa do Senado
e o que posso avançar, desde já, Senhor Presidente, é
o compromisso de todos nós que fazemos esta Casa
com o trabalho intenso na satisfação das grandes demandas da Nação.
Se compararmos a atividade legislativa deste
ano com a dos anos passados, concluiremos que os
senadores desta Legislatura estão empenhados em
corresponder à expectativa da sociedade.
Podemos concluir que a atual legislatura do Senado Federal tem sido extremamente produtiva, particularmente se considerarmos que muitos parlamentares,
entre eles me incluo, exercem o mandato de Senador
pela primeira vez.
Não vamos, contudo, nos limitar aos números.
Matérias importantes foram aprovadas, como a política
de reajustes do salário mínimo, a nova etapa do Programa Minha Casa Minha Vida, o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
e o estabelecimento do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS), um dos programas mais signiﬁcativos
na implementação do Plano Brasil Sem Miséria, a vitrine do Governo da Presidente Dilma.
Esta Casa, fazendo valer as prerrogativas de um
sistema político bicameral, tem oferecido sua contribuição na construção de consenso sobre matérias
decisivas que se encontravam enredadas na pauta
política nacional, como o novo Código Florestal, a reforma política e a distribuição dos royalties do pré-sal,
além de outros tantos.
Contribuí com este trabalho, modestamente, ao
apresentar proposições voltadas para as áreas de
saúde, educação e segurança pública. Também atuei
com o olhar voltado para o Nordeste, para as realidades mais duras das áreas mais carentes e desprovi-
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das, como o Semi-árido. Neste sentido, trouxe para o
debate a Proposta de Emenda Constitucional (PEC)
da Zona Franca do Semi-Árido como uma forma de
oferecer condições estruturais para uma região que
compreende 1.134 municípios e uma população de
mais de 22 milhões de pessoas, dos quase 30 milhões
de pessoas que vivem no Nordeste, a maioria delas
vivendo em situação de pobreza.
Em consonância com as diretrizes do Programa
Reuni, que vem revolucionando o ensino superior no
nosso País por meio da expansão e da interiorização,
apresentei duas propostas de criação de universidades
públicas no meu Estado, a Universidade Rural Federal
da Paraíba (URFPB), no município de Areia, e a Unisertão, com sede no município de Patos, integrando
os Campi existentes em Patos, Pombal, Sousa e Cajazeiras, e criando os campi de Itaporanga, Catolé da
Rocha, Princesa Isabel e Uiraúna.
No que diz respeito à educação proﬁssional, ofereci minha contribuição ao apresentar Projeto de Lei
assegurando que, até 2020, quarenta por cento das
vagas no ensino médio e vinte e cinco por cento das
vagas na educação de jovens e adultos sejam oferecidas na forma articulada à educação proﬁssional.
Para apoiar o cumprimento dessa reserva de vagas
ao sistema proﬁssionalizante, o projeto de lei que propus prevê que os sistemas de ensino poderão utilizar
recursos provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), além das fontes vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino. Entendemos que as
medidas propostas contribuem para a ampliação da
oferta de oportunidades educacionais mais adequadas
às necessidades de emprego da nossa juventude e
ao potencial de desenvolvimento econômico do País.
Concluindo, Senhoras e Senhores Senadores,
a atual Legislatura alterou o ambiente do Senado Federal. Muita coisa certamente ainda vai ser feita neste
segundo semestre, conforme pode ser previsto diante
dos desaﬁos que nos esperam, a todos nós, senadores da República. Da minha parte, prometo continuar
ﬁrme na defesa dos interesses maiores da população
da Paraíba, do Nordeste e do Brasil, seja através de
novas proposições e de pronunciamentos nas comissões e no plenário desta Casa. Por isto, conclamo
nossos colegas a perseverar no desenvolvimento da
nossa intensa agenda para o período vindouro.
Muito obrigado!
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Senador Wilson, V. Exª será atendido conforme
o Regimento.
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A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Caro conterrâneo,
Senador Presidente Paulo Davim, do Rio Grande do
Norte – por isso o chamo de conterrâneo –, esta minha
fala é para registrar que amanhã, à noite, será a posse
do novo Presidente da Federação das Indústrias do
Rio Grande do Sul, Sr. Heitor Müller, que vai suceder
o empresário Paulo Tigre, em uma cerimônia que terá
a presença da Presidenta Dilma Rousseff.
Pela importância que tem esse ato solene, faço
este registro. Eu lá estarei presente amanhã e, na
sexta-feira – já comuniquei isto à Presidência do Senado, porque isso faz parte do exercício do mandato
–, se Deus quiser, estarei aqui para o último dia deste
semestre legislativo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Eu que agradeço, Senadora Ana Amélia.
Passo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Wellington Dias, que disporá do tempo regulamentar.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Senador Presidente, Paulo Davim, é um prazer usar a
tribuna no momento em que V. Exª preside os trabalhos.
Senadora Ana Amélia, Senador Cristovam, Senador Suplicy, Senador Paulo Paim, saúdo os que
fazem esta Casa e o povo brasileiro; de coração, o
povo do Piauí.
Devo registrar que, amanhã, em razão de um
compromisso também no Estado, já comunicado a esta
Casa, não poderei estar na sessão. Portanto, quero,
aqui, nesta data, fazer uso da palavra, primeiro para
dizer que, da mesma forma como citou o Senador Wilson Santiago, compreendo este como um momento
rico da vida do povo brasileiro, pelo conjunto de proposições aprovadas, de encaminhamentos dados, de
audiências realizadas. Certamente, isso é importante
para o nosso País e para o Senado Federal.
Quero, nesta tarde e começo de noite, dizer ao
povo brasileiro de um importante momento que vivenciamos nesta Casa, dialogando com o Fórum dos Governadores, com as entidades, com as lideranças da
Confederação Nacional de Municípios. Destaco, aqui,
o Presidente Paulo Ziulkoski; o Presidente da APPM,
em nome de todos os presidentes de associações de
prefeitos municipais, Francisco Macedo, Prefeito da
Bocaina; os coordenadores de bancada de 24 Estados.
Destaco o papel do Deputado Marcelo Castro, coordenador da Bancada do Piauí, que tem também dirigido e
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contribuído nesse trabalho de que tratarei aqui, além do
papel do Senado Federal, através das suas lideranças,
do Presidente Sarney e da Vice-Presidente, Senadora
Marta Suplicy. E destaco um conjunto de técnicos que,
nesse período, tem-nos ajudado a chegar à conclusão
de que trato hoje.
Pois bem, trata-se dos royalties do pré-sal, tanto
da parte de concessão como da partilha. Trata-se da
participação especial e, ainda, do petróleo não apenas
na área do pré-sal, mas de todo o petróleo em mar.
Nesse encontro que realizamos hoje, aqui nesta Casa – na mesma Casa que votou, hoje, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, apontando os rumos do
Governo brasileiro, para contribuir com o desenvolvimento do nosso País... Nós travamos nesse período
uma discussão – dando continuidade a um debate já
de anos anteriores – para a regulamentação desta que
é a maior riqueza – e quero começar, registrando isto
– que o nosso País tem. Ele deve tratar dela não só
para fazer uma distribuição entre todos os Estados e
Municípios, mas também para fazer dessa riqueza algo
de importante para esta e para as futuras gerações.
Nesse sentido, nós tratamos hoje, com base em
um conjunto de audiências e negociações... A Presidente Dilma colocou o Ministro Edison Lobão, do Ministério de Minas e Energia, também com a participação
da Ministra Ideli, da Ministra Gleisi e do Ministro Guido
Mantega, para que possamos buscar o entendimento
sobre esse tema.
Eu diria que, se pudesse resumir os entendimentos até agora, Senador Cristovam, eu o faria no
seguinte ponto: de um lado está a União, que diz que,
em razão dos cortes que teve de fazer no Orçamento,
ajustando-o em cerca de R$50 bilhões, não lhe competiria – porque não tem condições de fazê-lo – ter o
ônus, por exemplo – como tratou, aqui, a lei do Senado conhecida como Emenda Ibsen Pinheiro, um projeto tratado pelo Senador Pedro Simon –, de bancar
a compensação para os Estados confrontantes: Rio e
Espírito Santo.
De outro lado, há uma compreensão dos governadores, da própria Presidente e da sua equipe; há a
compreensão de boa parte dos Deputados Federais e
dos Senadores e também das lideranças municipais,
que devemos buscar um entendimento que não desequilibre as ﬁnanças desses dois importantes Estados
da Federação brasileira: Rio e Espírito Santo.
Apenas para que o Brasil inteiro possa conhecer – e percebo, Senador Cristovam, que pouca gente
domina esse tema. Há muita gente falando dele, mas,
ao que parece, com pouco conhecimento. O fato é
que, no ano de 1998, nós tivemos uma regulamentação dos royalties. E foi criado por lei, no ﬁnal daquele
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ano – só para lembrarmos, 1998, ﬁnal do Governo do
Presidente Fernando Henrique, exatamente no dia 28
de dezembro... E quem vive no Parlamento sabe o que
acontece naquela fase, entre o Natal e Ano Novo, em
que o Congresso ainda está em funcionamento.
Imaginem, em 28 de dezembro, esta Casa aprovou um projeto que regulamentou o pré-sal. Eu louvo
a atitude tanto do Presidente na época, como do Congresso Nacional, porque era uma situação particular.
O Brasil percebia que o Estado do Rio de Janeiro,
especialmente, vivia uma situação de desequilíbrio
ﬁnanceiro, em razão de mudanças no ICMS do combustível e no ICMS da energia. Colocava-se a necessidade imediata de mais ou menos R$1 bilhão, para não
se causarem problemas ao Estado do Rio de Janeiro.
Pois bem, naquela época – em 1988 – o Brasil
distribuía de royalties de pré-sal R$284 milhões. Repito, R$284 milhões. E, com a criação da ﬁgura da
participação especial, que é um recurso que é dado
de modo especial e que vai até a 40% do volume normal dos royalties para poços que tenham alta vazão...
Ou seja, um volume de barris por dia muito elevado.
Naquela época, tínhamos encontrado, na Bacia de
Campos, um poço nessas condições, que foi capaz
de gerar – com essa medida – algo em torno de R$1
bilhão de participação especial.
Qual é a regra que foi colocada? Bem, o Rio, a
rigor, não produz petróleo no seu território; o Espírito
Santo, a rigor, também não produz petróleo no seu território. O petróleo é encontrado no mar. Então, criaram
a idéia do Estado confrontante, o Estado que está ali
na frente para o mar, nas proximidades daquele poço
de petróleo.
Pois bem, para resolver esse problema, determinou-se uma regra segundo a qual 80% de royalties e
de participação especial colocadas para os Estados e
Municípios ﬁcariam com o Rio de Janeiro, e um pouquinho ﬁcaria para o Espírito Santo.
O resultado é que, na verdade, ninguém imaginava naquela época que se teria ali um pré-sal. Ninguém
imaginava, essa que é a verdade. Aliás, nem mesmo
que tinha essa grande possibilidade de petróleo no mar.
Mas o povo brasileiro investiu, e muito, em pesquisas. Abria um poço, dois, não achava nada. Guarde
dinheiro na Petrobras, perfura mais. Enﬁm, assim foram feitas as pesquisas. As pesquisas feitas, bancadas
com o dinheiro de todo o povo brasileiro, apostando
na competência e na qualidade dessa empresa que
é a Petrobras.
Pois muito bem. Se a gente pega 1998, 284 milhões de royalties, R$1 bilhão de participação especial
e traz isso para 2010, aí, veja só, nós estamos chegando a R$21 bilhões de royalties e de pré-sal.
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Qual é o ponto onde nós estamos? Como não
teve a regulamentação em 2010, porque teve o veto,
nós temos uma situação em que o Brasil, em 2009,
alcançou a condição de um Estado autossuﬁciente em
petróleo. O Brasil, quando atingiu ali as proximidades
de dois milhões de barris por dia, de extração de petróleo por dia, passou a produzir aquilo que consumia.
A partir daí, nós hoje passamos a ser mais do que autossuﬁcientes, passamos a ter um superávit, a ter mais
do que o Brasil consome.
O fato é que a previsão, com esses estudos que
foram feitos, é de que teremos, só nessa área, de mais
ou menos 28%, do tamanho do Estado do Ceará, numa
região a mais ou menos 200, 300 quilômetros da Praia
de Copacabana, no litoral do Brasil, a mais ou menos
seis, sete mil metros de profundidade, ali nós temos,
repito, numa área do tamanho do Estado do Ceará,
correspondendo a apenas 28% da área do pré-sal, ou
seja, só nessa região nós teremos, até o ano de 2020,
cerca de seis milhões de barris por dia.
Em 2017, a EPE (Empresa de Pesquisa Energética) prevê dobrar e ir para algo em torno de quatro
milhões de barris/dia e, por volta de 2020, 2022, seis
milhões de barris/dia.
Então, é disso que se trata: uma riqueza espetacular, uma riqueza que, pela regra que esse Congresso aprovou, vai gerar um fundo social com a venda
do petróleo que ﬁca com a União; uma parte é para
pagar a empresa que extrai, a Petrobras ou outra, que
investe na perfuração dos poços e tem lá seus equipamentos, enﬁm, essa empresa ﬁca com uma parcela e
a outra parcela, que pode chegar à casa de 70% é do
governo brasileiro, é do povo brasileiro, vendida sob
a forma de gasolina, ou sob a forma de óleo ou sob
a forma de petróleo bruto; ela vai gerar uma riqueza
que é estimada em 2020, Governador Cristovam, em
aproximadamente US$1,5 trilhão, para a gente ter idéia,
por esses cálculos da EPE. É um dinheiro tão grande
que esse Congresso aprovou um fundo soberano, o
fundo que aplique esse dinheiro fora do Brasil para
poder não impactar numa supervalorização da nossa
moeda, como ﬁzeram outros países também.
Cito isso para a gente compreender o tamanho
da riqueza de que estamos falando. E ao atingir esses
quatro milhões de barris/dia em 2017 – é a previsão
–, nós teremos, de royalties, desses 21, cerca de 60
bilhões, a serem partilhados com todo o Brasil. Vamos
chegar, em 2020, 2022, a algo em torno de 100 bilhões.
E veja que eu estou colocando aqui dados conservadores, tanto nas perspectivas de extração, dos novos
poços... Primeiro, um poço de 22 mil barris por dia era
uma coisa gigante. Lá, na área do pré-sal, agora são
poços de 50 mil barris por dia, todos com grande par-
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ticipação especial. Pois bem, o fato é que essa riqueza
vai gerar cerca de R$100 bilhões de royalties.
Se mantivermos as regras atuais, o que é que
nós teremos? Nós teremos os Estados e Municípios
brasileiros, que vão ﬁcar com cerca de 60 bilhões,
concentrando 80% ou 48 bilhões com apenas um Estado. Ou seja, Senador Cristovam, eu queria que V.
Exª pudesse compreender: dos 60 bilhões que seriam
distribuídos para todos os Estados e Municípios, pelas regras vigentes, 48 bilhões ﬁcariam com um único
Estado, que é o Estado do Rio de Janeiro.
Então, vejam. O Brasil foi generoso quando o Rio
precisou. Hoje, o que estamos buscando é um entendimento que possa não só ter uma distribuição justa, mas
ter uma destinação que leve em conta que se trata de
uma riqueza ﬁnita e que a nossa geração precisa ter
a responsabilidade de deixar algo que possa marcar
para as novas gerações de forma positiva, evitando,
como sempre muitos lembram, e eu lembro também,
a desgraça que muitas vezes dinheiro demais provoca
em muitos países.
O fato é que o que estamos apresentando, de
um lado, separa aquilo que é da União, cerca de 8,6
bilhões. Só para dar um exemplo, em 2012, para pegar um ano inteiro, a previsão é de já atingirmos 29
bilhões de royalties. Então a União, que recebeu em
2010 aproximadamente 8,6 bilhões, vai continuar recebendo este patamar. E o Espírito Santo, de tudo aquilo
que é extraído de petróleo, receberá também o mesmo
valor. E é partilhado, pela regra do fundo de participação, com todos os Estados e Municípios o valor que
sobra. Rio e Espírito Santo, pelas contas que fazemos,
ﬁcarão com algo em torno de 11 bilhões, e os demais
Estados com aproximadamente 9,4 bilhões, 50% para
os Estados, 50% para os Municípios.
O que há de importante nessa regra? Como ela
é feita com base na regra do Fundo de Participação
dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, que leva em conta não só a proporcionalidade
da população, mas o inverso da pobreza, quanto mais
igual ﬁcar o Brasil, mais ganham os Estados mais populosos: Rio, São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande
do Sul, que são os Estados não só mais populosos,
mas mais desenvolvidos. Quanto mais crescer a renda
lá em Alagoas, lá no Maranhão, lá no Acre, no meu
Piauí, em outros Estados brasileiros, mais eles ganham.
Ganham a partir do crescimento de mais extração de
petróleo, ganham quanto melhor for o preço do barril
de petróleo e ganham quanto mais igual ﬁcar o Brasil.
E vem o principal, e é disso que quero tratar. A
gente colocar esses recursos – por isso que estou
aqui olhando para V. Exª, Senador Cristovam, porque
quando olho para V. Exª já me vem a imagem da edu-
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cação, de tanto que V. Exª simboliza isso para o Brasil
–, separar uma fatia considerável desse dinheiro para
a educação. A educação que é transformadora. É uma
herança que você pode deixar para uma geração e ela
permanecerá daí para cima para todas as gerações.
Para a gente ter uma educação de qualidade,
que a gente tenha as condições da proﬁssionalização,
do conhecimento técnico, da pesquisa. Enﬁm, tudo
aquilo que se deseja de positivo para a educação é
possível, tanto com o resultado do fundo social, que já
tem obrigação de destinar considerável parcela para a
educação, como essa parte que vai chegar a cada Estado e a cada Município. A partir daí, num pedido dos
governadores, do prefeito também, a área da saúde,
a área da infraestrutura também, que é lembrada. O
que quero dizer aqui é que gostaria muito que saíssemos um pouco desse debate da repartição do dinheiro
e puséssemos mais ênfase naquilo que vamos fazer
com esse dinheiro. Já ouvi V. Exª e sei que é o que V.
Exª tem defendido. Concedo a palavra a V. Exª, com
o maior prazer.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Wellington, ﬁco satisfeito de vê-lo trazer este
assunto, e o Senhor tem insistido nisso bastante, ultimamente. Quero dizer que vejo o avanço que estamos
tendo, graças ao trabalho inclusive seu. Quero deixar
logo claro que não tenho tantas ilusões sobre o pré-sal, sinceramente. É uma reserva que está a cinco mil
metros abaixo do nível do mar, certamente mais dois
mil metros abaixo. As próprias reservas, por mais segurança que tenhamos nos instrumentos geológicos de
hoje, nos permitem ﬁcar sem ter certeza total. Depois,
tirar esse petróleo nessa profundidade, por mais que
a Petrobras seja uma vanguarda tecnológica, não tenho tanta certeza. Mas, o mais grave, Senador Paim, é
que ninguém sabe o preço do petróleo, ninguém sabe
nem mesmo se daqui a vinte anos nós vamos usar o
petróleo ou não. As mudanças climáticas vão exigir
mudanças de fontes energéticas. Os automóveis a
bateria, os automóveis a etanol e até mesmo a redução no número de automóveis em benefício do transporte público virão. Então, quero dizer que, primeiro,
não tenho tanta ilusão. De qualquer maneira, é uma
possibilidade. Lamento que aqui tenha passado tão
rápido esse debate. Imagino se os Parlamentares, na
descoberta do Brasil, tivessem o nosso conhecimento, lá em Portugal, se eles não teriam debatido mais
o que fazer com o açúcar que o Brasil ia produzir. O
Brasil foi o pré-sal de Portugal 500 anos atrás. Só que
eles não sabiam projetar o futuro, não tinham os instrumentais que temos hoje; só que não havia economia, não havia geologia. Hoje temos. Não discutimos,
como deveríamos, o conceito do pré-sal. O primeiro

Quinta-feira 14

395

29413

ponto. Segundo, o debate sobre a distribuição da riqueza que o pré-sal vai criar, se for como estão dizendo,
se vamos ter os 100 bilhões, está sendo feito como o
senhor falou, e estou de acordo: de um lado a União
e de outro os Estados. Eu gostaria de um debate, em
que estivesse, de um lado, o Brasil de hoje e, do outro
lado, o Brasil do futuro.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Excelente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Esse era aqui o debate, independente até dos Estados,
independente até dos Municípios, porque essa é uma
riqueza do Brasil. E não vai haver futuro para o Rio
de Janeiro se pegar todo o royalty do petróleo e se o
resto do Brasil for mal. Sabe o que vai acontecer se o
resto do Brasil for mal, e o Rio tiver muito dinheiro do
petróleo? Todo brasileiro vai para lá.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Como aconteceu com São Paulo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Como aconteceu em Campos, como aconteceu em
algumas cidades.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Exatamente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – E
aí vem a chamada maldição do petróleo, que afetou
a Venezuela, que afetou os países árabes, que está
afetando o mundo onde havia muito petróleo: as pessoas se acomodaram e não investiram no futuro. Por
isso, insisto e não quero tomar muito seu tempo. Eu
gostaria de ver debatida a ideia de distribuir os royalties
proporcionalmente ao número de crianças na escola,
até porque o Rio seria o segundo Estado mais beneﬁciado; o primeiro seria São Paulo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Exatamente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Porque distribuir para os Estados sem dizer para onde
vai esse dinheiro, não tenha dúvida, o dinheiro vai ser
desperdiçado no presente. Vai primeiro pagar as dívidas, senão o governador vai preso – aí ele se vira para
pagar as dívidas; depois, vai para pagar a Previdência,
que é a dívida com os idosos; depois vai para pagar
a dívida com os pobres, que são os programas de assistência social. E aí, o futuro ﬁca esquecido.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Nós temos a obrigação, senão vão jogar pedras. Na
História, vão escrever livros jogando pedras em nós
– não vai ser ﬁsicamente, porque já não vamos estar
aqui – se esse dinheiro do petróleo não for transformado em uma energia permanente. Petróleo acaba.
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A única energia permanente é a inteligência, porque a
inteligência é capaz de criar novas fontes de energia;
é capaz de tirar energia da água, do vento, do sol. Por
isso, eu acho que seria tão simples se a gente aceitasse um pouco de abnegação do presente em benefício do futuro, abnegação dos Estados e Municípios
em benefícios do Brasil e dissesse: “Vamos distribuir
proporcionalmente ao número de crianças na escola
e investir tudo isso na educação de base”. Com isso, o
petróleo seria de fato um instrumento do crescimento
do Brasil para um futuro melhor.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
agradeço e queria pedir ao Presidente só mais um minuto para concluir.
Eu quero aqui, Senador Cristovam, primeiro pedir
para que seu aparte possa incorporar-se ao meu pronunciamento. Concordo plenamente, citando o exemplo
do Chile: 44 anos atrás o povo do Chile tomou uma
decisão em relação ao cobre, que é o pré-sal deles,
aplicou lá 40% dessa riqueza e destinou para a educação. Por isso, é o país da América do Sul que tem
a melhor condição de desenvolvimento, inclusive. Ou
seja, praticamente não tem analfabetos. Com esse dinheiro, por exemplo, eles estavam pagando o dobro,
o triplo de um professor para ir lá àquela comunidade
que ainda tinha dez, vinte analfabetos, para zerar.
Então, isto é que eu acho fundamental: a gente
poder discutir o que fazer com esses recursos.
Para ﬁnalizar, devo dizer aqui que o Senador Vital do Rêgo...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O
Senador Vital do Rêgo, da Paraíba, que é o relator do
PL nº 16, ﬁcou de, agora, no regime de urgência que
estamos encaminhando a esta Casa, até por volta do
dia 15 de agosto, Senador Paim, encaminhar um relatório ao Plenário desta Casa para a gente poder votar,
dando condições de a Câmara também debater. Assim,
no mês de setembro, poderá também ter essa votação,
de maneira que a gente possa fazer com que essa
riqueza seja colocada a serviço do desenvolvimento
desta geração e de outras gerações do nosso País.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias,
o Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Wellington Dias.
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Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Paulo Davim, que presidia a sessão até a fala do
Senador Wellington Dias.
Paulo Davim com a palavra.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Quero
agradecer o Senador Cristovam pela permuta. Serei
breve. Não ocuparei todo o tempo.
Eu precisava fazer este pronunciamento porque
uma das pastas mais complicadas do Governo, que é
a Previdência Social, tem ocupado as manchetes dos
jornais, sendo noticiada nos telejornais com notícias
alvissareiras.
Todos nós sabemos que a Previdência é uma
pasta deﬁcitária. Ela é superavitária na área urbana,
mas precisa do subsídio do Tesouro Nacional para
atender à Previdência dos trabalhadores rurais, como
estabeleceu a Constituição Federal de 1988. O Regime
Geral da Previdência Social teve uma necessidade de
ﬁnanciamento de R$43 bilhões, em 2010, para o pagamento de 28 milhões de benefícios mensais. E os
regimes próprios da Previdência Social, que atendem
a 930 mil aposentados e pensionistas do serviço público, geraram um déﬁcit de 51 bilhões no ano de 2010.
A sustentabilidade da Previdência Social, portanto, necessita de medidas pontuais para que as gerações futuras não venham a ter problemas. E aí eu
quero ressaltar o trabalho incansável do Ministro Garibaldi Alves Filho, Senador do meu Estado, que vem
trabalhando para que a Previdência Social mantenha
sua sustentabilidade, por meio de avaliações técnicas
e com discussão ampla na sociedade, representada
pelas centrais sindicais e entidades de aposentados.
Entre as medidas colocadas em pauta pela sociedade está, por exemplo, o ﬁm do fator previdenciário,
responsável pela economia de R$31 bilhões nos cofres públicos desde sua criação em 1999. O Ministério
da Previdência debate com o Ministério da Fazenda
alternativas que não gerem aumento de despesa ao
sistema previdenciário e ainda consiga contemplar os
trabalhadores.
Também estão em estudo medidas para a concessão de pensões por morte. Atualmente, após o pagamento da primeira contribuição, no caso de morte
do segurado, a pensão é vitalícia à viúva e ao viúvo,
independente de sua idade e da condição da vida laboral da dependente ou do dependente. Dos países
mais desenvolvidos aos emergentes, há critérios. No
Brasil, não há.
Para estancar o crescente déﬁcit da Previdência do servidor público, tramita na Câmara, desde
o governo do Presidente Lula, o PL 1992/2007, que
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institui um fundo de previdência complementar para o
servidor público.
Agora, é bom salientar que todas as medidas
apresentadas são para os trabalhadores que entrarem
no mercado de trabalho após a aprovação, não gerando conﬂito com os direitos adquiridos.
Quero sublinhar, ressaltar alguns programas desenvolvidos pelo Ministério da Previdência, que é tido
como um ministério problemático.
E o Ministério da Previdência vem desenvolvendo
alguns trabalhos, como, por exemplo, o Programa de
Expansão das Agências da Previdência Social, que
não é novo e começou ainda na gestão do Senador
cearense José Pimentel. É um programa que pretende
construir 720 novas agências em cidades com mais de
20 mil habitantes. Isso signiﬁca dizer que haverá uma
expansão dessas agências para 1.670 cidades brasileiras, correspondendo a um investimento em expansão e recuperação da rede no valor de R$1,1 bilhão.
Merece também todo nosso aplauso um anúncio
que foi feito ontem pelo Ministro Garibaldi a respeito da
revisão pelo teto deﬁnido pelo Supremo Tribunal Federal.
A revisão vale para os benefícios concedidos entre 5
de abril de 1991 e 1º de janeiro de 2004 e que tenham
sido limitados ao teto na data do primeiro reajuste.
O benefício será pago já no mês de agosto. Será
ainda deﬁnido em reunião entre os Ministérios da Previdência e da Fazenda, juntamente com a Advocacia-Geral da União, o calendário de quitação dos atrasos,
a beneﬁciar 117.135 benefícios ativos. O impacto na
revisão desse teto na folha de pagamento no Instituto Nacional de Seguro Social será da ordem de R$28
milhões.
O pagamento dos valores retroativos, que implicará um desembolso de R$1,693 bilhão, atingirá 131.161
benefícios, sendo o valor médio dos atrasados a serem
pagos da ordem de R$11.586,00.
O Ministro Garibaldi Filho também anunciou, na
tarde de ontem, a antecipação para o mês de agosto
do pagamento da metade do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS.
Acho que é uma postura louvável.
Acho que essa medida e esse zelo que o Ministro
Garibaldi e os seus técnicos da Previdência estão tendo com o pensionista, com o aposentado, demonstram
todo o esmero, o respeito e a abnegação no trabalho
de criar uma nova face de cidadania, criar um novo
contexto de cidadania no Brasil para esse segmento
de aposentados e pensionistas que, muitas vezes, não
são compreendidos nas suas necessidades e chegam
a ser, inclusive, relegados a um plano inferior no tocante às suas necessidades.
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Faço essa ressalva parabenizando o Ministro
Garibaldi pelo desempenho á frente do Ministério da
Previdência. Faço essa ressalva também para os seus
técnicos, para o Secretário-Geral do Ministério, o ex-Ministro Gabas, para os seus assessores diretos, como
o Dr. Lindolfo e o Dr. Jaime Mariz, que têm demonstrado uma grande abnegação por este desaﬁo que é o
Ministério da Previdência Social do Brasil. Faço essa
ressalva porque é muito comum encontrarmos, nas
páginas dos jornais, notícias veiculadas de alguma forma maculando a imagem da Previdência ou trazendo
realidade da própria Previdência que não gostaríamos
de ler, que não gostaríamos de ouvir. Então, na hora
em que ouvimos e lemos notícias alvissareiras, é importante que façamos o registro da tribuna desta Casa.
Portanto, mais uma vez, reitero os meus votos
de felicitação ao Ministro Garibaldi e a toda sua assessoria do Ministério da Previdência, por esse avanço,
pelo anúncio feito ontem destas boas notícias, destas
boas novas, a revisão do teto que vai levar a 117 mil
benefícios ativos, ao pagamento dos atrasados que
vão atingir 131 mil benefícios e ao pagamento do 13º
aos aposentados e pensionistas.
Sr. Presidente, só para concluir, eu gostaria de
fazer o lamentável registro – já foi feito esse registro
pelo Líder Humberto Costa e vários oradores que me
antecederam – do acidente que aconteceu, hoje pela
manhã, em Recife.
O avião da empresa No AR, que saía de Recife,
com escala em Natal e com destino a Mossoró, caiu
e vitimou 16 pessoas.
Faço o registro do falecimento da educadora
infantil Fernanda Jales, professora da Universidade,
nome nacional na educação infantil, e da delegada
da Receita Federal de Mossoró, Drª Karla Sueli, e de
todas as vítimas.
Envio meu abraço fraterno aos familiares das
vítimas do acidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Paulo Davim. A Presidência se
soma ao seu gesto de solidariedade a esse lamentável acidente.
Antes de chamar o próximo orador, que já pode
dirigir-se à tribuna, o Senador Cristovam, eu queria
agradecer muito ao Ministro da Justiça José Eduardo
Cardozo, que nos recebeu, hoje, à tarde, juntamente com uma delegação de representantes do Aerus,
o nosso Fundo Aerus da antiga Varig. Ele recebeu a
Graziela, que é a Líder do Sindicato dos Aeronautas,
também representando o Fundo Aerus, o Sr. Luiz
Bruno, o Luiz Fernando e também o Dr. Maia, que se
encontra, infelizmente, muito doente, estava com uma
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sonda e, assim mesmo, acompanhado da sua ﬁlha,
Carolina Maia, foi lá fazer a defesa de nossos companheiros do Aerus.
O Ministro José Eduardo Cardozo ﬁcou muito
sensível com a situação desses homens e mulheres
que deram a vida dirigindo os aviões do nosso País,
lutando sempre em defesa da Varig, por exemplo, e outras companhias. Agora, comandantes que ganhavam
em torno de R$10 mil, R$12 mil, R$13 mil ou R$14 mil
hoje ganham até valor menor que um salário mínimo.
Eu agradeço muito a José Eduardo Cardozo, o
nosso Ministro da Justiça, que vai levar essa questão
ao Ministério da Fazenda, do Planejamento e, conforme ele disse, também à Casa Civil, à nossa querida
Ministra Gleisi, e também à Presidenta Dilma.
Então, eu quero, em nome dos aposentados e
pensionistas do Aerus, agradecer muito ao nosso querido Ministro José Eduardo Cardozo.
Senador Cristovam, V. Exª, neste momento, com
a palavra, para seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Cristovam, enquanto V. Exª vem à tribuna,
por orientação da Secretaria Geral da Mesa, lerei o
seguinte ofício.
O Senador Inácio Arruda apresentou requerimento solicitando, nos termos do art. 13, combinado com
o art. 40 do Regimento Interno, licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa nos dias 14 e 15 de julho
2011, quando representará a Comissão de Serviços
de Infraestrutura na cerimônia de posse da Diretoria
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, no dia 15 de julho do corrente
ano no Rio de Janeiro.
A Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Senadora Lúcia Vânia, indicou, ad referendum daquele Colegiado, o Senador Inácio Arruda para
representar a Comissão nessa cerimônia de posse.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 885, DE 2011 – SF
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 13, combinado com o art. 40
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
licença para ausentar-me dos trabalhos desta Casa,
nos dias 14 e 15 de julho de 2011, quando estarei
com ônus para a Casa, representando a Comissão
de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal na
cerimônia de posse da Diretoria da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biuocombustíveis – ANP,
que se realizará no dia 15 deste, conforme cópia do
Ofício nº 248/2011-GSLVAN, em anexo.
Sala das Sessões, 13 de julho de 2011. – Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB..

JULHO 2011

Julho de 2011

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Em votação o requerimento do Senador Inácio Arruda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será, assim, cumprida a deliberação do Plenário.
Muito obrigado, Senador Cristovam.
V. Exª está com a palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Paim, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, quero começar cumprimentando um conterrâneo pernambucano da minha geração com quem
sempre tive uma boa relação, meu colega professor
universitário da área de Economia, o Prof. Luciano
Coutinho. Quero cumprimentá-lo pela decisão tomada
por ele e pela Presidenta Dilma de não participarem
desse negócio de fusão de duas grandes empresas
na área do varejo.
Esse investimento, em primeiro lugar, trazia alguns riscos, alguns problemas que precisamos esclarecer. E, em função disso, eu falei diversas vezes aqui,
recomendando que não fosse feito.
Primeiro, não deve ser papel de um banco estatal,
que tem por ﬁnalidade desenvolvimento econômico e
social, ﬁnanciar fusão de empresas do varejo. Isso não
tem impacto no processo de desenvolvimento.
Segundo, essa fusão poderia, inclusive, trazer
um impacto negativo nos preços, fazendo com que
os preços crescessem, um impacto negativo naquele
monstro que está sempre olhando para nós, chamado
inﬂação. Não havia por que juntar; nós temos é que dividir as grandes empresas comerciais, para que elas,
através da disputa de mercado, sejam forçadas a baixar o preço. Além disso, tínhamos o problema sério
de que haveria efeitos nocivos se a inﬂação voltasse,
graças ou em função do papel do BNDES.
Tudo isso fez com que, em diversos momentos,
eu aqui me pronunciasse, com todos aqueles que se
correspondem comigo pela Internet, pelo Twitter, que
essa não era uma operação positiva para se fazer.
Hoje eu venho aqui parabenizar a Presidenta
Dilma e o Presidente do BNDES, Luciano Coutinho.
Mas eu venho também, Senador Paim, fazer uma
pergunta: o que vamos fazer agora com esses R$4,5
bilhões que o BNDES demonstrou que tinha? Embora nós que conhecemos um pouco mais das ﬁnanças
saibamos que o BNDES não tinha esse dinheiro, não
tem esse dinheiro. Tem muito mais, mas não esse especiﬁcamente.
Esse dinheiro seria captado no mercado ﬁnanceiro
com títulos do Governo brasileiro. Como é que se dá
isso? O Governo brasileiro emite um título; assume,

JULHO 2011

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

portanto, uma dívida. Esse dinheiro vai para o BNDES;
o BNDES agencia a transferência desse dinheiro para
as empresas, mas, de qualquer maneira, o potencial
desse dinheiro está aí, ou seja, existe um potencial de
R$4,5 bilhões. Um potencial vindo de títulos públicos
para serem trabalhados pelo BNDES. Esse dinheiro,
hipoteticamente, está aí.
É isso o que eu queria discutir não apenas pelos
R$4,5 bilhões que o BNDES tem, mas eu queria discutir também tudo aquilo no qual o BNDES vem investindo, que tem um estoque de empréstimos de R$315
bilhões, ou seja, quase 100 vezes os R$4,5 bilhões.
Aí, quero analisar, Senador Paim, na linguagem
econômica, o que é o custo de oportunidade de um
investimento. Quando a gente coloca R$1 em qualquer
lugar, a gente deixa de colocar em outro lugar. É como
um tijolo: se você coloca um tijolo em uma construção,
ele some. Ele não vai mais servir para outra construção. Então, você tem que escolher bem onde colocar o
tijolo, porque ele tem o chamado custo de oportunidade. Você perde a oportunidade de usar esse dinheiro
em outro canto.
Creio que o uso desses R$4,5 bilhões para ﬁnanciar a fusão de duas empresas do varejo, além dos
problemas que traria por causa da fusão, aumentando
preço, por causa de a gente ter uma empresa forte lá
fora, mas nem tão benéﬁca aqui dentro, geraria custo
de oportunidade. Quero dar alguns dados de algumas
contas que ﬁzemos para ver o custo de oportunidade
desse dinheiro. Não vou falar apenas dos R$4,5 bilhões.
Vou falar dos R$315 bilhões; depois a gente fala dos
R$4,5 bilhões.
Com esse dinheiro, poderíamos ﬁnanciar, por
10 anos, 25 instituições como o ITA, e, é claro, não
seriam outros institutos tecnológicos da Aeronáutica.
Poderia ser um estudo tecnológico da nanotecnologia,
um estudo tecnológico da biotecnologia ou instituto
da biotecnologia; poderíamos ﬁnanciar uma rede de
instituições de alta eﬁciência para o desenvolvimento
da economia do conhecimento que o Brasil não está
conseguindo fazer. Nós estamos, Senador Paim, num
processo que alguns chamam de desindustrialização,
que é uma palavra polêmica, as nós estamos caminhando, nos últimos anos, para uma espécie de economia que, há 30 anos, chamava-se de “maquiadora”,
com fábricas que montam e não fábricas que criam.
Nós vamos montar, agora, um tablet e estamos
comemorando, mas vamos ser montadores. Nós estamos sendo montadores de produtos de alta tecnologia,
como fomos montadores de automóveis, e continuamos
sendo, sem criar praticamente um automóvel que venda em grande quantidade. Os automóveis brasileiros
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por criação foram experiências, ou o são ainda, tem,
mas quase artesanais.
Nós poderíamos, sim, com o dinheiro do BNDES,
montar redes de centros de alta tecnologia.
Vejam que o ITA, criado há 50 anos, deu margem
à mais importante indústria brasileira, que é a Embraer. A Embraer é uma fábrica que nasceu no quintal de
uma escola de Engenharia.
Nós poderíamos fazer grandes indústrias na área
de eletrônica, na área de medicamentos, na área de
equipamentos hospitalares e de saúde, mas não imediatamente. É um investimento de longo prazo, mas
nós poderíamos fazer muitos desses.
Com os 4,5, a gente poderia fazer, também, um
bom número de centros tecnológicos. Com o dinheiro
do BID, na sua totalidade, para vocês terem uma ideia,
nós poderíamos fazer, a um custo anual de 50 milhões,
300 hospitais Sarah Kubitschek, da Rede Sarah, que é
um marco do serviço médico no Brasil e até no mundo.
Eu não estou falando do investimento, estou falando do custo ao longo de dez anos.
Eu quero chamar a atenção para comparar os
4,5 bilhões, mesmo sabendo que eles exigem uma
engenharia ﬁnanceira para se transformarem de uma
hipótese em uma realidade, mas poucos de vocês
sabem que, com o equivalente do dinheiro que nós
íamos colocar, por meio do BNDES, na fusão de uma
empresa brasileira com uma francesa, de comércio,
nós poderíamos erradicar o analfabetismo no Brasil
inteiro. A erradicação do analfabetismo custa entre
quatro e cinco bi, e aí eu pergunto: o custo de oportunidade estava sendo considerado quando se pensava
em investir esses 4,5 bi na fusão de duas empresas
vendedoras de produtos no varejo? Que impacto seria
melhor para o Brasil: ter uma imensa empresa que juntasse Carrefour e Pão de Açúcar, ou ter a erradicação
do analfabetismo no Brasil?
Alguns dizem: “Mas se juntarem o Carrefour com
o Pão de Açúcar, eles vão ter um lucro” – à custa do
preço que a gente paga –, “e esse lucro volta para o
BNDES”.
E alfabetizar todos os brasileiros não gera um retorno muito maior do que esse? Os estudos que existem
mostram que uma pessoa alfabetizada ganha 40% a
mais do que uma não alfabetizada. Ou seja, é um aumento da renda nacional. Essa renda nacional não vira
dinheiro público automaticamente, mas 40% de toda
a renda, simpliﬁcando as coisas, vão para o Tesouro.
Nós poderíamos fazer a erradicação do analfabetismo. Nós poderíamos investir isso nas universidades
criando nelas, exigindo delas uma revinculação melhor
delas com o setor produtivo. Podíamos concentrar em
escolas de engenharia, escolas de ciências, escolas
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de matemática, escolas de química, escolas de nível
superior, vinculando-as ao setor produtivo para que
o Brasil deixe de ser uma economia montadora de
bens mecânicos e se transforme em uma economia
criadora de bens de alta tecnologia. Nós poderíamos,
sem dúvida, com esse dinheiro, reformar todo o sistema de transporte e ampliar todos os aeroportos do
Brasil. Nós, hoje, prevemos 21 bilhões para esse serviço, o BNDES tem 315 implantado, aplicado. Ou seja,
nós poderíamos, para ter uma ideia, Senador Paim...
Um dos grandes exemplos do Brasil é a Embrapa. A
Embrapa é um exemplo do que é possível fazer com
ciência e tecnologia. Não fosse a Embrapa, o Brasil
não produziria soja como produz hoje nos lugares
onde produz. Pois bem, a Embrapa custa 243 milhões
por ano. Fazendo a comparação dos 4 bilhões e meio
– sem dizer que esse dinheiro existe, sem dizer que
seria com esse dinheiro mesmo, sem ver um carimbo
em uma cédula –, se custa 243, nós poderíamos fazer
60 Embrapas durante alguns anos.
Isso é possível. Isso exige apenas que a gente
trabalhe bem o custo da oportunidade do dinheiro que
está à disposição, seja, já, na prática, seja teoricamente
através de uma engenharia ﬁnanceira de captar esse
dinheiro no mercado ﬁnanceiro. Isso é possível! Basta
o quê? Basta que a gente comece a trabalhar o uso
do dinheiro público, tanto no BNDES como em outros
setores, analisando o custo de oportunidade – colocar
um real aqui signiﬁca deixar de colocar aqui; colocar
aqui gera uma fusão de duas empresas comerciais;
colocar aqui gera ciência e tecnologia. Gera futuro! A
mesma coisa que há pouco discutiamos aqui com o
Senador Wellington acerca desses recursos que se
supõe virão do pré-sal. Qual é o custo de oportunidade
desse dinheiro? Pagar os empréstimos dos bancos?
Que a gente tem que pagar, mas não com o petróleo,
não com essa renda que surgiu agora. Quando a gente contraiu os empréstimos devia ter previsto de onde
vem o dinheiro. Existia um ﬂuxo de dinheiro, um ﬂuxo
de caixa, como é chamado. Agora, nós vamos pegar
esse dinheiro, que é provisório, temporário, enquanto
dura o petróleo, e jogar para pagar dívida ou outros
gastos até piores e supérﬂuos como existem por aí, e
a gente vê em tantas cidades que já recebem royalties.
Nós precisamos analisar com cuidado o custo de
oportunidade do dinheiro público.
Por isso eu fui tão contra esses 4,5 bilhões para
a fusão de duas empresas comerciais. Não vou dizer
que era jogar dinheiro fora, mas a perda era muito
grande colocar aí, em vez de colocar em outros setores, especialmente o setor de inovação cientíﬁca
e tecnológica.
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E aí eu quero concluir, Senador Presidente, dizendo que eu resumiria tudo que eu estou falando aqui
fazendo uma única sugestão, na linha do que eu falei
aqui no dia 5 de julho, quando eu ﬁz um discurso sobre
inovação. A economia brasileira, eu tenho dito e repetido, está bem, mas vai mal. Ela está bem hoje quando a
gente analisa os indicadores, mas ela está mal quando
a gente analisa a evolução desses indicadores se não
tomarmos algumas decisões fundamentais para limpar
a estrada por onde a economia vai caminhar.
Nós temos uma burocracia muito grande. Nós
temos dívida. Nós temos um custo com a Previdência.
Nós temos um gasto público alto. Nós temos uma taxa
de juros elevada. Nós temos uma taxa de câmbio que
nos ilude, porque dá impressão de riqueza, mas que no
futuro é uma ameaça por que a balança comercial não
está dando a sustentação verdadeira para essa taxa
de câmbio. Nós temos diversos entulhos. Mas talvez o
entulho mais grave, que é o mais difícil de superar é o
entulho, é a barreira, é o entrave, é o gargalho de não
sermos um País com capacidade inovativa.
Ao longo dos anos, não investimos na criação
de inovação, nem no setor público, das próprias universidades, e nem no setor privado. Nós não temos
um setor de criar novos produtos. E aí é que nós podemos tropeçar.
Porque até agora competitividade de uma empresa em relação à outra se ganhava baixando custos. E
aí como é que as empresas ganharam ultimamente
competitividade? Demitindo trabalhadores para baixar o custo e aí vender o produto concorrendo com o
outro. Não vai poder continuar assim.
Daqui para frente, sabe de onde vem o poder de
concorrer? Inventar produtos novos. Produtos que ninguém fez ainda; vende. Aí alguém começa a copiar. Aí
a gente inventa outro; vende. É assim que a Finlândia,
que tem uma empresa chamada Nokia, até 30 anos
atrás, essa Nokia, Senador Paim, exportava papel
higiênico; hoje é o telefone que a gente usa, porque
adquiriu capacidade inovativa. E essa capacidade de
inovação exige o setor público.
Deixar que as empresas, sozinhas, invistam, não
vai dar certo. Deixar que as universidades continuem
com seus poucos recursos para serem o motor da
inovação, não vai dar certo. É aí que eu digo o que eu
falava há pouco; eu queria que ﬁcasse aqui uma sugestão: que o BNDES mudasse de nome, que fosse
BNDESI – “i” de inovação. Alguns dizem que mudar
de nome não quer dizer nada essa semântica. Não é
semântica. Isso dá a alma das coisas. O BNDES tem
a alma de banco, tem a alma de nacional, tem a alma
de desenvolvimento econômico e, nos últimos anos,
adquiriu o “s” de social. Isso cria uma concepção. A letra
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“i” não entra. Não existe a letra “i” no nome do BNDES.
É preciso que seja “BNDESI” e que, a partir de agora,
a gente possa ter um banco que comece a trabalhar
na linha de investir para que o Brasil se transforme,
primeiro, numa sociedade inovativa; segundo, graças
a isso, em uma economia do conhecimento, que é o
único caminho que nós temos para enfrentar o futuro.
Não vamos conseguir manter a economia brasileira na base da exportação de ferro. Não vai dar. Nós
vamos ter que começar a exportar chips, criados, inventados, fabricados aqui dentro. Isso é possível.
Para vocês terem uma ideia, só os 4,5 bilhões,
que iriam para a fusão de duas empresas comerciais
e que representam – é verdade – muito pouquinho do
PIB, 0,11%, só esse dinheiro permitiria um aumento
de 21% a mais nos recursos públicos dedicados à pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, para cada R$4,00
teria mais R$1,00. Imagine o impacto que isso poderia
dar, falando dos 4,5, que eu volto a insistir, não é um
dinheiro que está lá guardado no cofre do BNDES. É
um dinheiro que chegaria através da venda de títulos
públicos pelo Governo. O Governo pode até fazer esses
títulos também para investir em inovação, ou, então, o
BNDES pode perfeitamente tirar, dos 315 que ele tem
de estoque de empréstimo até hoje, uma parcela para
investir em inovação. E eu vou dizer mais: não pode
ser 4,5 bi apenas não; mas, sim, 10, 20, 30 bilhões no
setor de inovação.
Hoje o próprio BNDES investe 15 bilhões na área
social. Mas vamos analisar com uma lupa. Sabe em
qual social eles investem? Estádio da Copa. Está lá:
dinheiro do PAC para infraestrutura econômica, não
para infraestrutura social. Uma série de pequenos
programas que não geram um retorno e um impacto
de longo prazo; diluem-se, satisfazem o presente, mas
não constroem o futuro.
Quero deixar aqui – estamos quase terminando nossas sessões desse semestre – a ideia de que
a Presidenta Dilma perceba que uma marca do seu
governo pode ser fazer do BNDES um BNDESI; fazer de um banco que até ontem pensava em fusão
de empresas comerciais – é uma coisa que eu nunca
entendi como pôde chegar a isso ali – uma empresa
que gere, ﬁnancie, promova, com a competência que
tem o BNDES de hoje, com a competência dos seus
funcionários, com o compromisso do seu Presidente,
Luciano Coutinho, com o desenvolvimento brasileiro...
Que essa competência e esse dinheiro que estão lá e
que são do povo do Brasil sejam usados – o dinheiro
e a competência – para fazer do País, do nosso Brasil
uma sociedade criativa. Que faça da nossa economia
uma economia inovativa. Que faça das nossas empresas produtoras de bens de alto conteúdo de ciência e
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tecnologia. Se ﬁzermos isso, daremos um passo para
que a economia, que está bem, continue bem no futuro. Se não o ﬁzermos, a economia, que hoje está
bem, poderá, dentro em breve, ir mal, o que seria uma
tragédia para todos nós.
Fica aqui a recomendação: a criação dentro do
BNDES de uma área fundamentalmente comprometida
com a inovação. E que, quem sabe, eles mudem até
o nome para ser Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico Social e da Inovação do parque produtivo
brasileiro.
Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha para dizer.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Pimentel.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. José Pimentel deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Clésio
Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. Bloco/
PR – MG) – Quero parabenizá-lo pelas colocações e
inclusive queria adicionar que 4,5 bilhões dariam para
duplicar mil quilômetros de rodovias brasileiras. E mil
quilômetros de rodovias brasileiras signiﬁcam menos
150 mortes por ano, para se ver a importância social
que a própria estrutura dos transportes tem. Além das
colocações e das comparações que o senhor fez de
como tão bem podem ser utilizados esses recursos,
em vez de se utilizar numa fusão de empresas que
inclusive temos que questionar, porque na realidade
existe um acordo de acionistas, que tem que ser cumprido no ano que vem. E parecia até um golpe de estado em cima de um acordo de acionistas. Então, meus
parabéns pelas colocações que V. Exª fez.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Sr. Presidente, agradeço tanto que quero incluir a sua
comparação na lista das que ﬁz quando este discurso
for publicado. E o senhor deu um exemplo maravilhoso do que é custo de oportunidade. Esses 4,5 bilhões
que seriam aplicados na construção de uma grande
empresa de varejo tinham o custo de oportunidade de
150 vidas que morrerão porque não investimos nas
obras. Isso é custo de oportunidade: cento e cinquenta vidas, além de tudo o mais que geraria a estrada,
comparado com a fusão de duas empresas do varejo.
O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. Bloco/PR
– MG) – Na sequência, Senador Paulo Paim, como
orador inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Clésio, que preside a sessão gentilmente nesta
quarta-feira, eu ﬁz questão de vir à tribuna porque en-
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tendo fundamental, já que estamos terminando o primeiro semestre, fazer alguns registros de temas que
tratamos, como o de hoje, por exemplo, que entendo
fundamental.
Hoje, Sr. Presidente, a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, que presido, realizou uma audiência pública lembrando que completamos 21 anos
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estiveram
presentes à reunião a Ministra dos Direitos Humanos,
Maria do Rosário; o Presidente do Conselho Nacional
do Sesi, meu amigo Jair Meneghelli, que, na época
em que fui vice-presidente, secretário-geral da CUT,
foi presidente na fundação da Central; Carmen Silveira de Oliveira, da Secretaria Nacional da Promoção
dos Direitos da Criança e do Adolescente; e também
o Conselheiro Tutelar do DF Vinícios Motta Balbino.
A Maria do Rosário, nossa querida Ministra, foi
muito bem. Ela disse que o Estatuto se tornou lei devido
a uma interação da sociedade com o Parlamento. Ela
disse mais, “veio para ﬁrmar a cidadania das crianças
e dos adolescentes”. Declara ela, ainda, que “a meta
principal do Ministério é erradicar a miséria extrema
e a exploração sexual das crianças e dos adolescentes no País”.
Jair Meneghelli apresentou um belo projeto, o
projeto Viva a Vida, que visa intimidar, coibir, proibir
aos turistas a prática da exploração sexual, que infelizmente é uma realidade das crianças e dos adolescentes do País.
O Meneguelli lá anunciou que o Rio Grande do
Sul será o 14º Estado a implantar o projeto em parceria com o Governo. Esteve ele dialogando sobre o
tema com o Governador Tarso Genro. Meneguelli ainda
lembrou lá que recentemente apresentou projeto de
formação proﬁssional para jovens entre 15 e 21 anos.
São cursos proﬁssionalizantes que visam colocar no
mercado de trabalho esses jovens. Diz ele, palavras
dele: “São projetos que visam atender, inclusive, pontos
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente”,
declarou. Disse mais: “Esses estudantes”, Senador
Pimentel, “terão assegurado, além do curso gratuito
por 11 meses, um salário mínimo”. No ﬁm de cada
mês, se estiverem lá religiosamente cumprindo a sua
parte, o Sesi dará a eles um salário mínimo para que
eles possam se manter e fazer seu curso. Achei muito interessante, até porque quando comecei minha
vida proﬁssional, no Senai, eu recebia. Naquela época, havia uma metodologia, no Rio Grande, de que a
empresa com cada cem empregados tinha que fazer
a doação de um salário mínimo para um aluno; e eu,
assim, ﬁz meu curso no Senai ganhando, inclusive,
um salário mínimo.
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Falo porque sei que V. Exª, Senador Clésio, é
um apaixonado, um fã, um entusiasta do Sistema S.
Carmem Silveira de Oliveira explanou sobre o
sistema sócio-educativo do Brasil. Disse que avançamos, tivemos inúmeros ganhos a partir do governo
do Presidente Lula, da Presidenta Dilma, agora, mas
disse ainda que é preocupante o fato de que no Brasil
15 jovens são assassinados por dia. Declarou também
que a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos
da Criança e do Adolescente está desenvolvendo um
projeto de proteção contra as tragédias naturais.
Tivemos o Vinícius Motta, que falou em nome dos
conselhos tutelares, muito importante. Segundo ele e
a própria Ministra Maria do Rosário, 95% das cidades
do Brasil já têm conselhos tutelares instalados, com,
no mínimo, cinco membros eleitos, cinco homens e
mulheres eleitos. E disse mais, que 91% das cidades
no Brasil já têm os conselhos municipais em defesa
da criança e do adolescente.
Vou passar a palavra a V. Exª. Só vou terminar
essa última parte.
Hoje foi um dia para mim nobre na Comissão de
Direitos Humanos. Fechamos, no meu entendimento,
com chave de outro. Essa foi a 55ª Audiência Pública que realizamos neste semestre. O debate sobre a
maioridade do Estatuto da Criança e do Adolescente
foi, no momento, no meu entendimento, oportuno, porque estamos fechando esse período deste semestre.
Tenho certeza de que os direitos humanos e as garantias individuais das nossas crianças e adolescentes
haverão de avançar. Estamos ainda em níveis, claro,
inaceitáveis, mas estamos avançando.
Eu quero dizer que todos foram brilhantes lá,
mas, com certeza, eu diria que a Ministra, do alto da
sua competência, da sua capacidade, mostrou que
está em uma luta titânica. Inclusive, ela disse lá, em
certo momento, que trabalha para que todos os Ministérios tenham políticas de direitos humanos instaladas,
comprometidas com aquilo que tem dito a própria Presidente Dilma.
Senador Pimentel, por favor.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT– CE) – Senador
Paulo Paim, eu quero registrar a forma democrática
como V. Exª conduz os trabalhos na Comissão de Direitos Humanos, dando oportunidade aos vários setores da sociedade brasileira que, normalmente, não
têm espaço para apresentar as suas reivindicações,
as suas demandas, que vão desde agenda de direitos
humanos, passando por um conjunto de outros itens
que dizem respeito ao interesse nacional. Com essa
forma de V. Exª conduzir esse debate, tem sido a comissão desta Casa que realiza mais audiências públicas e que produz muitas políticas, para que possam,
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nas outras comissões, também ser acolhidas. Lembro
muito bem que terminamos de fechar um acordo envolvendo o Executivo e esta Casa, o Congresso Nacional, para resolver um grave problema dos portadores
de deﬁciência.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É muito
importante isso, Senador Pimentel.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT– CE) – E isso
nasceu exatamente numa audiência pública que V.
Exª promoveu nessa comissão, ali. Os portadores de
deﬁciência, os portadores de limitações, quando têm
o benefício da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência
Social, e quando assumem um emprego para cumprir,
nosso Presidente Clésio, aquele compromisso que a lei
exige de determinado número mínimo de portadores
de deﬁciência, perdem, têm o cancelamento do BPC,
o Benefício de Assistência Social. Com esse entendimento, que já foi aprovado por unanimidade na Câmara
Federal e que até o dia 18 de agosto deste ano nós
queremos aprovar também no Senado Federal, esse
portador de deﬁciência, quando assumir o emprego para
cumprir aquele percentual mínimo que a lei exige, vai
ter o seu benefício assistencial suspenso; e quando,
por algum motivo, deixar esse emprego, ele volta a ter
o seu benefício assistencial. Como muito bem disse
naquele debate o nosso Senador Paim, Presidente
da Comissão de Direitos Humanos, esse mecanismo
vai resolver um grave problema, porque o Ministério
Público do Trabalho, o Ministério Público, de modo geral, autua, multa as empresas porque elas não cumprem o percentual mínimo de pessoas portadoras de
limitação. E, ao mesmo tempo, as empresas não têm
mão de obra qualiﬁcada e suﬁciente nesse setor para
cumprir o mínimo legal. Era um caos entre o capital e
o trabalho. E V. Exª, que tem sua origem no movimento
sindical, que aprendeu a conviver tendo clareza de que
só tem emprego se tiver empregador, só tem trabalho
se tiver a fábrica, construiu aquela proposta, a nossa
Presidenta Dilma incorporou, e o Congresso Nacional
está votando. Portanto, entre as várias coisas boas que
V. Exª já fez, essa eu reputo uma das melhores dos
últimos tempos. Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Pimentel, por isso V. Exª foi Deputado Federal, foi ministro e hoje é Senador.
V. Exª está tendo uma grandeza política enorme.
V. Exª é o principal articulador desse projeto, e está
debitando a mim o mérito. Quero dizer que se V. Exª
só me disser que eu posso dividir com V. Exª, eu já me
sinto contemplado. Quero cumprimentar V. Exª, que tem
tido uma série de iniciativas. Essa foi uma.
A audiência pública nós realizamos, mas V. Exª
articulou, dentro do Governo, para que as pessoas
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com deﬁciência não perdessem o benefício. Elas não
queriam, às vezes, pegar o emprego, porque tinham
receio. Iam lá, o empregador ﬁcava com elas um mês,
dois meses, mandava embora, e elas perdiam o benefício. E V. Exª, com sensibilidade, levou o debate para
a Comissão: suspende, e, depois, no retorno, volta a
receber o benefício.
E não é só isso. Eu diria também que foi em uma
conversa que tivemos que V. Exª lembrou que a patroa,
a dona de casa, poderia também entrar no empreendedor individual, enﬁm, naquele sistema de reduzir a
contribuição, o que hoje já é uma realidade. Parabéns
também a V. Exª.
Mas, Sr. Presidente, eu que falo de muitos temas – Senador Cristovam, eu vou permitir o aparte
de V. Exª, mas vou dar um intervalo entre um e outro
–, quero falar de um outro.
Eu tive o trabalho, durante o dia de hoje, de mandar preparar, Senador Cristovam e Senador Clésio, V.
Exª que é um grande empresário, bem sucedido, que
tem essa visão do que vou falar aqui... Eu vim diversas
vezes, Senador Cristovam, à tribuna, falar da CUT, falar da CGT, falar da UGT, falar da Força Sindical, falar
das entidades dos empresários. Hoje, venho falar de
uma entidade dos empresários.
Quero lembrar aqui, e vocês vão entender na
sequência, que a cidade descrita como Montenegro,
antiga Tupandi, tem um hino que fala mais ou menos
o seguinte:
“Esta terra repleta de verde
Tem um povo gigante a porvir
No trabalho pujante da lida
Desta raça que outrora surgiu.”
Por que falo isso? De fato, essa terra, Montenegro, repleta de verde, é terra de um povo trabalhador.
Lá surgiram, Senador Clésio, grandes líderes dos trabalhadores e dos empregadores.
Reﬁro-me ao Sr. Heitor Müller, que vai suceder,
a partir de amanhã, o Sr. Paulo Tigre na presidência
do Sistema Fiergs/ Ciergs para os próximos três anos.
Com certeza, Heitor Müller é um desses líderes que
nasceram em Montenegro.
Lembro também que o engenheiro Paulo Tigre,
natural de Vacaria, presidiu aquela casa por seis anos.
Foram seis anos que a Fiergs se dedicou ao desenvolvimento do Rio Grande, como é tradição da própria
história dessa entidade.
A Fiergs com certeza é uma das entidades mais
representativas do nosso Estado. Representando o
empresariado, ela tem também um olhar para o social.
Digo isso porque sei que a eleição de Heitor Müller
signiﬁca a continuação dessa forma de atuar.
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Heitor Müller tem predicados para tal tarefa. É
técnico em Contabilidade e bacharel em Direito. Em
1969, foi vereador em Montenegro, reeleito em 1976;
foi eleito, então, Presidente da Câmara de Vereadores
e assumiu, interinamente, a Prefeitura do Município. Em
seu currículo empresarial, o presidente que assume
amanhã começou no grupo Frangosul, ainda nos anos
70, conhecido hoje como Doux Frangosul. Em 1990,
foi sócio na criação da Agrogen (genética avícola), e
hoje é membro do Conselho de Administração. Presidiu, ainda, a Associação Gaúcha de Avicultura e a
União Brasileira de Avicultura. Desde 1989, integra a
diretoria da Fiergs/Ciergs.
O Sr. Heitor Müller, portanto, tem experiência de
sobra, e comandará esse conglomerado, tenho certeza, que é integrado por sindicatos e mais de dois mil
associados do Centro de Indústria do Rio Grande do
Sul – Ciergs. São mais de 41 mil fabricas, com cerca
de 600 mil trabalhadores. São mais de 41 mil fabricas
e mais de 600 mil trabalhadores.
Quero aqui, de público, agradecer o convite que
recebi em meu gabinete, tanto do presidente que hoje
deixa o cargo, mas vai continuar colaborando, com certeza, com a entidade, como também do que amanhã
será empossado.
Agradeço, porque recebi ambos no meu gabinete.
Vieram me convidar, pessoalmente, para que eu estivesse lá, amanhã, na Fiergs, que contará – vejam bem
como os tempos mudam e de forma muito positiva –,
no evento de posse, com a presença, já conﬁrmada,
da Presidenta Dilma Rousseff – do PT – do Governador Tarso Genro – do PT –, do Presidente da Câmara
dos Deputados, o Deputado Federal Marco Maia – do
PT –, do Presidente da Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul, Adão Villaverde – do PT –, e, naturalmente, deste Senador – que também é do PT.
Esse diálogo, esse entendimento é que aponta
que estamos, a partir do Presidente Lula, vivendo outros tempos, e sinto isso em movimentos e momentos
como este. Sei que para construirmos – e você disse
isto, meu querido amigo, Senador Pimentel – um país
sem pobreza, tão sonhado por Lula, e agora implementado também por Dilma Rousseff, é fundamental
a participação do empresariado, dos trabalhadores,
principalmente aqueles homens e mulheres que têm
o olhar voltado para o social.
Não posso, portanto, desejar apenas sorte ao
novo presidente que será empossado. Quero desejar,
sim, bom trabalho, pois no trabalho pujante da lida, das
terras do Rio Grande e do Brasil, Heitor Müller fará, tenho certeza, por sua competência, espírito de trabalho
coletivo e empreendedor, um trabalho gigante, para o
bem de todos, até porque, como diz o samba enredo

JULHO 2011

Julho de 2011

– quem está ouvindo vai entender – da Imperadores
do Samba, “o bom líder é aquele que faz o bem sem
olhar a quem”.
Senador Cristovam, quero conceder um aparte
a V. Exª e, com toda liberdade, sobre os dois temas
de que falei, se assim entender, porque hoje o senhor
participou ativamente da homenagem que ﬁzemos
aos 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Quero falar exatamente sobre isso, Senador Paulo Paim.
Não falto às sessões da nossa Comissão de Direitos
Humanos. E aí estou percebendo...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É um
orgulho para aquela Comissão que o senhor a tenha
presidido por duas vezes.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Obrigado. Mas aí eu posso perceber como a Comissão
mudou para melhor, pelo menos mais ativa, depois
que o senhor me substituiu como presidente. Hoje, é
raro ouvir...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Por isso
o senhor é governador, ministro e Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Pimentel, tem semanas em que há audiências
na segunda e na sexta. Desde que o senhor assumiu.
E são sessões, audiências, plenas, cheias, Senador
Pimentel. Mas, hoje, no dia da nossa audiência em
homenagem aos 21 anos do ECA, lembrei que, na
última audiência, esta semana, que foi para discutir
a carreira dos frentistas no Brasil, esses milhares de
homens e mulheres inclusive disseram algo que me
tocou profundamente. Pimentel, foi interessante o que
eles disseram. Fiquei emocionado com o reﬁnamento
daquilo. Eles disseram que, antes, as usinas tinham
as senzalas ao lado da Casa Grande da usina; hoje,
as usinas continuam fazendo o que faziam, só que a
senzala é onde moram os frentistas, que vivem em
condições precaríssimas, com salários baixos e que
estão lutando por um piso salarial nacional. Mas eu dizia
que aquela sessão, aquela audiência estava tão cheia
que não havia cadeira para mim, até que alguém teve
a gentileza de me ceder. E, hoje, na comemoração dos
vinte anos do Eca, nós éramos no máximo dez, doze,
quinze pessoas. As crianças não têm recebido prioridade da sociedade brasileira. Não digo do Governo,
mas da sociedade. A prova é o dado colocado pela Srª
Carmen: quinze crianças são assassinadas por dia no
Brasil. E eu pergunto se há algum país do mundo que
tenha esse índice. Talvez em momentos de bombardeios aéreos, em guerras, é capaz de morrerem mais
do que isso de crianças. Mas, fora isso, onde é que
tem um número tão grande? E eu ﬁco feliz de ver ali
a Ministra Maria do Rosário, que é uma batalhadora,

JULHO 2011

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

uma lutadora na defesa dos interesses das crianças.
Mas perguntei a ela o que achava de, em vez de ter
uma secretaria debaixo do Ministério dela para cuidar
das crianças, não seria a hora de a gente ter uma secretaria presidencial das crianças. Nós já temos das
mulheres, já temos dos negros, temos dos jovens. Não
temos das crianças. Temos dos índios, que é a Funai.
E olhe que os índios estão descontentes, querem que
a Funai se transforme em uma secretaria ministerial,
numa secretaria presidencial.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Já aprovaram na Comissão de Direitos Humanos projeto nesse sentido.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Já aprovaram. É verdade. Nós aprovamos lá. Está na hora
de o Brasil ter, ao lado do Presidente, da Presidenta,
uma pessoa encarregada de cuidar da proteção das
crianças, não como sub de um ministro, mas como um
ministro. Esse foi um ponto que defendi lá. O outro é
que quem vai resgatar as crianças é a educação, não
só as crianças que estão hoje na escola, mas os ﬁlhos
das crianças de hoje, quando essas crianças de hoje
crescerem. E aí eu não vejo outro caminho a não ser
o Ministério da Educação se transformar em Ministério
da Educação de Base e as universidades irem para o
Ministério de Ciência e Tecnologia, ou até que se criasse um ministério próprio para elas, como em muitos
países, em que usam até o da ciência e tecnologia.
Foi isso que a gente discutiu, porque nós comemoramos 21 anos do Eca. E eu ﬁz as contas. O senhor
lembra? Uma criança que tivesse 15 anos quando o
Eca surgiu, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
já tem 36 agora. Daqui a mais alguns anos, será avô
ou avó. E a gente não fez ainda o que era preciso
para transformar o Eca num verdadeiro instrumento
concreto de transformação de como a sociedade brasileira olha para suas crianças. O senhor hoje deu o
exemplo com a audiência, que talvez tenha sido uma
das poucas comemorações. Parece que a Presidenta ia fazer uma comemoração agora, no ﬁm da tarde,
pelos 21 anos, mas o senhor esteve presente ali, e eu
ﬁquei muito satisfeito de participar. Mas ainda há muito
o que fazer nos próximos anos do ECA. O Estatuto da
Criança e do Adolescente tem de se transformar no
instrumento revolucionário de como o Brasil vê, protege e cuida das crianças.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem, Senador Cristovam! Foi com muita alegria que
V. Exª, que presidiu brilhantemente aquela comissão
por duas oportunidades, fez-se presente lá e participou
ativamente dessa homenagem ao Estatuto da Criança
e do Adolescente.
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Sr. Presidente, quero ainda comentar, rapidamente, a importância de duas leis que aprovamos aqui e a
Presidenta Dilma sancionou: a Lei nº 12.418, de 2011,
e Lei nº 12.419, também de 2011. Ambas são voltadas
para a população idosa e dizem questão à moradia.
O Estatuto do Idoso, que aprovamos aqui e o
Presidente Lula sancionou, garante já, nos programas habitacionais públicos, que pelo menos 3% das
unidades residenciais sejam destinados para os idosos. E o Programa Minha Casa, Minha Vida garante
isso com muita precisão e com muita força, o que está
sendo cumprido.
Fiquei muito contente ao saber que agora, na
aprovação dessas duas leis, além desse caso, a Presidenta também aprovou outra lei, que na verdade é
de autoria do Prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio
Zimmermann – seu colega lá na Câmara dos Deputados e meu colega muitos anos atrás –, dizendo que a
preferência do andar térreo é para os idosos. Isto tem
lógica: para não terem de subir as escadas, a preferência é dos idosos.
E eu tive a alegria de relatar o Estatuto do Idoso.
Eu tive a alegria de apresentá-lo, outros depois o relataram. Desses dois projetos eu tive a alegria de ter
sido o Relator, tanto de um quanto do outro.
Mas quero, ao falar dessas duas leis, Sr. Presidente, falar da importante decisão que tomou o Congresso Nacional na Comissão Mista do Orçamento
ontem e hoje, com a aprovação de uma emenda que
construímos de forma coletiva para garantir, na LDO,
que os aposentados e pensionistas que ganham mais
do que o salário mínimo tenham assegurado, no Orçamento, verbas para garantir um aumento real a partir
do ano que vem.
Mais uma vez, cumprimento o Senador Pimentel,
porque foi quando ele era Ministro que construímos essa
engenharia que garantiu, na época do Presidente Lula,
um reajuste real de 80% do PIB para os aposentados.
Neste momento, além do Senador Pimentel, quero aqui
reconhecer o trabalho feito pelo nosso querido Senador
Vital do Rêgo, que é o Presidente da Comissão Mista;
pelo Deputado Marçal Filho, que tinha uma emenda
semelhante àquela que também lá apresentei; pelo
Mendes Ribeiro Filho, que, hoje, é o Líder do Governo, que ajudou na articulação; pelo grande Gilmar Machado, que sempre está na Comissão de Orçamento,
fazendo a costura, e foi com ele que conversei muito;
pelo Márcio Reinaldo, que é o Relator; e também pelo
Senador Walter Pinheiro, que ajudou na articulação;
enﬁm, por todos os Senadores e Deputados.
Tivemos duas reuniões com o Presidente da
Comissão de Orçamento; com a Cobap; também com
o Ministro da Previdência, nosso Senador Garibaldi.
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Quero aqui destacar a participação desses Senadores,
dos Deputados, pela forma, eu diria, solidária como
olharam essa questão dos aposentados. E como você
dizia já naquela época, Ministro Pimentel, a partir da
LDO é a diretriz. A gente abre a janela. Depois, vamos
discutir, no Orçamento, o que é possível assegurar para
nossos aposentados e pensionistas.
Como V. Exª sempre dizia, são dezoito milhões
de aposentados e pensionistas que nos estão ouvindo
neste momento. Que ﬁquem tranquilos quanto àqueles
que ganham o salário mínimo, porque lei costurada por
V. Exª... Participei junto – e me sinto orgulhoso disso
– com as centrais, com as confederações. Nós asseguramos a inﬂação mais o PIB. Na época do governo Lula, saímos de US$60. E V. Exª me deu um dado
ontem que tenho usando hoje. V. Exª fez um cálculo
de que, até 2023, o salário mínimo do Brasil poderá
se aproximar de US$900. Esse será, com certeza, o
maior salário mínimo da América Latina, quase encostando no salário mínimo pago nos Estados Unidos da
América. Muitos brasileiros saem daqui para ganhar o
salário mínimo lá; eles poderão ﬁcar aqui, quem sabe,
a partir de 2023.
Então, aqueles que ganham o salário mínimo ﬁquem tranquilos, porque a eles está assegurada a inﬂação mais o PIB, que vai dar, em janeiro, um reajuste
entre 13% e 14%. Quem ganha mais do que o mínimo,
os trabalhadores do Regime Geral, com essa redação,
vamos discutir ainda, durante esse semestre, formas
para que o Orçamento assegure a eles também um
aumento real. Claro que, a partir daí, vamos discutir o
percentual. Esse foi o acordo que ﬁzemos na Comissão.
Quero cumprimentar a Presidenta Dilma, porque,
se a Presidenta Dilma não tivesse dado o sinal verde
– V. Exª foi Ministro e sabe disto –, não haveria esse
acordo na Comissão Mista de Orçamento.
Enﬁm, todos estão de parabéns pelo grande entendimento que, com outros acordos, naturalmente,
garantiu que a LDO fosse aprovada por unanimidade.
Por ﬁm, Sr. Presidente, quero só destacar que, no
dia 7 passado, foi sancionada, pela Presidenta Dilma,
a Lei nº 12.440, que institui a certidão negativa dos
débitos trabalhistas, que para mim é muito importante.
Como tem de ter a da Previdência, tem de ter a da Receita, também, agora, a dos débitos trabalhistas, para
que todos tenham acesso à concorrência, a qualquer
disputa que tenham de fazer com o Estado.
Eu quero dar, na íntegra, também esse pronunciamento, porque acho que é uma lei muito importante,
que vai incentivar o cumprimento, na íntegra, daquilo
que se refere aos direitos dos trabalhadores, que seria
a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
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Aí sim, Sr. Presidente, por ﬁm agora – eu disse
por ﬁm já três vezes –, porque o Senador Pimentel,
em seguida, vai usar a palavra, quero também, neste
momento... Eu não poderia, porque estive lendo, Senador Pimentel, sobre o programa Água para Todos e
ﬁquei empolgado.
Quero falar um pouco sobre essa iniciativa do Governo Federal, que garantirá – como o Luz para Todos
e, diria, está caminhando o Casa para Todos – água
potável para aqueles que estão na linha da pobreza
extrema ou abaixo dela, seja para consumo, produção
de alimentos ou criação animal destinada à segurança
nutricional da população.
O programa Água para Todos faz parte do Plano
Brasil sem Miséria e busca garantir à população ainda
sem acesso à água que essa situação seja revertida,
no máximo, até 2014. Como eu disse antes, Sr. Presidente, o programa é destinado à população carente,
à população que mais precisa.
Senador Pimentel, aqui diz que a concentração
maior encontra-se no semi-árido nordestino.
A renda das famílias não deverá exceder a linha
da pobreza extrema deﬁnida pelo MDS e que assim
conste no Cadastro Social Único do Governo Federal.
Esse mapeamento ﬁcará ao encargo dos Estados, em
articulação com as Prefeituras.
Enﬁm, Sr. Presidente, eu não vou ler todo o pronunciamento. Importante para mim é destacar que esse
é um belíssimo programa. Que nós possamos dizer,
um dia, que todos, todos os brasileiros possuem água
potável nas suas casas.
Esse é o objetivo da Presidenta Dilma. Por isso,
meus cumprimentos pelo programa Água para Todos.
Vamos em frente, vamos dar uma vida decente para toda a nossa gente, mas, além disso, vamos
ensiná-la a pescar.
Era isso, Sr. Presidente.
Peço a V. Exª que considere, na íntegra, os meus
pronunciamentos.
Agradeço a tolerância do Senador Clésio. Com
certeza, quero reaﬁrmar que estarei com V. Exª, em
Minas Gerais, para debater o Estatuto do Motorista,
que, no dia 15 agora, será debatido em Porto Alegre.
Obrigado, Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco) –
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O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. Bloco/PR
– MG) – Muito bem, Senador Paulo Paim.
É uma alegria grande poder presidir a sessão do
Senado, por deferência de V. Exª e do Senador José
Pimentel. É uma honra muito grande, até porque, pela
história de vida de V. Exª, pelos movimentos que V. Exª
sempre defendeu, pelo histórico de aprovação de projetos que V. Exª tem conseguido nesta Casa, a defesa
intransigente do trabalhador, é isso que realmente nos
faz admirá-lo cada vez mais, com relação aos aposentados e todo esse processo social importante, da qual
V. Exª está na ponta, junto com o Presidente Lula, com
a Presidenta Dilma. Com certeza foi muito importante
para as transformações do País.
Aproveito também para parabenizar o Dr. Heitor
Müller, que conheci, um grande homem, que vai assumir essa grande Federação das Indústrias do Rio
Grande do Sul, terra e Estado de V. Exª. Ele assume
uma federação de grande importância, das mãos do
Dr. Paulo Tigre, também uma pessoa que tive oportunidade de conhecer, um grande nome também. Parabéns a todos vocês do Estado do Rio Grande do Sul.
Com a palavra o Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Clésio Andrade, Presidente
desta sessão, nosso Senador Paulo Paim, eu quero
registrar com pesar o acidente aéreo que tivemos na
Região Nordeste, na cidade de Recife, nesta quarta-feira pela manhã.
Nesse acidente aéreo perdemos 16 pessoas. Esse
aparelho pertence a uma empresa regional que opera
na Região Nordeste, a Noar Linhas Aéreas. É um avião
bimotor de produção tcheca – não é nacional – que
atendia o roteiro das cidades interioranas e também
da nossa capital, algumas capitais. Lamentavelmente, nesta manhã, tivemos esse acidente perdendo 16
vidas, entre elas há uma série de servidores públicos
federais, como a Superintendente da Receita Federal
na região de Mossoró, no Rio Grande do Norte, professores universitários, além de várias famílias.
Entre as vítimas, uma pessoa muito querida de
todos nós lá do Estado do Ceará: o empresário André
Louis Pimenta Freitas, de 39 anos, que integra um
conglomerado econômico que atua na Região Nordeste. Esse empresário estava em Recife, onde tem
parte dessas ﬁliadas, e iria para Natal, onde tem outro
conjunto de empresas. Tivemos a infelicidade desse
acidente perdendo esse jovem empresário cearense,
que é ﬁlho do Presidente da Câmara dos Dirigentes
Lojistas de Fortaleza, o nosso Presidente Francisco
Freitas Cordeiro, que se dedica ao mundo associati-
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vo, com a presença muito forte na economia, na vida
social e política do nosso Estado, o Estado do Ceará.
Quero aqui abraçar sua família, dizer que, neste
momento difícil, todo o Brasil está junto com a família
das 16 vítimas, e, em especial, nós do Estado do Ceará,
com a família Freitas Cordeiro, que perde esse jovem.
Registro que nós faríamos amanhã, em Fortaleza, uma promoção da Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas sobre o dia do empresário comercial.
O Dia do Comerciante é 15 de julho, como todos nós
sabemos. Nós faríamos, no Teatro José de Alencar,
um evento para comemorar esse setor da economia,
que no nosso Estado é muito forte. É o setor que mais
arrecada ICMS e também um dos que mais emprega
as pessoas no Estado do Ceará.
A Câmara dos Dirigentes Lojistas está cancelando
o evento em respeito à família enlutada. Mas, mesmo
assim, quero aqui registrar que os empresários estão
adiando esse evento em face de um momento de muita
dor, com esse acidente, para aqueles que vivenciam
a Região Nordeste, o Estado do Ceará.
E queria, Sr. Presidente, dar continuidade a um
debate que a sociedade brasileira está fazendo sobre
o processo de desindustrialização do nosso País. V.
Exª, Senador Clésio Andrade, que foi presidente, por
sua convivência com vários líderes empresariais da
indústria brasileira, acompanha esse setor empresarial
e conhece de perto essas questões no seu Estado de
origem, nossa Minas Gerais.
Sobre esse processo de desindustrialização temos feito um debate aqui no Congresso Nacional.
Vários Senadores e Senadoras têm trabalhado nesse
tema. E nós todos apontamos como uma das causas
principais a questão cambial, ou seja, o descasamento
do valor entre o real e o dólar. Isso é verdade.
Mas, se observarmos, todos os Estados que se
desindustrializaram na década de 90, nos últimos dez
anos deste século XXI, tiveram uma outra variável, que
foi a produção de máquinas e equipamentos para o
seu território, para desenvolver seus Estados-Membros,
como no nosso caso, ou as suas províncias, como no
caso da China e de outros.
Portanto, nos últimos 20 anos, a indústria desses
países que conseguiram ter um salto na produção, na
riqueza nacional, na geração de trabalho, na agregação
de valor tem um olhar voltado para o mercado nacional.
E, com isso, a inovação tecnológica, a substituição de equipamentos, a implantação de novas plantas
industriais têm sido algumas das variáveis que alavancou tanto a China, como os Tigres Asiáticos e tantos
outros países que, nos últimos 20 anos, passaram a
ter uma presença maior na economia local, regional
e internacional.
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Aqui, no Brasil, nós temos assistido a um problema entre os quatros Estados mais industrializados
e os outros Estados que deixaram de comprar equipamentos da nossa indústria nacional. E, quando se
conversa com esses empresários que resolveram não
mais comprar máquinas e equipamentos da indústria
nacional, a questão que apontam é a do ICMS, esse
imposto estadual que, no Brasil, pode gerado um efeito
razoável logo após a Constituição de 1988, mas que
hoje é um problema gravíssimo: por um lado, estimula
a guerra ﬁscal e, por outro, está trazendo exatamente
esse processo de ociosidade para nosso parque industrial que produz máquinas e equipamentos.
Eu sou de um Estado semi-industrializado, que
é o nosso Estado do Ceará, e o empresariado, com
quem converso muito, diz que, ao comprar a máquina ou o equipamento no Estado produtor, no Estado
industrializado, tem de pagar 18% de ICMS. Desses
18%, o Estado onde a máquina vai ser instalada tem
de devolver, de imediato, 12% ou 7% para o Estado
industrializado, e esse processo sai dos cofres do Governo Estadual. Em seguida, ele se credita da diferença
entre o que o Estado devolveu – 7% ou 12% – e o que
pagou, que são 18%.
No nosso caso, nós devolvemos 7%. E aí o empresário que comprou o equipamento, que comprou
a máquina se credita da diferença, que é exatamente
11%. E, ao se creditar dessa diferença, como a sua
empresa produz principalmente para exportar – e, por
conta da decisão do nosso governo, decisão acertada, na década de 90, em que a produção exportada
não tem imposto... É a chamada Lei Kandir, ou seja,
é ressarcido. Mas, ao exportar, esse empresário não
se credita do ICMS, porque não pagou. Com isso, o
Estado-Membro, esse Estado semi-industrializado tem
de pagar ao empresário esses 12%. E esse processo
tem trazido um processo crescente de endividamento
dos Estados menos industrializados.
O último levantamento que temos é do mês de
junho de 2011 e fala, sim, em R$98 bilhões de crédito
de ICMS que os Estados-Membros devem aos empresários, aos comerciantes, aos industriais do Brasil. E
esse processo tem levado esses Estados-Membros a
parcelar em até 48 meses.
Com isso, o empresário não se capitaliza. Com o
custo do dinheiro, impacta-se a sua produção, e terminamos chegando a esse estágio em que hoje estamos
assistindo a esse processo de desindustrialização. A
nossa indústria está com a sua capacidade de produção ociosa, estamos trabalhando na casa de 60% a
70%, dependendo do tipo de equipamentos. E esses
Estados semi-industrializados passaram a importar a
mesma máquina ou a máquina equivalente ao equi-
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pamento dos outros países, porque, ao importarem,
pagam o Imposto de Importação, que gira em torno de
9%. E, com esse Imposto de Importação, o empresário
se credita junto à União, que tem mais musculatura e
que está ressarcindo esses créditos em até 12 meses.
O prazo até 2007 era mais elástico. Houve um
período em que ele chegou a cinco anos, ou seja, 60
meses, nesse esforço nacional. Nesse diálogo de reduzir custos, nós hoje assistimos ao ressarcimento que
a Receita Federal faz em até 12 meses. E, quando a
compra é no mercado nacional, esse ressarcimento
por parte do Estado-Membro é de 48 meses.
Ao lado disso, o Estado-Membro não precisa
mandar os 7% ou 12% para o Estado industrializado.
E também o empresário não se credita da diferença,
porque o Estado-Membro trabalha com ICMS na importação dessas máquinas e desses equipamentos,
trazendo à tona a questão da guerra ﬁscal.
Portanto, nesse sistema que nós montamos lá em
1988, da cobrança do ICMS na origem, quando o processo inﬂacionário era muito alto – até à implantação
do Plano Real –, esses custos eram mascarados, não
vinham à tona, porque a inﬂação cobria esses valores.
Mas, após o controle inﬂacionário em que trabalhamos
com a inﬂação média de 4,5%, com a chamada banda
de dois pontos percentuais a mais ou a menos, isso
veio à tona, o empresário tem uma pequena margem
de lucro e calcula tudo isso, e o Estado-Membro não
tem como pagar ao Estado de origem.
Exatamente por isso, um dos grandes debates
que o Senado está fazendo é a questão do ICMS na
origem ou no destino.
Houve, nas últimas quinta-feira e sexta-feira, uma
reunião do Confaz, em que os Estados industrializados
apresentaram a proposta de que o ICMS na origem
passe a ser 4% em todo o território nacional.
Para nós, em especial para mim, que tenho uma
memória inﬂacionária, 4% aparentam pouco. No entanto, para um país que trabalha com a meta de inﬂação
de 4,5% ao ano, é impossível que o imposto na origem
do ICMS ﬁque basicamente no valor da inﬂação nacional, em 4%. Isso não cabe nesse problema tão grave
que o Brasil está vivendo neste momento, no processo
de desindustrialização e de enfraquecimento do nosso
parque industrial.
Portanto, nosso Senador Clésio Andrade, acho
que esse é um tema que o Brasil está debatendo, em
que está debruçando-se. Precisamos construir uma matriz tributária que efetivamente seja vantajosa à nossa
indústria nacional, a exemplo da China, de que tanto
se fala, e de outros países, em que ela se desenvolveu a partir da venda de máquinas e de equipamentos
no seu território nacional. Eles ﬁzeram outro desenho,
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passaram a importar matéria-prima, mas equipamentos e máquinas, basicamente, são produção nacional,
comercializados no seu território.
O Brasil, lamentavelmente, com essa guerra ﬁscal,
com esse processo de jogar nos custos do empreendedor, daquele que produz a riqueza nacional, essa
guerra ﬁscal, está prejudicando a todos.
Sou um daqueles que integra o grupo de trabalho,
a subcomissão que trata da reforma tributária aqui, no
Senado Federal. Precisamos debruçar-nos mais sobre
esses itens, para que possamos fazer um desenho e
iniciar 2012 numa nova matriz, em que valha à pena
valorizar a nossa indústria nacional, equipar nosso parque industrial nacional com equipamentos nacionais,
mas em que não haja essa sangria que hoje se faz no
processo do ICMS na origem, levando-se ao endividamento crescente dos Estados-membros, o qual já
soma algo em torno de R$98 bilhões. Esse empresário
que tem o seu crédito está recebendo normalmente,
após quatro anos, 48 meses de prazo, e, para que
se credite no seu capital de giro, é obrigado a tomar
empréstimos. Os empréstimos, no Brasil, todo mundo
sabe, como já dizia o nosso saudoso José Alencar,
têm juros escorchantes.
Portanto, acredito que o Senado Federal tem,
nesse segundo semestre, um trabalho muito grande,
para construir um entendimento que beneﬁcie os Estados industrializados, que alavanque a nossa indústria e
que nos permita substituir equipamentos e máquinas,
com maior produtividade, sem necessitar fazer esse
artifício da importação em face do ICMS na origem.
Os Estados-Membros que hoje praticam isso dizendo que é uma vantagem para eles, isso pode ter
sido na década de 90, quando a inﬂação era muito
alta. Hoje, todos perdemos. Por isso, esse é um tema
que, de certa forma, está vindo para a agenda política
do Senado Federal, mas que no segundo semestre,
necessariamente, será um dos principais temas de
discussão para que nós possamos iniciar 2012 numa
nova matriz industrial, num novo critério de ICMS. Sou
daqueles que entendem que a melhor política do ICMS
é cobrar do destino porque, a partir daí, a gente cria
o ambiente, como há na China e em outros países.
Portanto, debitar o nosso processo de desindustrialização apenas ao câmbio é parte da verdade. Mas, o
principal problema está exatamente no ICMS na origem versus destino.
Portanto, a substituição tributária, que é esse
nome bonito que nós aprendemos para este processo,
está na hora de ser repensada.
Sr. Presidente, muito obrigado pela paciência e
pela tolerância.
Boa noite.
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O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. Bloco/
PR – MG) – Eu queria parabenizar o Senador José
Pimentel, uma verdadeira aula, Senador, que nós pudemos ouvir aqui com os números e com consistência
nas colocações.
Complementaria um ponto importante que a gente não deve realmente fortalecer a guerra ﬁscal. Acho
que a guerra ﬁscal tem trazido mais danos ao País do
que propriamente benefícios.
Há outra questão importante também. Essa perda da competitividade da indústria brasileira. Isso é
patente, está ocorrendo em todos os Estados. Agora,
eu ﬁco muito feliz, porque ontem tive oportunidade
de estar com o Ministro Fernando Pimentel e, naquele momento, 11h30min. da manhã, ele acabava uma
reunião naquele momento, com a presença da Ministra Miriam, do Secretário Executivo Nelson Barbosa.
O Ministro Fernando Pimentel estava extremamente
alegre com a reunião. Ele me disse, inclusive, que ali
eles estavam formatando uma nova política industrial
brasileira e ele acreditava que seria o grande resgate
desse processo de desindustrialização e desse processo todo que V. Exª tão bem colocou.
De forma que eu ﬁco muito feliz de poder, inclusive, presidir a sessão. Agora, vou transferir a sessão
para que V. Exª possa encerrar os trabalhos de hoje.
Ao encerrar a sessão, os trabalhos de hoje...
Parece que a última será amanhã. Retornamos na
segunda-feira, dentro do recesso, com a alegria e a
satisfação de poder ter presidido, com a deferência de
V. Exª, Senador José Pimentel, e com a certeza de que
todos nós estamos imbuídos de melhorar este País.
Essas transformações que o Presidente Lula iniciou,
que a Presidente Dilma continua, tudo isso faz parte
deste processo que nós todos pretendemos a bem
do Brasil, a bem da sociedade, a bem do povo, do trabalhador; principalmente também procurar, junto com
esse processo todo, trazer ideias que possam contribuir.
V. Exª falava agora há pouco do nosso grande
e saudoso Vice-Presidente José Alencar, que era um
defensor forte contra os juros altos no País. Agora há
pouco conversávamos com alguns transportadores
brasileiros e fazíamos uma comparação. Em 2010, o
Brasil pagou R$520 bilhões de juros, Senador José Pimentel, e nós precisaríamos, para que toda a infraestrutura de transporte do País estivesse nas condições
de primeiro mundo, de R$450 bilhões. Quer dizer, os
juros de um ano dariam para corrigir todo o processo
de infraestrutura de transporte no Brasil.
Sabemos que esse é um ponto que a gente está
discutindo com a Presidente Dilma. Ela está extremamente empenhada nisso, e o novo Ministro do Transportes, Paulo Sérgio. Temos certeza de que vamos
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conseguir esses resultados, que também, com certeza, ajudam o transporte brasileiro, mas ajudam muito
mais o povo. E, com isso, também a gente reduz essas
tristezas das mortes nas estradas.
Acho que ocorreu uma morte na família de V. Exª
nesse grave acidente aéreo que aconteceu.
Com a certeza de que tudo o que se está fazendo é para melhorar e para evitar que isso aconteça
no futuro.
O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. Bloco/PR
– MG) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
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de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 325, de
2011, do Senador Lindbergh Farias, que concede anistia a bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro,
punidos por participar de movimentos reivindicatórios.
Ao projeto foram oferecidas as Emendas nºs 5
a 7 - Plen.
A matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para análise das emendas.
São as seguintes as emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. Bloco/
PR – MG) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
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O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. Bloco/PR
– MG) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. Bloco/PR –
MG) – A Presidência designa o Deputado Marcio Bittar,
em substituição ao Deputado Duarte Nogueira, como
titular, e o Deputado Hélio Santos, em substituição ao
Deputado Otavio Leite, como suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 538, de 2011, que autoriza a
prorrogação de contratos por tempo determinado ﬁrmados com fundamento na alínea “g” do inciso VI do
art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e dá
outras providências, conforme o Ofício nº 625, de 2011,
da Liderança do PSDB, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of.nº 625/2011/PSDB
Brasília, 13 de julho de 2011
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Marcio
Bittar, como membro titular, e o Deputado Hélio San-
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tos, como membro suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº
0538/11, que autoriza a prorrogação de contratos por
tempo determinado ﬁrmados com fundamento na alínea g do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, e dá outras providências.
Respeitosamente, – Deputado Duarte Nogueira.
Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. Bloco/PR
– MG) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Brasília, 13 de julho de 2011
Senhor Presidente,
No dia 12-7-2011, participei dos trabalhos da
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), conforme
pode ser veriﬁcado na lista de presença que encaminho em anexo, mas por um lapso, não registrei minha
frequência no Plenário desta Casa.
Diante do exposto, solicito V. Exª que seja autorizado o registro de minha presença no referido dia, de
modo a evitarmos transtornos posteriores.
Cordialmente, – Senador Lobão Filho.
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O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. Bloco/PR –
MG) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. Bloco/
PR – MG) – Há, sobre a mesa, comunicação de
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filiação partidária e nome parlamentar que passo
a ler:
É a seguinte a comunicação, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. Bloco/PR
– MG) – O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. Bloco/PR
– MG) – Os Srs. Senadores Gim Argello, Romero Jucá,
Antonio Carlos Valadares, as Srªs Senadoras Angela
Portela, Maria do Carmo Alves e os Srs. Senadores
Cyro Miranda, Garibaldi Alves e Valdir Raupp enviaram
discursos à Mesa, para serem publicados na forma do
disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal comemora, no dia 2 de julho de 2011, os 155
anos de sua fundação. Sediado, desde o ano de 1856,
na cidade do Rio de Janeiro, a instituição foi transferida para Brasília na segunda metade dos anos 1960.
Há décadas, portanto, o Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal vem prestando relevantes
serviços à sociedade brasiliense, tendo protagonizado
inúmeros episódios de coragem e heroísmo, na proteção da vida e da segurança dos cidadãos. Não por
acaso, a sociedade reconhece no Corpo de Bombeiros
a instituição pública mais conﬁável.
Srªs e Srs. Senadores, tendo em vista o papel
crucial exercido pela corporação, quando do naufrágio da embarcação Imagination no Lago Paranoá, no
dia 22 de maio de 2011, com mais de cem pessoas
a bordo – entre recém nascidos, crianças, jovens e
adultos – e um saldo ﬁnal de nove mortos, requeri,
em discurso no Senado Federal, voto de aplauso aos
integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, que participaram, heroicamente, do salvamento das vítimas e, posteriormente, da retirada do barco
do fundo das águas.
Em Brasília e, com certeza, na maior parte dos
Estados Federativos, não são poucas as ocasiões em
que os bombeiros intercedem em favor das mulheres,
prestando atendimento de emergência e realizando
partos nos locais os mais inusitados.
As ações ousadas e incansáveis de resgate de
vítimas são a marca registrada da ação do Corpo de
Bombeiros, em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, por
exemplo, esses valorosos brasileiros anônimos atuaram diuturnamente, durante meses a ﬁo, no trabalho
de auxílio e salvamento de pessoas na região serrana do Estado, por ocasião dos graves deslizamentos
de terra lá ocorridos, em janeiro de 2011, que resultaram em quase mil mortos e em alguns milhares de
desabrigados.
Sempre que a tragédia se instala na vida dos
indivíduos; sempre que a dor e a amargura enlutam
corações, por conta das perdas humanas em catás-
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trofes naturais, surgem os bombeiros para, nos limites
do possível, minorar tristezas, pela sua ação decidida,
corajosa e proﬁssional.
Srªs e Srs. Senadores, a comemoração dos 155
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal nos
leva, naturalmente, a abordar outro tema de relevo, recentemente noticiado pela imprensa: a prisão de 439
bombeiros no Rio de Janeiro, em razão de terem eles
adentrado, no dia 4 de junho, sem autorização prévia,
o quartel do comando geral da corporação, no centro
da cidade, em reivindicação por melhores condições
salariais e de trabalho.
A respeito do mencionado episódio, entendemos
que, entre as forças da ordem, quaisquer que sejam
elas, os princípios da autoridade e da hierarquia devem
ser criteriosamente respeitados. As insatisfações de
servidores públicos, não obstante, muitas vezes conduzem valorosos cidadãos a atitudes drásticas, como
a recente greve dos bombeiros.
Há que se compreender, todavia, as diﬁculdades
pelas quais passa a corporação, que merece nosso
apoio e nosso voto de conﬁança, por tudo o que representa para os brasileiros.
Por essa razão, aplaudimos e subscrevemos a
atitude do Governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, que sancionou projeto de lei concedendo anistia administrativa a todos os bombeiros participantes
da greve, e a dois policiais militares presos. Agiu bem
o Governador ao também sancionar os projetos que
garantem aos bombeiros a antecipação de reajuste de
5,58%, e o uso de 30% do Fundo Especial do Corpo
de Bombeiros (Funesbom), a título de gratiﬁcações.
Srªs e Srs. Senadores, no mês em que comemoramos os 155 anos do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal, queremos nos congratular com cada
um dos integrantes da corporação, e parabenizar suas
famílias por abrigarem em seu seio cidadãos tão apreciados pela sociedade; cidadãos que angariaram, ao
longo da existência de sua corporação, o respeito e a
admiração de todos.
Tudo o que podemos desejar é uma longa e feliz vida ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por tudo de relevante que representam para a
sociedade brasiliense. Que outras décadas e séculos
se somem a esses afortunados 155 anos de trabalho
de tão exemplar corporação.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, todo o povo brasileiro sabe, já há muitos
anos, que falar bem da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, soa como redundância.
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Entretanto, são tão valiosos os benefícios que a Embrapa tem proporcionado ao nosso País, com desenvolvimento de tecnologias de ponta, qualiﬁcação de
proﬁssionais e difusão de tecnologias agropecuárias,
que jamais será excessivo louvar sua atuação.
Agora mesmo, acabo de receber a publicação Balanço Social 2010, dessa empresa, na qual, avaliados
os impactos de 110 tecnologias e o desenvolvimento
de 140 cultivares, transferidas para os produtores nacionais, se destaca um lucro social de 18 bilhões e 160
milhões de reais. No ano passado a receita líquida da
Embrapa cresceu quase 7%, Senhor Presidente, graças
ao Programa de Fortalecimento e Crescimento. Esse
valor retornou para a sociedade brasileira multiplicado
nove vezes, o que resulta no lucro social anunciado.
Essa é mais uma evidência do que todo brasileiro sabe
desde que a Embrapa foi criada, há 38 anos – a alta
rentabilidade dos investimentos em pesquisa agropecuária no nosso País.
Os números são eloquentes: em 2010, ﬁzeram
parte da Base de Ações Sociais da Embrapa 132 ações
de agricultura familiar; 10 ações beneﬁciando comunidades indígenas; 208 ações externas de educação e
formação proﬁssional; 123 de meio ambiente e educação ambiental; 43 de reforma agrária; 64 de segurança
alimentar; 68 de apoio comunitário; 94 ações internas
de educação e formação proﬁssional; e 79 ações de
saúde, segurança e medicina no trabalho.
No documento citado, o presidente da Embrapa,
Pedro Antonio Arraes Pereira, lembra que no ano passado foram inaugurados cinco novos centros de pesquisa e contratados 724 novos empregados. “Ao longo
dos seus 38 anos, diz o dirigente, a Embrapa formou
3.640 empregados em cursos de pós-graduação”. Ele
lembra que por ocasião da criação da Embrapa, quase a totalidade dos pesquisadores tinha completado
apenas o curso de graduação. Hoje, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, são 152 pós-doutores, 1.637
doutores, 404 mestres e 22 bacharéis. Assim, portanto, se explica por que a Embrapa recebeu, em 2010,
59 prêmios, sete deles internacionais, 11 nacionais,
24 cientíﬁcos e 17 regionais.
Entre outras ações de grande impacto, não podemos esquecer que a Embrapa foi decisiva para que
o Brasil assumisse, em 2003, a liderança no comércio
internacional de carne bovina. Da mesma forma, é mister registrar o zoneamento feito pela instituição para
a expansão da produção de cana-de-açúcar e etanol,
de forma a atender à crescente demanda mundial por
esse produto sem agredir as disposições ambientais
e sem comprometer a produção agrícola sustentável.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero mais uma vez enaltecer o trabalho dos
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dirigentes, pesquisadores e todo o corpo funcional da
Embrapa, empresa que é exemplo de competência e
seriedade e verdadeiro ícone do potencial de realizações do povo brasileiro.
Muito obrigado!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr.
Presidente, chegamos ao ﬁnal do primeiro semestre
legislativo da 54ª Legislatura com a impressão de que
o tempo está passando rápido, mas que nesse curto
período o Congresso Nacional tem trabalhado e desempenhado corretamente suas funções e sua missão
constitucional em prol da Nação. Por aqui tem passado
a discussão dos temas centrais relacionadas ao desenvolvimento econômico, social e ambiental do País,
bem como as principais decisões que contribuirão para
a construção de um Brasil forte, justo e democrático.
O momento é oportuno para fazermos um balanço
de nossas atividades e prestar contas de nosso trabalho ao povo brasileiro e, especialmente, com muita
alegria, ao povo do meu Estado de Sergipe.
Em fevereiro, tomei posse como Senador da República pelo terceiro mandato consecutivo, feito inédito
para um político sergipano, do qual tenho imenso orgulho por representar o reconhecimento e a aprovação,
pelo povo de meu Estado, de um trabalho e uma vida
dedicados a Sergipe e ao meu país, sempre com o
foco no social, nos projetos e nas ações que proporcionem sempre mais inclusão, justiça social, segurança
alimentar, saúde e educação.
Em meu primeiro pronunciamento deste semestre, apontei os avanços do governo anterior e enfatizei
que estamos apenas no início de um longo processo
de transformações que, para cumprir plenamente seu
objetivo, impõe um conjunto de reformas e aprimoramentos no plano legislativo. Desde o início, somei-me
ao discurso da Presidenta Dilma, quando ela aﬁrmou
que no plano social, a inclusão só será plenamente
alcançada com a universalização e a qualiﬁcação dos
serviços essenciais. O Brasil hoje está menos pobre,
mas ainda não está rico como pode e vai ﬁcar. Há
ainda amplos bolsões de sua população a carecer da
assistência do Estado em questões básicas e essenciais como, principalmente, a saúde. É por isso que, em
diversos pronunciamentos, enfatizei a necessidade de
a Câmara dos Deputados aprovar, com brevidade, a
regulamentação da Emenda 29, a ﬁm de proporcionar
os recursos necessários ao sistema de saúde.
Destaquei a necessidade da reforma política,
considerada a mãe de todas as reformas. Nesse tema,
atuei no âmbito da Comissão Especial do Senado
destinada a debater e formular os principais pontos
da reforma política. Tenho defendido propostas que

550

29568

Quinta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

buscam proporcionar uma maior participação da sociedade na política, fortalecer a democracia e depurar
a escolha dos representantes do povo, como o “recall”,
que dá ao eleitor o direito de revogar mandatos dos
representantes eleitos. Apoiei a criação e participo da
“Frente Parlamentar pela Reforma Política com participação popular”, que busca ampliar a representatividade e interferir nos debates sobre a reforma política
no Congresso Nacional. Apresentei projeto e emenda para instituir a Federação de Partidos Políticos,
em substituição às coligações e tendo em vista seu
fortalecimento programático e ideológico. Apresentei
Proposta de Emenda à Constituição que estabelece
a coincidência de mandatos eletivos, para que todas
as eleições, de vereador a Presidente da República,
venham a ser uniﬁcadas no ano de 2018, garantindo,
assim, um sistema mais estável de governabilidade e
a economia de vultosos recursos públicos.
Projetos:
Neste semestre, além das propostas relacionadas
à reforma política, já mencionadas, apresentei novos
projetos que beneﬁciarão o cidadão brasileiro:
1) O PLS 64 estabelece a gratuidade do transporte
público para eleitores das áreas urbanas que precisam
se deslocar aos locais de votação, nos dias das eleições.
O benefício existe desde 1975 para os moradores das
áreas rurais e entendemos que sua extensão aos que
moram nas cidades é mais do que justa;
2) O PLS 79 busca instituir o abono anual para
os beneﬁciários do benefício da prestação continuada
pago pela assistência social.
3) O PLS 106 propõe o estabelecimento de limites máximos de gorduras saturadas, trans e açúcares
nos alimentos.
4) O PLS 122 institui a obrigatoriedade da apresentação de obras cinematográﬁcas adaptadas para
pessoas com deﬁciência auditiva ou visual, com a utilização do recurso da audiodescrição e da legendagem
em português em ﬁlmes nacionais.
5) O PLS 196 dispõe sobre o combate ao bullying
nas escolas
6) O PLS 273 estabelece
stabelece isenção de tarifa de embarque em voos domésticos para passageiros idosos.
7) A PEC 61 amplia a possibilidade de deslocamento de processos criminais para a Justiça Federal,
fortalecendo o instrumento que permite a chamada
“federalização dos crimes contra os direitos humanos”,
no intuito de combater a impunidade de tais crimes e
evitar a responsabilização internacional do País.
Emendas:
Apresentamos emendas a projetos e propostas
de emenda à Constituição que tramitam no Senado,
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sempre no intuito de aprimorar as proposições, entre
as quais destaco:
8) Emenda à PEC 11, de 2011, que altera a tramitação das Medidas Provisórias no Congresso Nacional, no intuito de buscar a melhor forma de equilíbrio entre Câmara e Senado na apreciação das MPs,
e entre Congresso e Executivo, no uso desse instrumento legislativo.
9) Emenda à PEC 3, de 2011, para prever que
a iniciativa popular possa ser exercida não só pela
apresentação de projetos de lei e propostas de emenda à Constituição, como também pela apresentação
de emendas a proposições em curso, com exigência
reduzida de assinaturas dos eleitores;
10) Emenda que disciplina a compra, pela Internet, de meia entrada de ingressos para eventos culturais, no âmbito do PLC 35, de 2009. A emenda prevê
o fornecimento de informações claras e inequívocas
ao consumidor e resguarda o direito de o consumidor
complementar o valor do ingresso (ao invés de perder o
valor pago), caso não tenha como comprovar seu direito
à meia entrada no momento de ingressar ao evento;
11) Emendas ao PLS 6, de 2011, que trata da
oferta de propostas para pagamento de dívidas, para
prever regras claras quanto aos prazos e condições
de pagamento, a ﬁm de assegurar o equilíbrio e evitar
os abusos contra o consumidor;
12) Emendas ao PLS 38, de 2011, para que sejam informados, ao consumidor, nos documentos dos
veículos (nota ﬁscal e Certiﬁcado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV), não apenas os níveis
de emissão de gases poluentes emitidos na atmosfera
pelo automóveis, como também seus níveis de consumo de combustível.
Relatoria de projetos:
Na qualidade de relator de projetos nas diversas
comissões, entregamos seis pareceres e destacamos
nosso parecer ao projeto do Senador Cristovam Buarque (nº 265, de 2006), que foi aprovado por esta
Casa, remetido à sanção da Presidenta Dilma e que
se tornou lei. Trata-se da Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011, que instituiu a hipótese de remição da
pena pelo estudo do condenado, na proporção de 1 dia
para cada 12 horas de estudo no ensino fundamental,
médio, superior ou curso de qualiﬁcação proﬁssional.
Foi um projeto – e agora é uma lei – importante para
a reintegração social de todos aqueles que cumprem
pena em nosso sistema prisional.
Participação em comissões:
Tenho debatido matérias e participado da sabatina
de diversas autoridades no âmbito das comissões do
Senado, das quais faço parte como membro: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; Comissão de
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Meio Ambiente e Defesa do Consumidor; Comissão
de Infraestrutura; Comissão de Educação; Comissão
de Assuntos Econômicos; Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária; e Comissão de Relações Exteriores.
No âmbito da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, promovemos audiência pública,
em conjunto com o Senador Jorge Viana, para debater
nosso programa de energia nuclear. Sobre o assunto,
que despertou nossas preocupações especialmente
após o terrível acidente ocorrido no Japão, em março,
foram apresentadas questões que envolvem a segurança da população, os riscos e a conveniência de se
investir em fontes alternativas de energia.
No âmbito da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, promovemos audiência pública, em conjunto
com o Senador Blairo Maggi, para debater o uso e o
consumo de agrotóxicos no país. Convidamos técnicos
especialistas do governo e representantes dos produtores e da campanha de combate aos agrotóxicos no
Brasil. Foi uma grande oportunidade para debatermos
os riscos e as alternativas para a transição para um
modelo de produção que tenha, cada vez mais, reduzida sua dependência do uso de agrotóxicos.
Neste Plenário, Sessão Especial em homenagem
à Defensoria Pública e a todos os defensores públicos
do país. A sessão serviu para fazermos um balanço
dos avanços que a instituição conquistou, desde a
Constituição Federal de 1988, e traçar os desaﬁos que
a instituição tem pela frente para assegurar aos mais
pobres o acesso à Justiça.
Destacamos, ainda, a aprovação de nossa emenda, no Congresso Nacional, para que sejam realizadas eleições diretas para o Parlamento do Mercosul,
juntamente com as eleições municipais de 2012. Aliás,
com muita honra fui indicado pelo Congresso Nacional para, até lá, representar o Brasil no Parlamento do
Mercosul – Parlasul.
Reuniões de bancada:
– do PSB na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal reuniram-se, ontem, quarta-feira, 02/02, com
o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra,
para apresentação de propostas de medidas preventivas e de auxílio às vítimas de acidentes naturais;
– com o Deputado Federal Valadares Filho e o
prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, audiências com
o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra,
e com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para
apresentar e solicitar o atendimento de demandas e
liberação de recursos para o Município de Aracaju,
seja para a contenção de encostas em áreas de risco,
seja para a melhoria do sistema de saúde pública da
capital sergipana.
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– dos parlamentares de Sergipe, com membros
do Ministério Público, para buscar viabilizar recursos
de emendas feitas por parlamentares ao Orçamento
Geral da União (OGU), destinadas à obra da nova sede
do Ministério Público em Sergipe.
Sr. Presidente, temos trabalhado junto ao Governo Federal para ajudar a Presidenta Dilma Rousseff a
fazer um grande governo.
Em reunião com o Ministro da Ciência e Tecnologia, Aloízio Mercadante, buscamos viabilizar a construção da Cidade Digital no Estado de Sergipe. Com esse
grande projeto, que exigirá nossos esforços mediante
a apresentação de emendas ao orçamento, poderemos viabilizar a cobertura de Internet em todos os 75
municípios de Sergipe. É o maior projeto de inclusão
digital que o Estado já viu e que será executado pelo
governo estadual.
No Ministério da Integração, manifestamos como
prioridade do Governo do Estado o Projeto Xingó, que
apóia a irrigação integrando todo o semi-árido e beneﬁciando mais de 20 mil pequenos agricultores familiares.
Também no Ministério da Integração conseguimos
a liberação de R$ 5 milhões para obras de contenção
de enchentes em Aracaju.
É com alegria que gostaria de mencionar que
nossa emenda à LDO deverá ser aprovada, na data
de hoje, e com isso evitaremos que os recursos destinados ao combate ao crack e a outras drogas sejam
contingenciados.
Coloquei-me à disposição para atuar em colaboração com o Governo, sabendo apontar as carências
e sugerir providências, até porque a Constituição diz
que os poderes são independentes, mas que também
devem ser harmônicos. É assim que temos trabalhado
e estamos em perfeita sintonia com a construção de
um “Brasil sem Miséria”, que é um Brasil forte, justo,
solidário e democrático, seja no campo econômico,
seja no social, seja, também, no ambiental.
No próximo semestre, temos uma agenda importante nesse sentido, a começar pela análise do Plano
Plurianual, que é a lei que estabelece as principais
diretrizes para o desenvolvimento de longo prazo do
país, assim como os instrumentos de desenvolvimento
regional e as metas da administração pública para os
programas de duração continuada.
Aqui no Senado também enfrentaremos uma
agenda da mais alta importância, como: (1) discussão
do Código Florestal, orientada para conciliar o crescimento econômico do país com a preservação de uma
de nossas maiores riquezas, que é o patrimônio ambiental; (2) a votação da Reforma Política, buscando
criar mecanismos mais democráticos e mais efetivos
da representação popular; (3) a PEC que altera o rito
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das Medidas Provisórias, buscando um equilíbrio na
relação do Senado com a Câmara dos Deputados na
análise das MPs, bem como do Congresso Nacional
com o Poder Executivo; (4) regulamentação da Emenda 29 (assim que for aprovada na CD, o que espero
ocorrer com a maior brevidade possível), visando a
proporcionar os recursos necessários para o ﬁnanciamento da saúde.
Além disso, já estamos formulando outros projetos
no sentido de incentivar e fortalecer o desenvolvimento econômico, consolidar e garantir os direitos sociais,
assegurar e proteger os direitos ambientais.
Que o próximo semestre seja tão produtivo quanto o atual, e certamente poderemos, ao ﬁnal do ano,
contabilizar resultados ainda mais efetivos de nossos
trabalhos parlamentares.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, venho hoje esta tribuna para
registrar nossa felicidade com um fato que considero
de grande importância para o povo de Roraima e para
a Amazônia, de um modo geral.
Hoje pela manhã o ministro Paulo Bernardo, das
Comunicações, o presidente da Telebrás, Caio Bonilha, e o presidente da Eletronorte, Josias Matos de
Araujo, assinaram o contrato para uso recíproco de
infraestruturas a ﬁm de implantar o Plano Nacional de
Banda Larga na Região Norte. Na prática, o contrato
permitirá que a Telebrás use as redes de ﬁbra ótica
presentes nas linhas de transmissão da Eletronorte
para interiorizar a banda larga na Amazônia.
O presidente da Telebrás aﬁrmou que a parceria
vai possibilitar a antecipação do atendimento na Região Norte. Na primeira vez em que falou em Plano
Nacional de Banda Larga, o governo federal estimou
que algumas regiões da Amazônia só seriam atendidas
a partir de 2014 por ausência de ﬁbras óticas. Com a
assinatura dos contratos ontem, no gabinete do ministro das Comunicações, o presidente da Telebras, Caio
Bonilha, disse que será possível, agora, antecipar este
cronograma e atender mais de 1.000 cidades em todo
o país até 2012.
O ministro Paulo Bernardo também destacou,
entre os diversos contratos assinados hoje, a parceria
com a Eletronorte vai permitir atender a região Amazônica. O ministro admitiu que recebeu cobranças muito
enfáticas, mas que são corretas, justas e pertinentes.
Paulo Bernardo reconheceu que grande parte da
Região Norte vive um verdadeiro apagão de internet e
que, além dos preços proibitivos cobrados pelas empresas de telefonia, onde o serviço existe a qualidade
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é muito ruim. Ele ressaltou ainda que inicialmente o
PNBL oferecerá pacotes de 1 Mbps (Megabit por segundo) a 35 reais, mas que o objetivo é chegar a 2014
com pacotes de 5 Mbps, cinco vezes mais rápidos.
A assinatura dos contratos, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, representa um momento muito importante para Roraima. É a concretização de um trabalho que estamos fazendo há mais de quatro anos
para resolver o problema da internet no nosso estado.
Por diversas vezes, ouvimos que não seria possível, ou
que seria muito difícil, mas não desistimos porque não
é mais possível pensar em desenvolvimento econômico e social sem uma conexão de qualidade à internet.
Ficamos especialmente felizes porque o ministro Paulo Bernardo disse que Roraima, por já ter uma
linha de transmissão da Eletronorte dotada de ﬁbras
óticas, será um dos primeiros estados a participar do
Plano Nacional de Banda Larga, após essa assinatura
do contrato com a Telebras. Ele lembrou que, além das
operadoras de telefonia, a Telebras poderá fazer parcerias também com os provedores locais, com empresas
públicas estaduais e municipais e com as prefeituras
para a oferta de internet mais rápida e mais barata.
Após ouvir as garantias do ministro, de que nos
próximos 90 dias as empresas já poderão estar oferecendo serviços de internet de acordo com os critérios
estabelecidos pelo PNBL, vamos torcer para que tudo
dê certo e que os prazos sejam cumpridos. Vamos
continuar atuando junto ao ministério e às operadoras
para que Roraima seja tratado com prioridade nesta
nova fase do programa, diante das diﬁculdades que a
população enfrenta.
É com muita felicidade que recebemos esta notícia. Foram tantos os nossos apelos que o ministro realmente ﬁcou sensibilizado com a situação de Roraima e
se empenhou pessoalmente para resolver o problema.
Como ainda existem aqueles detalhes técnicos que
ﬁcam por conta das empresas, vamos aguardar com
ansiedade para que tomem todas as providências no
sentido de resolver este grave problema enfrentado
por nossa população.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (Bloco/DEM
– SE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último dia 29 de junho,
o IPEA- Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, a ONU Mulher e a CFEMEA – Centro Feminista
de Estudos e Assessoria realizaram em Brasília um
Seminário para discutir perspectivas para o trabalho
doméstico no Século XXI, com vistas à Convenção nº
189 e à Recomendação nº 201 da OIT – Organização
Internacional do Trabalho, aprovadas no mês passado,
sob aplausos, na 100ª Conferência Internacional do
Trabalho, realizada em Genebra, na Suíça.
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Essa aprovação é um marco histórico, porque a
Convenção nº 189 é o primeiro instrumento internacional a contemplar os trabalhadores domésticos. De
acordo com estimativas recentes da OIT, com base em
estudos ou pesquisas nacionais de 117 países, o número de trabalhadores domésticos no mundo é de pelo
menos 52,6 milhões de pessoas, embora especialistas
acreditem que o total possa chegar a 100 milhões, uma
vez que esse trabalho é feito de forma isolada e sem
registros. Nos países em desenvolvimento, os serviços
domésticos representam percentual entre 4% e 12%
do trabalho assalariado.
Com a Convenção, estabelecem-se direitos mínimos para trabalhadores domésticos, mensal e diarista,
nas funções de governanta, cozinheira, arrumadeira,
babá, lavadeira, passadeira, motorista, jardineiro e vigia, dentre outros.
Em 24 artigos, a Convenção procura assegurar
que os países adotem medidas para garantir que trabalhadores domésticos realizem suas tarefas de forma
decente, com proteção social e trabalhista, respeitando
a idade mínima para o trabalho, conforme a Convenção
nº 138 e as legislações nacionais, e se comprometam
igualmente com a abolição do trabalho infantil e de
todas as formas de violência.
O Brasil, em 1943, promulgou uma legislação
protetora do trabalhador, a CLT - Consolidação das
Leis do Trabalho, porém essa legislação excluiu os
trabalhadores rurais e as empregadas domésticas, tendo como pressuposto que as tarefas eram pagas com
rendas pessoais e eram feitas dentro dos domicílios.
A partir de 1972, uma legislação especial passou
a reger o trabalho doméstico e, em 1988, a Carta Magna equiparou os trabalhadores rurais aos urbanos e
garantiu às domésticas conquistas importantes, como
o salário mínimo e 13º salário. Entretanto, o conjunto
dos direitos trabalhistas ainda não estava acessível a
esses trabalhadores.
Esse é um assunto de extrema importância, Senhoras e Senhores, não só porque corrige injustiças
com uma categoria de trabalho, mas porque é parcela
importante das ações para empoderamento da mulher,
uma vez que cerca de 93% dos trabalhos domésticos são realizações femininas. E é grande o número
de mulheres brasileiras cuja ocupação é o trabalho
doméstico remunerado. Em 2001, a função absorvia
18% das mulheres ocupadas; eram 5,5 milhões. Em
2009, essa ocupação detinha 17% das ocupadas: 6,7
milhões de mulheres, de acordo com dados do IBGE,
hoje atualizados por dados do IPEA para 7,2 milhões.
A construção do perﬁl dessa trabalhadora revela
que ela é negra, possui baixo poder aquisitivo e baixo
índice de instrução formal. Essas características de
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gênero e raça fortemente contribuem para a falta de
reconhecimento e de visibilidade atribuída ao trabalho
doméstico, como conﬁrmou pesquisa qualitativa realizada por pesquisadores da Universidade de Brasília e
da Universidade Federal do Recôncavo Baiano sobre
gênero, trabalho e raça. Ou seja, a proﬁssão traz em
si o estigma e o preconceito já sofrido por mulheres e
negros em nossa sociedade e representa um tipo de
escravidão feminina que assumiu novas formas.
Parte do entendimento dessa questão está ligada
à divisão sexual do trabalho, que distingue os papéis
femininos e masculinos na família e confere valores
distintos ao trabalho de mulheres e homens. Também
encontra eco na gratuidade dos trabalhos femininos
executados para a família, que são interpretados como
forma de expressão de amor aos familiares. Essa
gratuidade acaba fundamentando a relutância social
quanto à importância dessas tarefas e a invisibilidade
de sua execução acaba por estender-se da mãe de
família para as empregadas doméstica, mesmo que
elas realizem essas tarefas sob alguma remuneração.
Segundo estudo sobre o mesmo universo, “As Mulheres no Mercado de Trabalho Brasileiro: Informações
Qualitativas e Quantitativas”, resultado de convênio de
cooperação técnica entre o DIEESE e a Secretaria de
Políticas para as Mulheres, aplicado nas regiões metropolitanas de Salvador e de São Paulo, mais da metade das trabalhadoras domésticas são analfabetas.
Essa negação à educação, ao conhecimento dos
direitos, afora a própria desigualdade que há no acesso
ao direito trabalhista em si, assegura a incapacidade
de superação dessas diferenças e sua repetição pelas
gerações seguintes.
Essa educação é negada, Senhor Presidente,
porque a maioria das trabalhadoras domésticas inicia
essas atividades ainda criança, ironicamente como
babá, cuidando das crianças de outras pessoas. Muitas delas são provenientes de cidades menores e são
entregues pelos pais na esperança de que, na cidade grande, obtenham estudos e novas perspectivas
de vida, conforme registrado em vários depoimentos
que ilustraram ambas as pesquisas aqui citadas. Sem
a educação convencional, só lhes resta permanecer
nas atividades domésticas, cujo aprendizado se dá na
prática e nos ensinamentos de mãe pra ﬁlha.
Isso se dá predominantemente com as mulheres,
Senhoras e Senhores, porque mesmo os homens que
possuem baixa escolaridade, dispõem de maiores opções de trabalho. Por outro lado, são muitas as ofertas
de empregos domésticos em classiﬁcados que assinalam a preferência por empregadas que ‘não estudem’
e que possam dispor integralmente de seus horários.
Daí a importância dessa Convenção no andamento das
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ações para a igualdade de gênero, um dos objetivos
do milênio desejados por todos os povos.
Outras situações de degradação constatadas
nas relações de trabalho doméstico, além do bloqueio
à educação, são os maus tratos, os assédios morais
e sexuais por que passam essas proﬁssionais, o excesso de trabalho que muitas vezes lhe é inﬂigido, as
condições inadequadas de execução, além da jornada superior aos demais trabalhadores e sem direito à
remuneração extra.
É a correção dessas distorções que a Convenção
189 vem normatizar, trazendo em seu bojo o cuidado
quanto ao cumprimento de suas determinações, quando destaca, em seu artigo 17, o papel da Inspeção do
Trabalho, assim como a adoção de medidas para que
regras e sanções sejam aplicadas segundo a legislação de cada país membro, com garantias de respeito
à privacidade, dentre outros.
Gostaria de fazer esse registro, porque estaremos
em breve apreciando nesta Casa a Convenção nº 189
e a Recomendação nº 201, como parte do processo
de ratiﬁcação, sinalizado pelo Brasil ainda na Conferência da OIT e é para mim motivo de felicidade participar da aprovação dessas normas internacionais em
benefício das trabalhadoras brasileiras que executam
os serviços domésticos.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente,
Obrigada.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, Senhor Presidente, tenho-me dedicado a
observar a evolução da economia brasileira e compará-la com as tendências mundiais e ouvir a opinião de
renomados especialistas brasileiros.
Exatamente por isso, tenho veriﬁcado que o Brasil
parece amarrado numa verdadeira sinuca de bico, para
utilizar um dito popular bastante próprio para o contexto.
Se estimulamos o consumo, a mola propulsora
do mercado, como ocorreu no ano passado, somos
colhidos pelo fantasma da inﬂação, destruidora do patrimônio da estabilidade ﬁnanceira, construída a partir
do Plano Real.
É isso que ocorreu no primeiro trimestre deste
ano quando vimos as metas de inﬂação estabelecidas
pelo Banco Central serem sistematicamente superadas.
Mas o remédio adotado pelo Governo, com alta
de juros e desestímulo ao consumo, já começa a preocupar o comércio, porque as vendas estão ﬁcando
com prognósticos pessimistas, o que pode sinalizar
uma desaceleração.
Embora a equipe econômica do Governo insista
em que está tudo bem com o Brasil, é evidente que
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nenhuma economia com taxas de juros tão altos e
carga tributária tão elevada pode se sentir confortável.
O analista Neil Shearing, economista sênior para
mercados emergentes da conceituada consultoria britânica Capital Economics adverte que “as pessoas estão
subestimando os problemas na economia brasileira”.
“Entre os pontos de vulnerabilidade apontados
por analistas em relatórios e artigos recentes estão
questões como a expansão do crédito com juros altos,
a sobrevalorização do real, os riscos de inﬂação, o alto
preço das commodities e a valorização excessiva no
mercado imobiliário nas grandes cidades brasileiras.”
Não acredito no pessimismo, mas o excesso
de otimismo e a inércia no tratamento de problemas
estruturais da economia são péssimos conselheiros,
sobretudo quando se consideram as perspectivas no
longo prazo.
É evidente que não pode fazer sentido, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito de mil reais, cujo
credor paga o mínimo durante doze meses, continuar
praticamente nos mesmos mil reais ao ﬁnal do ano.
Nos Estados Unidos e na Inglaterra, pagando
o mínimo, o credor reduz a dívida a praticamente um
terço depois de um ano.
Se o cidadão brasileiro precisar usar o limite do
cheque especial, no valor de mil reais, durante um
ano, verá a conta subir duas vezes e meia ao ﬁnal de
doze meses.
Esse é um sinal claro de como as famílias no Brasil
sentem a pressão dos altos juros no orçamento familiar.
Se os juros altos servem para tentar conter a inﬂação, servem também para remunerar e atrair credores
internacionais com taxas impensáveis na Europa, na
América do Norte ou em outros países emergentes.
E o capital que entra no Brasil não é necessariamente para gerar investimentos em capacidade produtiva, mas para ﬁnanciar crédito para o consumo interno
A verdade é que estamos aprisionados num modelo contraditório e carente de urgente aperfeiçoamento.
Pagamos os maiores juros do mundo e temos um
complicado sistema tributário com um emaranhado de
taxas e impostos nos diversos níveis da Federação.
Mas o Estado gasta mal e não oferece uma contrapartida à altura em termos de serviços públicos, tampouco mostra sinais de querer alterar essa realidade.
Bate recordes de arrecadação, mas não consegue
fazer os investimentos necessários à infraestrutura de
transporte para o escoamento da produção.
No passado, tínhamos uma carga tributária em
torno de 25%, muito mais compatível com a realidade
de país em desenvolvimento. Nesse contexto, o Governo chegava a investir 5% do PIB em infraestrutura.
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Hoje com uma carga tributário de aproximadamente 40%, o Estado mal chega a investir 1,5% do PIB
nessa área crucial para a competitividade no cenário
internacional.
O resultado é um crescimento amarrado, penoso.
O Brasil cresceu menos do que os demais membros
do BRIC na última década e ﬁcou sempre abaixo da
média mundial.
Crescemos sim, mas bem menos do que poderia
ter sido efetivamente feito se tivéssemos um modelo
econômico compatível com uma economia emergente.
Crescemos sim, porém muito mais a reboque da
pujante evolução da economia mundial, particularmente da China, do que pelo mérito de termos encontrado
um modelo capaz de retomar o desenvolvimentismo,
com sustentabilidade.
Há algo errado com a economia nacional, que nos
amarra e não nos permite fazer o país deslanchar o
suﬁciente para criarmos sólida esperança de emprego
e renda para as futuras gerações.
Nós vamos andando, mas os passos são lentos
e não correspondem à dinâmica necessária para nos
ﬁrmarmos no contexto internacional como uma alternativa de investimento para o futuro.
A esse respeito, parece-me esclarecedora matéria
publicada pelo jornalista Carlos Alberto Sardenberg,
sob o título “Pouca Infraestrutura e muito Imposto”, em
que reproduz comentário do Presidente do Conselho
de Administração da Siderúrgica Arcelor Metal Brasil,
José Armando de Figueiredo Campos: “A verdade é
que investir no Brasil está muito caro, por causa da
infraestrutura e dos impostos”.
Comentário semelhante, salienta Sardenberg,
teria feito um executivo israelense, Dov Moran, o inventor do pen drive, que resumiu o esforço para investir
no Brasil da seguinte forma: “O Brasil é caro e difícil.”
E esse caro não estaria apenas relacionado com
o valor do real, mas ao ambiente de negócios, às barreiras inﬁndáveis para montar e operar empresas, bem
como para registrar marcas, obter licenças e, especialmente, lidar com o sistema tributário.
No lugar de se tornar mais simples ao longo dos
anos, esse sistema tem-se complicado com normas
estaduais e municipais sendo lançadas a cada ano.
Mas veja que, como disse, continuamos a crescer, não como queríamos ou precisaríamos. Por quê?
Porque temos grandes multinacionais, como a
Vale, a Petrobrás, a Samarco, a Fíbria e a ArcelorMittal, que já têm negócios enraizados no Brasil, aﬁrma
Sardenberg.
Precisam crescer e não podem simplesmente
fechar as portas e partir para ambientes de negócios
mais favoráveis.
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Além disso, o Brasil tem um PIB entre os das maiores economias mundiais, com um mercado promissor.
Por outras palavras, apesar de todos os entraves, burocracias e manobras tributárias que oneram
o empreendedor, a criatividade e a persistência de
nossos empreendedores superam os obstáculos e a
voracidade arrecadadora do Estado.
Mas não há qualquer dúvida de que poderíamos
ser bem mais atraentes e aproveitarmos melhor o potencial de nossa economia se não tivéssemos uma
carga tributária tão pesada e uma burocracia emaranhada e custosa.
Nós precisamos encontrar uma saída para essa
sinuca de bico, Srªs e Srs. Senadores, sobretudo neste
novo contexto que se delineia após a crise de 2008 e
mostra a fragilidade do Sul da Europa.
Nós precisamos desinibir o Brasil, torná-lo mais
ágil e audaz.
E isso, Sr. Presidente, será possível apenas se,
no lugar de se aumentarem juros para refrear a economia, ou se estimular o consumo sob pena de gerar
inﬂação, atacarmos o cerne da questão:
É preciso reduzir e melhorar a qualidade dos
gastos públicos, para sair da amarra dos juros altos e
da alta carga tributária.
Caso contrário, vamos continuar lentos, um paquiderme que bastou fazer a economia crescer 7,5%
no em 2010, para ter uma crise de entupimento arterial e se ver no sufoco de aumentar juros para conter
a inﬂação.
A equação da economia brasileira precisa ser revista para tornarmos o país mais atraente nas próximas
décadas e promovermos um crescimento sustentável,
duradouro e consequente.
Muito obrigado!
O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, venho, na tarde de hoje, manifestar
o meu maior pesar a esta Casa, pelo trágico acidente
do vôo 4896 da Empresa NOAR LINHAS AÉREAS,
que fazia o trajeto Recife – Natal – Mossoró, com dezesseis pessoas a bordo.
Vários potiguares estavam a bordo e todos perderam a vida, em um acidente, que de tão brutal, não
deixou sobreviventes.
Quero elevar meus olhos a Deus e pedir que dê
a essas famílias e aos amigos das vítimas, o alento
para suportar esse prematuro afastamento de seus
entes queridos.
Tenho certeza que as autoridades competentes
farão o possível no sentido de conduzir as investigações, a ﬁm de que se possa apurar os problemas que
levaram a essa tragédia, e evitar outras no futuro.
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Obrigado.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, de acordo com pesquisa realizada pelo
IBGE, o último mês de maio registrou uma das menores taxas de desemprego de todos os tempos: 6,4%.
Esse é o menor índice veriﬁcado no mês de maio de
2002, e reﬂete a média de seis regiões metropolitanas
brasileiras: Salvador, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Ainda segundo a pesquisa, o rendimento real
médio do trabalhador, nessas seis regiões metropolitanas, subiu 1,1% entre abril e maio, atingindo mil,
quinhentos e sessenta e seis reais, o maior índice para
o mês de maio, também desde 2002.
Esse resultado foi puxado pelo desempenho da
indústria, da construção civil e do comércio e reﬂete
o acerto da política econômica que vem sendo implementada pela Presidenta Dilma Rousseff.
Poucos se recordam, Sr. Presidente, mas já houve
tempo neste País em que não havia o que comemorar, quando o assunto era desemprego. As taxas eram
crescentes e a população sofria, sem a esperança de
dias melhores. Muitos chegavam, mesmo, a imigrar,
deixando o solo pátrio por falta de oportunidades.
Hoje, ao contrário, vivemos outro momento histórico, uma janela de oportunidade, que não podemos
e não vamos perder. Apesar da forte crise econômica
que se abateu sobre o mundo, em 2008, conseguimos
superá-la com relativa facilidade, e continuamos crescendo. Para 2011, há expectativa de que a economia
brasileira cresça algo próximo a 4%.
E isso é muito importante para que continuemos
a gerar novos e melhores empregos para os nossos
jovens, para que eles possam, enﬁm, realizar os seus
sonhos.
Então, Sr. Presidente, quero aqui registrar meu
contentamento, minha alegria, de poder estar contribuindo com o governo da Presidenta Dilma Rousseff,
na geração de emprego e renda para o povo brasileiro.
Da parte de meu partido, quero reaﬁrmar que o
PMDB continuará, ao lado do povo, dando sua contribuição para o crescimento do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. Bloco/
PR – MG) – Encerro a sessão de hoje, com muita alegria, com muita satisfação, cumprimentando o Senador José Pimentel, todos os Senadores e Senadoras
e todos que conosco estiveram durante esse primeiro
semestre. Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. Bloco/PR
– MG) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
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encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 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)
Relatora revisora: Senadora Vanessa
Grazziotin
(Sobrestando a pauta a partir de:
12.05.2011)
Prazo ﬁnal prorrogado: 07.08.2011
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 19, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 529, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 19, de 2011, que altera
os arts. 21 e 24 da Lei 8.212, de 24 de julho
de 1991, que dispõe sobre o Plano de Custeio da Previdência Social, para estabelecer
alíquota diferenciada de contribuição para o
microempreendedor individual e do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico
no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda; altera arts
16, 29, 72 e 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, que dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social, para incluir o ﬁlho
ou irmão que tenha deﬁciência intelectual ou
mental como dependente, modiﬁcar a regra
de cálculo do auxílio-doença e determinar o
pagamento do salário maternidade devido à
empregada do microempreendedor individual
diretamente pela Previdência Social; altera o
art. 20 e acrescenta o art. 21-A à Lei 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de
Assistência Social, para alterar regras do be-
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nefício de prestação continuada da pessoa
com deﬁciência; e acrescenta os §§ 4º e 5º
ao art. 968, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, Código Civil, para estabelecer tramite especial e simpliﬁcado para o processo
de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual. (proveniente da
Medida Provisória nº 529, de 2011).
(Lido no Senado Federal no dia
13.07.2011)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
23.05.2011)
Prazo ﬁnal prorrogado: 18.08.2011
3
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, para acrescentar outras atividades de
prestação de serviços às já passíveis de opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
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:
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- leitura do parecer da CCJ;
- emissão de pareceres da CRA e da CMA.)
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
(Pendente de:
- leitura dos pareceres da CCJ, CCT e CDH;
- emissão de parecer da CRE.)
6
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.)
7
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.
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8
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)
9
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)
10
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.
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Parecer favorável, sob nº 1, de 2011, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
11
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.
12
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.
13
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.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2011
Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2011
(nº 7.623/2010, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que
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dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho
na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho
da 4ª Região (RS) e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 608, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Simon.
15
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).
16
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,
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.
17
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

Quinta-feira 14

559

29577

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.
18
REQUERIMENTO Nº 1.108, 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.
19
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.
20
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).
21
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

560

29578

Quinta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2011

Julho de 2011

de veículos automotores a pessoas com deﬁciência física).

ça e Cidadania (criação do Fundo Nacinal de
Proteção dos Recursos Hídricos).

22
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2011

26
REQUERIMENTO Nº 828, 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).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 828, de 2011, do Senador Vital do Rêgo,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 541, de 2007, com os Projetos de Lei do Senado nºs 16, de 2009; 65 e
99, de 2010, que já se encontram apensados,
por regularem matérias correlatas (programas
governamentais para áreas urbanas de risco).

23
REQUERIMENTO Nº 784, DE 2011

27
REQUERIMENTO Nº 829, 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).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 829, de 2011, do Senador Ciro Nogueira,
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 420, de 2005; 315 e 316, de 2008,
que tramitam em conjunto, além das Comissões constantes dos despachos iniciais, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(restrições ao uso de produtos de tabaco).

24
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.
25
REQUERIMENTO Nº 812, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 812, de 2011, do Senador Vital do Rêgo,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2009, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justi-

28
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, solicitando que seja apresentado voto
de aplauso e louvor ao Dr. José Graziano da
Silva, ex-Ministro da Segurança Alimentar 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.
O SR. PRESIDENTE (Clésio Andrade. Bloco/PR
– MG) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 52
minutos.)

ÍNDICE ONOMÁSTICO
Pág.

ACIR GURGACZ
Congratulações à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pela publicação da Resolução n° 29, de 2011, que elimina obstáculos ao
tratamento de dependentes químicos, bem como
ao Governo Federal e ao Conselho Estadual de
Entorpecentes (Conen). ........................................
Parecer n° 14, de 2011-CN (da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização), sobre
avisos AVN n° 39/2008-CN, AVN n° 09/2009 e AVN
n° 19/2009, que encaminham ao Congresso Nacional
cópias dos acórdãos do Tribunal de Contas da União.

os “apagões” que ocorreram no Estado de Santa
Catarina no período de 2007 até o ano de 2011...

124

190

75

280

ALVARO DIAS
Apelo ao Ministério das Relações Exteriores para que ajude os brasileiros que estão
perdendo suas terras na fronteira do Paraguai
com o Brasil. ...................................................
Críticas aos seis primeiros meses do governo
Dilma Rousseff, que de acordo com Sua Excelência não cumpriu nenhuma das promessas feitas na
campanha eleitoral. ...............................................
Requerimento n° 883, de 2011, que solicita
informações ao ministro das Minas e Energia sobre

355

ANA AMÉLIA

AÉCIO NEVES
Apelo à Presidência da Mesa para que inclua
na pauta de votações os projetos de resolução que
autorizam operações de crédito externo para os
estados do Rio de Janeiro e São Paulo.................
Críticas aos primeiros seis meses de atuação do governo do Partido dos Trabalhadores (PT),
que, segundo Sua Excelência, não trouxe avanços
positivos para o País, bem como expectativa para
que no segundo semestre possa haver realizações
e avanços positivos para o Parlamento e para o
Brasil como um todo. .............................................

Pág.

283

335

Aparte ao senador Paulo Paim. ...................
Aparte ao senador Wilson Santiago.............
Aparte ao senador Blairo Maggi. .................
Cumprimentos à presidente Dilma Rousseff por
não permitir o uso de recursos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na
fusão entre os grupos Carrefour e Pão de Açúcar. .
Satisfação pelo bom desempenho da política de estabilização monetária e ﬁscal, bem como
preocupação com o crescimento econômico que
poderia ter sido mais robusto se o Brasil não estivesse, de acordo com Sua Excelência, passando
por um processo de desindustrialização. ............
Requerimento n° 856, de 2011, que solicita que
seja encaminhado voto de congratulações à Rádio
Pop Show, pelo transcurso dos cinco anos de sua
fundação, ocorrido no dia 29 de julho de 2011........
Requerimento n° 857, de 2011, que solicita
que seja encaminhado voto de congratulações à
TV Pampa, pelo transcurso dos 31 anos de sua
fundação, ocorrido no dia 14 de julho de 2011......
Requerimento n° 858, de 2011, que solicita que
seja encaminhado voto de congratulações à Rádio
Farroupilha AM, pelo transcurso dos 76 anos de sua
fundação, ocorrido no dia 24 de julho de 2011........
Requerimento n° 859, de 2011, que solicita
que seja encaminhado voto de congratulações à Universidade AM, pelo transcurso dos 44 anos de sua
fundação, ocorrido no dia 25 de julho de 2011......
Requerimento n° 860, de 2011, que solicita que
seja encaminhado voto de congratulações à Rádio
Clube Nonoai, pelo transcurso dos 33 anos de sua
fundação, ocorrido no dia 17 de julho de 2011........
Requerimento n° 861, de 2011, que solicita que
seja encaminhado voto de congratulações à Rádio

17
76
99

111

111

139

139

139

139

139

II
Pág.

Unijuí 106,9 FM, pelo transcurso dos 10 anos de sua
fundação, ocorrido no dia 20 de julho de 2011........
Requerimento n° 862, de 2011, que solicita que
seja encaminhado voto de congratulações à Rádio
Iguatemi FM, pelo transcurso dos 28 anos de sua
fundação, ocorrido no dia 25 de julho de 2011........
Requerimento n° 863, de 2011, que solicita
que seja encaminhado voto de congratulações
à Rádio Metrópole Crissiumal, pelo transcurso
dos 31 anos de sua fundação, ocorrido no dia
27 de julho de 2011. .......................................
Requerimento n° 864, de 2011, que solicita
que seja encaminhado voto de congratulações à Rádio Clube FM, pelo transcurso dos 18 anos de sua
fundação, ocorrido no dia 21 de julho de 2011......
Requerimento n° 865, de 2011, que solicita
que seja encaminhado voto de congratulações à
Rádio Planalto FM, pelo transcurso dos 29 anos de
sua fundação, ocorrido no dia 16 de julho de 2011.
Requerimento n° 866, de 2011, que solicita que
seja encaminhado voto de congratulações à Rádio
Antena 1 FM, pelo transcurso dos 31 anos de sua
fundação, ocorrido no dia 17 de julho de 2011........
Requerimento n° 867, de 2011, que solicita que
seja encaminhado voto de congratulações à Rádio
Mais Nova FM, pelo transcurso dos 20 anos de sua
fundação, ocorrido no dia 16 de julho de 2011........
Requerimento n° 868, de 2011, que solicita que
seja encaminhado voto de congratulações à Rádio
Gazeta FM sobrinho, pelo transcurso dos 22 anos de
sua fundação, ocorrido no dia 15 de julho de 2011. .
Requerimento n° 869, de 2011, que solicita que
seja encaminhado voto de congratulações à Rádio
Santiago AM, pelo transcurso dos 60 anos de sua
fundação, ocorrido no dia 31 de julho de 2011........
Requerimento n° 870, de 2011, que solicita
que seja encaminhado voto de congratulações
à Rádio Band FM Fronteira FM, pelo transcurso
dos 28 anos de sua fundação, ocorrido no dia
30 de julho de 2011. .......................................
Requerimento n° 871, de 2011, que solicita que
seja encaminhado voto de congratulações à Rádio
Província FM, pelo transcurso dos 22 anos de sua
fundação, ocorrido no dia 17 de julho de 2011........
Requerimento n° 872, de 2011, que solicita que
seja encaminhado voto de congratulações à Rádio
Cerro Azul AM, pelo transcurso dos 54 anos de sua
fundação, ocorrido no dia 25 de julho de 2011........
Reﬂexão a respeito da atuação parlamentar
de Sua Excelência no Senado Federal..................
Aparte ao senador Waldemir Moka..............
Aparte ao senador Randolfe Rodrigues.......
Aparte ao senador Pedro Simon..................

139

139

139

Pág.

Aparte ao senador Inácio Arruda. ................
Registro da presença de Sua Excelência na
posse do Senhor Heitor Müller como novo presidente
da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul.
Projeto de Lei do Senado n° 406, de 2011, que
altera a Lei n° 11.664, de 19 de abril de 2008, que dispõe
sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem
a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento
dos cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS), para assegurar o
atendimento às mulheres portadoras de deﬁciência. ..

388

392

434

ANA RITA
140

Preocupação com projeto de lei enviado pela
Prefeitura de Vila Velha, Estado do Espírito Santo,
à Câmara dos Vereadores, propondo uma reforma
no Plano Diretor Municipal.....................................

357

140
ÂNGELA PORTELA

140

140

Registro da realização de audiência pública
destinada a debater a violência doméstica contra
as mulheres. ......................................................
Cumprimento ao Ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, ao presidente da Telebrás, Caio Bonilha, e ao presidente da Eletronorte, Josias Matos de
Araujo, por assinarem o contrato para uso recíproco
de infraestruturas a ﬁm de implantar o Plano Nacional
de Banda Larga na Região Norte do País...............

56

552

140
ANIBAL DINIZ

140

140

140

141

Aparte ao senador Wellington Dias..............
Registro de agenda cumprida por Sua Excelência junto com o Governador Tião Viana, no
Estado do Acre. .....................................................
Comentários a respeito da necessidade de
rediscutir a distribuição dos royalties da exploração
de petróleo no Brasil..............................................
Registro da presença de Sua Excelência,
juntamente com o governador Tião Viana, na apresentação do Plano Nacional de Investimentos. .....
Comentários a respeito do posicionamento da
bancada federal do Acre e das bancadas federais de
todos os estados do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste,
sobre a redistribuição dos royalties do petróleo. ..........
ANTONIO CARLOS VALADARES

192
343
364
374

Requerimento n° 847, de 2011, que solicita
homenagem pelo falecimento do ex-procurador do
Estado de Sergipe, Doutor Jugurta Barreto, inserção

123

125

125

125

376

III
Pág.

em ata de voto de profundo pesar e apresentação
de condolências à família. .....................................
Considerações sobre o Projeto Espacial Brasileiro, que tem como objetivo a instalação, em Alcântara, no Estado do Maranhão, de um complexo
espacial técnico-cientíﬁco. .....................................
Homenagem a Subsecretaria de Edições
técnicas da Secretaria Especial de Editoração e
Publicações do Senado Federal pela edição do livro
Ciências, Tecnologia e Soberania Nacional (diﬁculdade para a construção de um Programa Nacional),
de autoria do professor Roberto Amaral................
Comentários a respeito de diversas conquistas
do Governo Lula, com destaque para os avanços
tecnológicos no setor espacial, no setor nuclear e
no setor cibernético. ..............................................
Apresentação de requerimento de voto de
pesar pelo falecimento do ex-procurador de Justiça
do Estado de Sergipe, Jugurta Barreto, que faleceu
no dia 12 de julho de 2011. ...................................
Voto de congratulações e de aplausos pela
eleição do poeta, ator e jornalista Amaral Cavalcanti, que foi eleito para a Academia Sergipana
de Letras. ..........................................................
Requerimento n° 882, de 2011, que solicita
voto de aplauso ao poeta e jornalista Amaral Cavalcante pela eleição e posse na Academia Sergipana
de Letras................................................................
Reﬂexão de Sua Excelência sobre as atividades desenvolvidas no Senado Federal, bem
como prestação de contas de seu trabalho ao
povo brasileiro, especialmente ao povo do Estado
de Sergipe. ........................................................

3

89

BENEDITO DE LIRA
Projeto de Lei do Senado n° 413, de 2011, que
altera o art. 11 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, para delimitar o horário de realização de
concursos públicos federais, e determina a aplica-

473

Apresentação dos motivos que levaram Sua
Excelência a recusar o convite da presidente Dilma
Rousseff para assumir o Ministério dos Transportes.

97

CASILDO MALDANER
89

89

287

287

354

549

113
118
363
372

ATAÍDES OLIVEIRA
Registro de presença de Sua Excelência na
posse dos novos líderes do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Estado de Tocantins. .

ção das mesmas regras aos concursos realizados
pelas empresas estatais da União.........................
BLAIRO MAGGI

ARMANDO MONTEIRO
Aparte à senadora Ana Amélia. ...................
Aparte à senadora Kátia Abreu....................
Aparte à senadora Marta Suplicy. ................
Aparte ao senador Pedro Simon..................

Pág.

Aparte à senadora Ana Amélia. ...................
Aparte ao senador Anibal Diniz. ..................
Voto de pesar aos familiares das vítimas do
acidente aéreo, ocorrido no dia 13 de julho de 2011,
na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, no
qual 16 pessoas faleceram. ...................................
Comentários sobre as questões dos royalties
do petróleo, bem como defesa da construção de
unidade de reﬁno no Estado de Santa Catarina....
Aparte ao senador Inácio Arruda. ................

112
377

386

386
389

CRISTOVAM BUARQUE
Aparte ao senador Pedro Simon..................
Aparte à senadora Ana Amélia. ...................
Projeto de Lei do Senado n° 403, de 2011, que
suspende pelo prazo de trinta anos, a construção e
o funcionamento de novas usinas termonucleares
em território nacional. ............................................
Aparte ao senador Wellington Dias..............
Cumprimentos ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Luciano Coutinho, pelo trabalho desenvolvido tendo em vista o progresso do País. .........
Aparte ao senador Paulo Paim. ...................
Projeto de Lei do Senado n° 405, de 2011,
que suspende pelo prazo de trinta anos, a construção de novas usinas termonucleares em território nacional. ...............................................

108
115

135
395

398
404

431

CYRO MIRANDA
371

Requerimento n° 846, de 2011, que solicita
o desapensar do Projeto de Lei do Senado n° 510,
de 2009, de autoria da senadora Serys Slhessarenko, que tramita em conjunto com PLS nos 4, 589
e 590, de 2007; PLS nos 174, 181, 240, 249 e 463,
de 2008; PLS nos 45, 277, 305, 347 e 380, de 2009;
e PLS nos 160 e 197, de 2010, de forma a retomar
sua tramitação própria. ..........................................

3

IV
Pág.

Comentários sobre a evolução da economia
brasileira em comparação com as tendências mundiais, destacando a questão tributária. ..................

554

DELCÍDIO AMARAL
Requerimento n° 850, de 2011, que solicita
urgência para o Projeto de Resolução do Senado
(PRS) n° 32, de 2011, advindo da Mensagem do
Senado Federal n° 98, de 2011, que “propõe ao
Senado Federal que seja autorizada a contratação
de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até US$
112,000,000.00 (cento e doze milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), entre o Estado do
Rio de Janeiro e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinada a ﬁnanciar o “Programa
Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur
Nacional) Rio de Janeiro........................................
Requerimento n° 851, de 2011, que solicita urgência para o Projeto de Resolução do Senado (PRS)
n° 33, de 2011, advindo da Mensagem do Senado
Federal n° 99, de 2011, que “propõe ao Senado Federal que seja autorizada a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 485,000,000.00
(quatrocentos e cinco milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), entre o Estado do Rio de Janeiro
e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), destinada a ﬁnanciar o “Programa
de Habilitação e Desenvolvimento Urbano Metropolitano Sustentável (Prohdums). ..................................
Requerimento n° 852, de 2011, que solicita
urgência para o Projeto de Resolução do Senado
(PRS) n° 34, de 2011, advindo da Mensagem do
Senado Federal n° 100, de 2011, que “solicita que
seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 85.672,400.00
(oitenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e
dois mil e quatrocentos dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o Município de
São José dos Campos, Estado de São Paulo, e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
cujos recursos destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do “Programa de Estruturação Urbana de São
José dos Campos”.................................................

77

80

83

EDUARDO AMORIM
Preocupação com a agricultura do Estado
de Sergipe, devido à falta de chuvas, o que ocasionou perdas irreparáveis para as lavouras de
milho e de feijão. ...............................................

358

Pág.

Voto de pesar pelo falecimento do ex-secretário de Justiça do Estado de Sergipe, Jugurta
Barreto, no dia 12 de julho de 2011.......................
Projeto de Lei do Senado n° 407, de 2011,
que altera a Lei n° 9.656, de 03 de julho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde, para dispor sobre o dono moral no caso de recusa de cobertura. ......................
Projeto de Lei do Senado n° 408, de 2011, que
altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências, para garantir tratamento
especial ao adolescente viciado em drogas. ...........
Projeto de Lei do Senado n° 409, de 2011,
que altera a Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009,
que dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola
aos alunos de educação básica; altera as Leis nos
10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de
fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007;
revoga dispositivos da Medida Provisória n° 2.17836, de 24 de agosto de 2001, para imputar responsabilidades na esfera administrativa, civil e criminal
pelo descumprimento do inciso I, do art. 17. .........
Projeto de Lei do Senado n° 410, de 2011,
que altera o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro
de 1940- Código Penal, para dispor sobre o crime
praticado contra a segurança alimentar.................
Projeto de Lei do Senado n° 411, de 2011, que
acrescenta à Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de
1991, que restabelece princípios da Lei n° 7.505, de
2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de
Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências,
para estabelecer ﬁnanciados pela Lei Rouanet. .....
Projeto de Lei do Senado n° 412, de 2011, que
altera a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização
e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências, para incluir no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de campanhas sociais voltadas a promoção
da saúde mental. ...................................................
Projeto de Lei do Senado n° 419, de 2011, que
altera o Decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940- Código Penal, para dispor sobre o crime de
estupro praticado contra crianças e adolescentes.
Projeto de Lei do Senado n° 420, de 2011, que
altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências, para tipiﬁcar a conduta de
violência sexual contra crianças e adolescentes.....

358

437

439

443

458

467

470

530

532

V
Pág.

Projeto de Lei do Senado n° 421, de 2011,
que altera dispositivo da Lei 12.414, de 16 de julho
de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa,
Minha Vida (PMCMV) e a regularização fundiária
de assentamentos localizados em áreas urbanas,
e dá outras providências........................................
Projeto de Lei do Senado n° 423, de 2011, que
altera a Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006, que
estabelece as diretrizes para a formulação da Política
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos
Familiares Rurais, para incluir os citricultores..........

536

541

EDUARDO BRAGA
Homenagem à memória do Senador Itamar
Franco, transmitindo aos seus familiares votos de
pesar pelo seu falecimento. ...................................
Requerimento n° 876, de 2011, que solicita autorização para participação do presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, senador Eduardo Braga, e do Senador
Walter Pinheiro, membro titular da CCT, na abertura
da 19ª edição da ABTA 2011 - Feira e Congresso,
no dia 9 de agosto de 2011, em São Paulo.............

184

192

EDUARDO SUPLICY
Saudações ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e ao ex-ministro Luiz Dulci, pela criação e renovação do Compromisso Nacional para Aperfeiçoar
as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar. ....
Aparte ao senador Lindbergh Farias............
Aparte ao senador José Pimentel................
Aparte à senadora Ana Amélia. ...................
Leitura de carta do professor Dalmo de Abreu
Dallari, encaminhada ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defendendo que a decisão sobre a
criação de novos estados no território do Estado do
Pará seja objeto de plebiscito que abranja a toda a
população brasileira...............................................

58
70
132
194

Pág.

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
cujos recursos serão destinados ao “Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur
Nacional) Rio de Janeiro”. .....................................
Projeto de Resolução do Senado n° 32, de
2011, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de
até US$ 112.000.000.00 (cento e doze milhões de
dólares dos Estados Unidos da América)..............
Homenagem ao centenário de emancipação
política de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará,
que se deu no dia 22 de julho de 1911, bem como
registro da realização da Exposição Agropecuária
do Crato, no referido município..............................

4

5

379

FLEXA RIBEIRO
Aparte ao senador Eduardo Suplicy.............
Requerimento n° 880, de 2011, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do cantor paraense
Billy Blanco, ocorrido no dia 8 de julho de 2011. ...
Encaminhamento de voto de pesar aos familiares do cantor e compositor Billy Blanco, pelo seu
falecimento no dia 8 de julho de 2011, aos 88 anos
de idade, vítima de parada cardíaca. ....................
Aparte ao senador Pedro Simon..................
Registro da situação dos concursados que
aguardam nomeação para o Instituto Evandro Chagas, solicitando o apoio do Senador Humberto Costa
para viabilizar audiência com a Ministra do Planejamento e da Casa Civil, a ﬁm de tentar encontrar
solução para esse problema..................................

328

353

360
373

379

FRANCISCO DORNELLES
Congratulações à presidente Dilma Rousseff
por ter sancionado o projeto de lei do Congresso
Nacional, criando a empresa individual de responsabilidade limitada. ..............................................

18

326
GARIBALDI ALVES

EUNÍCIO OLIVEIRA
Parecer n° 677, de 2011 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem n° 98,
de 2011, da presidente da República (n° 243/2011,
na origem), que solicita autorização do Senado Federal para que seja contratada operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até US$ 112.000.000,00 (cento
e doze milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), entre o Estado do Rio de Janeiro, e o

Voto de pesar aos familiares das vítimas do
acidente do voo nº 4896, da Empresa NoAr Linhas
Aéreas, ocorrido no dia 13 de julho de 2011, no
Recife, Estado de Pernambuco. ............................
GEOVANI BORGES
Preocupação com a crise ﬁnanceira vivida no
setor de comércio e serviços no Estado do Amapá,
e que atinge a população em geral, bem como a

555

VI
Pág.

necessidade de incentivos ﬁnanceiros por parte do
governo do estado. ................................................
Aparte à senadora Ana Amélia. ...................
Apoio ao movimento de paralisação dos médicos no Estado do Amapá, que ocorreu devido à insatisfação dos médicos com os procedimentos tomados pelas operadoras de plano de saúde, bem como
preocupação com a situação de desabastecimento
de remédios na rede pública do referido estado. ......
Solidariedade às famílias das vítimas da embarcação Diamante Negro, que naufragou ao se
chocar com um troco de madeira na baía de Pau
Cavaco, divisa com o Estado do Amapá, no dia 12
de julho de 2011. ...................................................

54
194

284

284

GIM ARGELLO
Aparte ao senador Blairo Maggi. .................
Homenagem pelo transcurso dos 155 anos
da fundação do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal....................................................
Apoio à greve do Corpo de Bombeiros do
Estado do Rio de Janeiro, em decorrência as diﬁculdades pelas quais passa a corporação.............

98

548

548

HUMBERTO COSTA
Homenagem aos 187 anos da Confederação
do Equador, comemorado no dia 2 de julho, bem
como comentários a respeito do líder da Confederação, Frei Caneca, que foi um dos maiores idealizadores e combatentes do movimento. ................
Requerimento n° 881, de 2011, que solicita a apresentação de voto de pesar aos familiares das vítimas do acidente com a aeronave da
empresar NoAR, ocorrido no dia 13 de julho de
2011, na cidade de Recife – PE.........................
Apresentação de requerimento de voto de
pesar aos familiares das vítimas da queda da aeronave n° 4896, da NoAr Linhas Aéreas, ocorrido
no dia 13 de julho de 2011, na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, no qual perderam a vida
catorze passageiros e dois tripulantes. .................

Município de Juazeiro do Norte, no Período do Expediente, dia 16 de agosto de 2011. .....................
Requerimento n° 879, de 2011, que solicita
aditamento ao Requerimento n° 721, de 2011, para
comemorar o Ano Internacional da Química e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no Período
do Expediente, dia 25 de outubro de 2011............
Registro de condolências aos familiares das
vítimas do acidente aéreo, ocorrido no dia 13 de julho
de 2011, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, no qual 16 pessoas perderam as suas vidas.....
Reﬂexão acerca dos trabalhos parlamentares
no primeiro semestre de 2011. ..............................
Homenagem ao transcurso dos cem anos da
cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no
dia 22 de julho........................................................
Requerimento n° 885, de 2011, que solicita
licença para Sua Excelência se ausentar dos trabalhos da Casa, nos dias 14 e 15 de julho de 2011,
para representar a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal na cerimônia de posse
da Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustível (ANP). ...........................
Projeto de Lei do Senado n° 404, de 2011,
que institui a Bolsa- Artista, destinada a proporcionar
a formação e aprimoramento de artistas amadores
e proﬁssionais em diversas áreas de atuação, de
acordo com o dispositivo nesta Lei........................

351

352

387
387

387

398

427

IVO CASSOL
101

354

Requerimento n° 848, de 2011, que solicita para
Sua Excelência 20 (vinte) dias de licença saúde. .....
Requerimento n° 849, de 2011, que solicita
para Sua Excelência 106 (cento e seis) dias de licença para tratar de interesses particulares..........

75

75

JOÃO VICENTE CLAUDINO

381

INÁCIO ARRUDA
Requerimento n° 877, de 2011, que solicita a
realização de homenagem, no dia 20 de setembro
de 2011, no Período do Expediente, para comemorar o Dia do Economista. .......................................
Requerimento n° 878, de 2011, que solicita
o aditamento ao Requerimento n° 802, de 2011,
para comemorar o centenário de emancipação do

Pág.

Apresentação de requerimento de voto de pesar pelo falecimento do desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado do Piauí, Antônio Ribeiro de
Almeida, no dia 07 de julho de 2011. ....................
Requerimento n° 875, de 2011, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do desembargador
Antônio Ribeiro de Almeida. ..................................
JOSÉ PIMENTEL

349
Homenagem ao transcurso dos cem anos da
cidade de Juazeiro do Norte, no dia 22 de julho de
2011, no Estado do Ceará, que de acordo com Sua

128

142

VII
Pág.

excelência é o orgulho dos cearenses, dos nordestinos, e é o berço do Padre Cícero. .......................
Aparte ao senador Renan Calheiros............
Aparte ao senador Anibal Diniz. ..................
Aparte ao senador Paulo Paim. ...................
Registro de voto de pesar aos familiares das
vítimas do acidente aéreo, ocorrido no dia 13 de
julho de 2011, no Recife, Estado de Pernambuco,
em especial à família do presidente da Câmara dos
Dirigentes Lojistas de Fortaleza Francisco Freitas
Cordeiro, que perdeu seu ﬁlho André Louis Pimenta
Freitas, de 39 anos, no referido acidente...............
Comentários sobre o processo de desindustrialização no Brasil, tendo como uma de suas causas principais, segundo Sua Excelência, a questão cambial...

130
375
377
402

420

420

Pág.

Registro de posse da Senhora Lorene Louise,
primeira mulher a assumir a direção da Faculdade
de Medicina da Bahia, bem como desejo de sucesso na nova tarefa. ..................................................
LINDBERGH FARIAS
Homenagem ao economista Celso Furtado,
considerado o maior economista brasileiro de todos
os tempos, e à ex-senadora Marina Silva, em razão
de sua trajetória política.........................................
Requerimento n° 854, de 2011, que solicita
a tramitação em separado dos Projetos de Lei do
Senado (PLS) n° 108, de 2007, e n° 295, de 2008,
por tratarem de matérias distintas. ........................

KÁTIA ABREU

LUIZ HENRIQUE

Reﬂexões a respeito do artigo intitulado “Por
que os brasileiros não reagem?”, replicado pelo
jornal O Globo, de autoria do jornalista Juan Arias,
correspondente no Brasil do jornal El País, que
fala do afastamento do ministro dos Transportes,
Alfredo Nascimento, e do ministro da Casa Civil,
Antonio Palocci. ..................................................
Considerações a respeito da malha ferroviária no Brasil, em comparação com outros países,
bem como a respeito da situação das hidrovias na
Região Amazônica.................................................
Requerimento n° 873, de 2011, que solicita
que seja o presente requerimento encaminhado ao
ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, que
solicita informações sobre a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança (CTNBio). ..................
Requerimento n° 874, de 2011, que solicita
que seja o presente requerimento encaminhado
ao ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que solicita pedido de informações
referente ao Decreto n° 24.114, de 12 de abril de
1934, que dispõe sobre a defesa sanitária vegetal,
e o Decreto n° 24.548, de 3 de julho de 1934, que
dispõe sobre a defesa sanitária animal. ................

Aparte ao senador Blairo Maggi. .................
Defesa na exploração das reservas brasileiras
de terras raras, um conjunto de 17 elementos químicos
encontrados em jazidas minerais, que pode ser utilizada na fabricação de produtos de alta tecnologia...
Parecer n° 683, de 2011 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei da Câmara n° 35, de 2011 (n° 7.573/2010,
na origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que dispõe sobre a criação de Varas do
Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional da 12ª
Região (SC) e dá outras providências. ..................
Aparte à senadora Ana Amélia. ...................
Considerações a respeito do crescimento
econômico da China no período de 1980 a 2011..
Aparte à senadora Vanessa Grazziotin........

116

116

141

69

137

98

100

170
193
276
279

MAGNO MALTA

142

LÍDICE DA MATA
Homenagem ao Dia Nacional do Engenheiro
Florestal, comemorado no dia 12 de julho.............
Solicitação de apoio ao Projeto de Lei Complementar n° 21, de 2011, de autoria de Sua Excelência, que tem como objetivo determinar que
as despesas com o meio ambiente não sejam
objeto de limitação de empenho e movimentação
financeira........................................................

66

Repúdio à cartilha distribuída às crianças do Município de Embu das Artes, no Estado de São Paulo, pela
Prefeitura e pela Secretaria de Educação, contendo desenhos e textos explícitos a respeito da sexualidade....
Registro de agradecimento à presidente Dilma
Rousseff por sancionar a Lei do Abate no Brasil, de
autoria de Sua Excelência, que tem como objetivo
reprimir o narcotráﬁco e o contrabando de armas.

66

MARIA DO CARMO ALVES

66

Registro da realização em Brasília, em 29 de
junho de 2011, de seminário sobre perspectivas para
o trabalho doméstico no século XXI, com vistas à Convenção nº 189 e à Recomendação nº 201 da Organização Internacional de Trabalho (OIT), patrocinado

360

360

VIII
Pág.

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicadas (Ipea),
a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Centro
Feminista de Estudos e Assessoria (Cfemea). .........

552

MARINOR BRITO
Satisfação pela decisão do Conselho Nacional de Justiça em permitir que presos com
transtornos mentais possam ter tratamento fora
dos manicômios judiciais. ..................................

104

MARTA SUPLICY
Indicação do ministro Carlos Ayres Britto para
ser agraciado com a Comenda dos Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, em reconhecimento à importante contribuição de Sua Excelência na defesa
e promoção dos direitos humanos no Brasil..........
Projeto de Lei do Senado n° 402, de 2011,
que altera dispositivos da Lei n° 5.766, de 20 de
dezembro de 1971, que cria o Conselho Federal e
os Conselhos Regionais de Psicologia..................
Considerações sobre o modelo de desenvolvimento econômico brasileiro. ...............................

67

134
361

MOZARILDO CAVALCANTI
Esclarecimento à população do Estado de
Roraima sobre a questão da situação precária das
rodovias federais do referido Estado. Com destaque
para denúncias feitas por Sua Excelência a respeito
dos desvios de recursos destinados à recuperação
das rodovias BR-174, BR-210, BR-51 e BR-432...
Aparte à senadora Ângela Portela. ..............
Aparte ao senador Blairo Maggi. .................
Aparte ao senador Eduardo Suplicy.............
Aparte ao senador Randolfe Rodrigues.......

19
57
98
327
365

Pág.

ao ﬁnanciamento parcial do “Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos”................
Projeto de Resolução do Senado n° 34, de 2011,
que autoriza O Município de São José dos Campos,
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até US$ 85.672.400,00 (oitenta e
cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil e quatrocentos dólares dos Estados Unidos da América).
Projeto de Lei do Senado n° 414, de 2011,
que altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), para
dispor sobre a avaliação e o reforço pedagógico
nos sistemas de ciclos e regimes de progressão
continuada no ensino fundamental........................
Projeto de Lei do Senado n° 415, de 2011,
que dispõe sobre os programas suplementares da
União de seleção, aquisição e distribuição de material didático-escolar para educação básica.........
Projeto de Lei do Senado n° 416, de 2011, que
dispõe sobre o pagamento em dobro do salário-família á seguradora do Regime Geral de Previdência
Social com ﬁlho em idade de zero a seis anos........
Projeto de Lei do Senado n° 417, de 2011,
que altera o art. 19 da Lei n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do
Índio, para estabelecer que a demarcação de terras
indígenas somente seja realizada após a realização
de trabalhos técnicos que atestem o efetivo caráter
indígena da comunidade interessada....................
Projeto de Lei do Senado n° 418, de 2011
(Complementar), que altera a Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, para atualizar os
limites de enquadramento no Simples Nacional....
Projeto de Lei do Senado n° 422, de 2011,
que altera os §§ 1° e 2° da Lei n° 8.072, de 25 de
julho de 1990, para determinar cumprimento da
pena integralmente em regime fechado, nos casos
dos crimes que especíﬁca. ....................................

12

14

476

481

487

491

494

538

PAULO BAUER
PAULO DAVIM
Parecer n° 679, de 2011 (da Comissão de Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem n° 100, de
2011 da presidente da República (n° 245/2011, na
origem), que solicita autorização do Senado Federal
para que seja contratada operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil,
no valor de até US$ 85.672.400,00 (oitenta e cinco
milhões, seiscentos e setenta e dois mil e quatrocentos dólares dos Estados Unidos da América), de
principal, entre o Município de São José dos Campos,
Estado de São Paulo, e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID); cujos recursos destinam-se

Comentários a respeito da viagem feita por
Sua Excelência integrando a comitiva interministerial, comandada pela Marinha do Brasil, para visita
ao Projeto Proantar, Programa Antártico Brasileiro.
Comentários a respeito da Previdência Social, que necessita da contribuição do Tesouro
Nacional para atender aos direitos previdenciários
dos trabalhadores rurais......................................
Registro de voto de pesar aos familiares das
vítimas do acidente aéreo no qual 16 pessoas faleceram, no dia 13 de julho de 2011, no Recife, Esta-

55

396

IX
Pág.

do de Pernambuco, entre elas a educadora infantil
Fernanda Jales e a delegada da Receita Federal
de Mossoró, Doutora Karla Sueli. ..........................

396

PAULO PAIM
Homenagem ao Município de Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul, pelo transcurso dos 200
anos de fundação, em 17 de julho de 2011...........
Requerimento n° 853, de 2011, que solicita a
realização de Sessão Especial do Senado, no dia 12
de setembro de 2011, destinada a comemorar o bicentenário de Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul......
Aparte à senadora Ana Amélia. ...................
Registro de audiência pública realizada pela
Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, para comemorar os 21 anos do Estatuto da
Criança e do Adolescente, com a participação de
diversas autoridades. ..........................................
Registro da realização de cerimônia, com
a presença de diversos senadores e ministros,
de posse do Senhor Heitor Müller como presidente do Sistema Fiergs/Ciergs, do Estado do
Rio Grande de Sul. .........................................
Satisfação pela presidente Dilma Rousseff
ter aprovado a Lei n° 12.418, de 2011 e a Lei n°
12.419, de 2011, ambas voltadas para a população
idosa e para a questão da moradia. ......................

16

Pág.

Reflexão acerca de peça preparada pelo
deputado Chico Alencar, intitulada “Dez Mandamentos Bíblicos”. ............................................
Satisfação a respeito do Plano Nacional de
Banda Larga no Estado do Amapá, bem como cumprimentos ao Ministério das Comunicações pela
assinatura do acordo de cooperação entre a Telebrás e a Eletronorte para a implantação do Plano
Nacional de Banda Larga no referido Estado. .......

137
193

401

401

401

Parecer n° 684, de 2011 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei da Câmara n° 37, de 2011 (n° 7.575/2010,
na origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que dispõe sobre a criação de Varas do
Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional da 19ª
Região (AL) e dá outras providências....................
Comentários sobre o estudo “Os Emergentes dos Emergentes”, da Fundação Getúlio Vargas,
destacando o Brasil como o país com os melhores indicadores de redução das desigualdades
sociais, dentre os integrantes do grupo Brasil,
Rússia, Índia e China (Brics). ............................
Cumprimentos a todos os senadores pela
civilidade e respeito nos debates, bem como pela
qualidade das matérias discutidas e aprovadas no
primeiro semestre de 2011. ...................................
RICARDO FERRAÇO

Satisfação com a atuação parlamentar da presidente Dilma Rousseff, bem como apelo para que
continue lutando contra a corrupção em seu governo.
Aparte à senadora Ana Amélia. ...................
Preocupações a respeito da construção do trem-bala no Brasil que, de acordo com Sua Excelência,
é uma construção que acarretará gastos excessivos
e resultados duvidosos, bem como sugestão à presidente Dilma Rousseff para suspender esse projeto.

Considerações a respeito da necessidade
de uma reforma no rito de tramitação das medidas
provisórias, para que os senadores tenham tempo de apreciar essas medidas antes da votação.
Reﬂexões sobre o papel do Congresso Nacional
na democracia brasileira. ....................................
Solidariedade ao pedido da Sociedade para
o Progresso da Ciência e da Associação Brasileira
de Ciência, que solicita a inclusão da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática na análise da reforma do projeto do
novo Código Florestal. ........................................

106
111

371

PEDRO TAQUES
373

RODRIGO ROLLEMBERG

114
119
362

Registro da realização da 63ª Reunião Anual
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), em Goiânia, de 10 a 15 de julho de 2011,
sob o tema “Cerrado, água, alimento e energia”. ..
Aparte ao senador Blairo Maggi. .................

RANDOLFE RODRIGUES
Aparte à senadora Ana Amélia. ...................
Aparte à senadora Kátia Abreu....................
Aparte à senadora Marta Suplicy. ................

364

RENAN CALHEIROS

PEDRO SIMON

Aparte ao senador Pedro Simon..................

364

176

374

374

128

320

65
99

X
Pág.

ROMERO JUCÁ
Satisfação pelo Programa Luz para Todos,
através de decreto da presidente Dilma Rousseff,
ter sido estendido até o ano de 2014, para atender
a todas as regiões do Brasil que ainda não possuem
energia elétrica. .....................................................
Registro de reunião do Comitê de Fronteira
Brasil-Guiana, para tratar de diversos assuntos
fronteiriços. .........................................................
Considerações sobre os debates realizados
pela Confederação Nacional do Comércio, os quais
têm como foco a situação da infraestrutura brasileira para sediar megaeventos, tais como a Copa das
Confederações, em 2013, a Copa do Mundo em
2014, e as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.
Comentário sobre o recebimento da publicação Balanço Social 2010, da Embrapa, na qual são
avaliados os impactos de 110 tecnologias e o desenvolvimento de 140 cultivares, transferidas para
os produtores nacionais.........................................

109

109

185

548

SÉRGIO PETECÃO
Requerimento n° 884, de 2011, que solicita
que sejam prestadas, pelo ministro de Estado das
Relações Exteriores, Antonio de Aguiar Patriota, informações sobre as medidas do governo brasileiro
frente à exigência de comprovante de residência
para estudantes brasileiros residentes em Cobija,
capital do Departamento de Pando, na Bolívia......

356

Pág.

lor de até US$ 485.000.000.00 (quatrocentos e
oitenta e cinco milhões de dólares dos Estados
Unidos da América). ..........................................
Requerimento n° 855, de 2011, que solicita
autorização para desempenhar na Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal,
entre os dias 17 a 19 de julho de 2011, para participar da feira Africas Big Seven 2011/ Saitex 2011, em
Joanesburgo, África do Sul, bem como comunica a
ausência de Sua Excelência do País, no período de
16 a 25 de julho de 2011..........................................
Satisfação pelos resultados de pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatísticas (IBGE), a qual registra melhoria na oferta
de emprego e na renda do trabalhador. ................

9

137

556

VANESSA GRAZZIOTIN
Registro de visita feita por Sua Excelência, ao
Estado do Pará, integrando a Comissão Externa que
tem como objetivo acompanhar as questões que envolveram diversos assassinatos no campo, sobretudo
nos Estados do Amazonas, de Rondônia e do Pará.
Aparte à senadora Ana Amélia. ...................
Comentários a respeito da posse da nova
diretoria do Centro de Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), no dia 13 de julho de 2011, que tem
como missão principal levar o setor industrial do
Amazonas a conquistar posição de destaque nos
cenários nacional e internacional. .........................

53
194

278

WALDEMIR MOKA

VALDIR RAUPP
Parecer n° 678, de 2011 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem n°
99, de 2011 (n° 244/2011, na origem), da presidente da República, que propõe ao Senador Federal seja autorizado à contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, entre o Estado do Rio de
Janeiro e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de até
US$ 485.000.000.00 (quatrocentos e oitenta e
cinco milhões de dólares dos Estados Unidos
da América), de principal, destinada a ﬁnanciar
o “Programa de Habilitação e Desenvolvimento
Urbano Metropolitano Sustentável (Prohdums)”.
Projeto de Resolução do Senado n° 33, de
2011, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no va-

Lembrança do compromisso assumido pelo
presidente José Sarney, de discutir o Código Florestal inicialmente na Comissão de Constituição e
Justiça, para que posteriormente seja discutido em
conjunto pela Comissão do Meio Ambiente e pela
Comissão de Agricultura........................................

343

WALTER PINHEIRO

8

Aparte ao senador Anibal Diniz. ..................
Aparte ao senador Waldemir Moka..............
Voto de pesar pelo falecimento de Valdiro
de Jesus Pimentel, vice-presidente da Associação Comunitária dos Produtores Rurais da cidade
de Tucano, interior da Bahia, vítima de acidente
automobilístico. .................................................

127
344

344

WELLINGTON DIAS
Aparte à senadora Ana Amélia. ...................

111

XI
Pág.

Registro de participação de Sua Excelência na
Comissão de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas,
com a presença da embaixadora da Suécia. ..........

120

Satisfação com a Universidade Federal do
Piauí, que teve alunos do curso de Direito aprovados em terceiro lugar nas provas da Ordem dos
Advogados no Brasil (OAB). ..................................

120

Destaque para a execução de diversas obras
ferroviárias na Região Nordeste. ...........................

120

Relato de visita feita por Sua Excelência
ao Estado do Acre, bem como satisfação pelas
conquistas do Partido dos Trabalhadores (PT) no
referido estado. ...................................................

120

Comentários a respeito dos royalties do
pré-sal. ..............................................................

392

WILSON SANTIAGO
Requerimento n° 845, de 2011, que solicita
que seja designado o Período do Expediente da
sessão do dia 08 de agosto de 2011, para comemoração dos 426 (quatrocentos e vinte seis) anos
da fundação do Estado da Paraíba. ......................

2

Pág.

Comentários a respeito do lançamento, pela
presidente Dilma Rousseff, do Plano Safra da Agricultura Familiar 2011/2012. ...................................
Parecer n° 680, de 2011 (da Comissão Diretora), que dá redação ﬁnal do Projeto de Resolução
nº 32, de 2011, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no valor
de até US$ 112.000.00,00 (cento e doze milhões
de dólares dos Estados Unidos da América).........
Parecer n° 681, de 2011 (da Comissão Diretora), que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de US$
485.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Parecer n° 682, de 2011 (da Comissão Diretora),
que autoriza o Município de São José dos Campos,
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até US$ 85.672,400.00 (oitenta e
cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil e quatrocentos dólares dos Estados Unidos da América).
Relato dos trabalhos desenvolvidos no Senado
Federal no primeiro semestre de 2011. ...................

75

79

82

85
391

