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É o seguinte o Registro de Comparecimento:
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/ PCdoB – AM) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/ PCdoB – AM) – Esgotou-se ontem o prazo previsto
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 587, de 2010
(nº 2.555/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Serra das Araras para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Chapada Gaúcha, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 622, de 2010
(nº 2.750/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Princesa da Mata Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 689, de 2010
(nº 2.205/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Proteção Ambiental do Vale do Rio Verdão
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Maurilândia, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 690, de 2010
(nº 2.236/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Moradoes da Vila Amorim (AMVA) para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Corumbaíba, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 695, de 2010
(nº 513/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização ao Grupo
de Apoio ao Meio Ambiente – “GAMA” para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alto Paraíso de Goiás, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 696, de 2010
(nº 3.219/2003, na Câmara dos Deputados), que

JULHO29589
2011
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aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Campos Lindos – ACCL para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cristalina, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 698, de 2010
(nº 1.233/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão Alto da
Boa Vista para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Corumbá de Goiás,
Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 2011 (nº
2.450/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à AMIC
– Amigos da Cultura de Dracena e Região para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Dracena, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 2011 (nº
2.496/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Mirador Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade
de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2011 (nº
1.873/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Edealina para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Edealina, Estado de Goiás; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 102, de 2011
(nº 2.784/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Entre Rios Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade
de Palmitos, Estado de Santa Catarina.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, as matérias vão à Promulgação.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/ PCdoB – AM) – Sobre a mesa, projetos de lei do
Senado que passo a ler.
São lidos os seguintes:

JULHO 2011
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

3

Julho de 2011

4

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29591
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29592

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

5

Julho de 2011

6

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29593
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29594

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

7

Julho de 2011

8

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29595
2011
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JULHO 2011
29596

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

9

Julho de 2011

10

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29597
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29598

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

11

Julho de 2011

12

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29599
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29600

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA

13

Julho de 2011

14

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29601
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JULHO 2011
29602

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

15

Julho de 2011

16

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29603
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29604

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

17

Julho de 2011

18

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29605
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29606

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

19

Julho de 2011

20

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29607
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29608

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21

Julho de 2011

22

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29609
2011

Sexta-feira 15

à oferta,

JULHO 2011
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23

Julho de 2011

praticado pelo consumidor no

24

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29611
2011
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JULHO 2011
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

25

Julho de 2011

Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.

26

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29613
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JULHO 2011
29614

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

27

Julho de 2011

28

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29615
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29616

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

29

Julho de 2011

30

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29617
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29618

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

31

Julho de 2011

32

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29619
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29620

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

33

Julho de 2011

fim

34

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29621
2011
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JULHO 2011
29622

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

35

Julho de 2011

36

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

( Ás Comissões de Assuntos Econômicos; de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à última a decisão
terminativa.)

JULHO29623
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29624
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 426, DE 2011

37

Julho de 2011

38

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29625
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29626

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

39

Julho de 2011

40

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29627
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29628

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

41

Julho de 2011

42

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29629
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29630

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO Nº 6.527, DE 1º DE AGOSTO DE 2008

43

Julho de 2011

44

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29631
2011
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JULHO 2011
29632

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

45

Julho de 2011

46

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29633
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29634

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

47

Julho de 2011

48

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29635
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29636

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

49

Julho de 2011

50

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29637
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29638

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

51

Julho de 2011

52

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29639
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29640
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

53

Julho de 2011

54

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JULHO29641
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Fiscais,

JULHO 2011
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

55

Julho de 2011

(Incluído

SEÇÃO VI
Do Julgamento em Primeira Instância

56

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SEÇÃO VII
Do Julgamento em Segunda Instância

JULHO29643
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SEÇÃO VIII
Do Julgamento em Instância Especial

SEÇÃO IX
Da Eﬁcácia e Execução das Decisões

57

Julho de 2011

58

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

CAPÍTULO II
Do Processo da Consulta

JULHO29645
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JULHO 2011
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

59

Julho de 2011

60

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29647
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de decisão favorável

CAPÍTULO III
Das Nulidades

CAPÍTULO IV
Disposições Finais e Transitórias

JULHO 2011
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

61

Julho de 2011

62

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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JULHO 2011
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

63

Julho de 2011

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de cobrança de energia elétrica.
.............................................................................................. ......................................................................................................................
.............................................................................................. ......................................................................................................................

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Assuntos Econômicos, cabendo à
última a decisão terminativa.)

64

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/ PCdoB – AM) – Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.

JULHO29651
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Sobre a mesa, projetos de resolução que passo a ler.
É lido o seguinte:

JULHO 2011
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Julho de 2011
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Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29653
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29654
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

67

Julho de 2011

68

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29655
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JULHO 2011
29656
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Com referência ao projeto de resolução que acaba de ser lido, a Presidência comunica
o Plenário que fica aberto o prazo de cinco dias úteis
para o recebimento de emendas, perante a Mesa.

69

Julho de 2011

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Sobre a mesa, propostas de emenda
à Constituição que passo a ler.
São lidas as seguintes:
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Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29657
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JULHO 2011
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Julho de 2011
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Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29659
2011

Sexta-feira 15
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Julho de 2011
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Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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um terço a mais do que o

JULHO 2011
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 71, DE 2011

75

Julho de 2011
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29663
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JULHO 2011
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Julho de 2011

78

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29665
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JULHO 2011
29666

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 15

79

Julho de 2011

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Emendas Constitucionais

Emendas Constitucionais de Revisão

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º
CAPÍTULOS VIII
DOS ÍNDIOS

80

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29667
2011
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JULHO 2011
29668

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

81

Julho de 2011

82

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/ PCdoB – AM) – As Propostas de Emenda à Constituição que acabam de ser lidas estão sujeitas às
disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do
Regimento Interno.

JULHO29669
2011
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As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/ PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimentos que
passo a ler.
São lidos os seguintes:

JULHO 2011
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

83

Julho de 2011

84

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Julho de 2011
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Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29673
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JULHO 2011
29674
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

87

Julho de 2011
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Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29675
2011
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JULHO 2011
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

89

Julho de 2011
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Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29677
2011
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JULHO 2011
29678

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/ PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de
ser lidos serão encaminhados à Mesa para decisão.

91

Julho de 2011

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29679
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JULHO 2011
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

93

Julho de 2011
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Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29681
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29682

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

95

Julho de 2011

96

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29683
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29684

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/ PCdoB – AM) – A Presidência encaminhará os
votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

97

Julho de 2011

98

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29685
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29686

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/ PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser
lido será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

99

Julho de 2011

100

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29687
2011
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JULHO 2011
29688

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/ PCdoB – AM) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.

101

Julho de 2011

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:

102
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29689
2011
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JULHO 2011
29690

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

103

Julho de 2011

104

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO29691
2011

Sexta-feira 15

JULHO 2011
29692

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/ PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de
ser lidos serão encaminhados à Mesa para decisão.

105

Julho de 2011

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 900, DE 2011

106

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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O SR. PRESIDENTE (Fernando Collor. PTB —
AL) — Declaro aberta a 30a Reunião Ordinária da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
da 1a Sessão-Legislativa Ordinária da 54a Legislatura.
Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da Ata da
reunião anterior.
As Sras Senadoras e os Srs. Senadores que a
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
OFÍCIO N° , DE 2011
Nos termos do art. 13 do Regimento Interno, solicito seja considerada ausência justificada o dia 7 de
julho de 2011, por motivo de missão política, realizada
no Rio de Janeiro.
É a solicitação que faz o Senador Ministro Francisco Dornelles, Líder do PP no Senado Federal e
membro desta Comissão.
Esse oficio foi devidamente encaminhado ao Presidente da Casa, Senador José Sarney.
OFÍCIO N° , DE 2011
Ofício da FENABRAVE – Federação Nacional
da Distribuição de Veículos Automotores, de 29 de junho de 2011, assinado pelo Dr. Sérgio Antônio Reze,
Presidente dos Conselhos Deliberativo e Diretor da
FENABRAVE.
Este ofício se refere à lei em vigor na Bolívia,
que regulariza veículos sem documentação. Diz ele:
Foi com estarrecimento e revolta que a
FENABRAVE — Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, entidade
que representa mais de 6 mil concessionários
de veículos no Brasil e, por meio deste, 5% do
PIB nacional, e a geração de mais de 290 mil
empregos diretos, tomou conhecimento da
lei que passa a vigorar na Bolívia, por meio
da qual o presidente daquele pais autoriza a
regularização de veículos que por lá estejam
transitando sem a devida documentação. Sem
surpresa, mas com profunda indignação, confirmamos a medida, sancionada pelo presidente
da Bolívia, legalizando o que é ilícito.
A permissão para que veículos de origem
duvidosa, em sua maioria subtraídos de países
vizinhos, passem a ser aceitos em território
boliviano como produtos provenientes de legítima comercialização, torna-se escandalosa e
envergonha certamente toda a América do Sul.
Vale lembrar que a Bolívia, como Estado associado ao Mercosul, é signatário do
Acordo-Quadro sobre Cooperação em Maté-
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ria de Segurança Regional, cuja essência foi
escandalosamente violada pela malfadada lei
aprovada naquele país.
No aspecto concernente ao Mercosul,
ressalta-se que a iniciativa boliviana afronta
o próprio compromisso estabelecido no Tratado de Assunção, onde os Estados partes
e associados reconhecem a importância de
harmonizar suas legislações em função dos
objetivos comuns ali estabelecidos.
O acordo poderá ser emendado e entrará em
vigor a partir da data do recebimento da segunda das
notificações de ratificação e terá vigência por um período inicial de cinco anos, sendo automaticamente
prorrogado por períodos iguais e sucessivos, salvo
em caso de denúncia de uma das partes. Isso é o que
prevê o art. 10.
A cooperação com países do continente africano é parte das recentes diretrizes da política externa
brasileira. No caso em apreço, a iniciativa reveste-se
de importância especial, porquanto poderá contribuir
para a superação de difíceis desafios enfrentados pela
população da Libéria na busca do desenvolvimento socioeconômico sustentável. Para o Brasil, tal iniciativa
contribuirá para aprofundar os laços de amizade que
unem os dois países.
O voto neste relatório do Senador Valdir Raupp:
com base no exposto, considerando ser de todo conveniente aos interesses do País a ratificação do acordo
em análise, concluo este parecer opinando pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n°122, de 2011.
Era este o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Collor. PTB –
AL) – Muito obrigado a V. Exa, Senadora Ana Amélia,
pela leitura do relatório.
Em discussão o referido relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa, para
as devidas providências.
ITEM 7
REQUERIMENTO N° 28, DE 2011-CRE
“Nos termos do art. 222 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeremos seja externado VOTO
DE CONGRATULAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor
Presidente Fernando Henrique Cardoso, por ocasião
de seu aniversário de oitenta anos, completados no
último dia 18 de junho.”
Autoria: Senador Fernando Collor.
Em discussão o requerimento. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação o requerimento.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/ PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser
lido será encaminhado à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/ PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser
lido vai à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Iniciando a sessão deliberativa deste
dia 14 de julho de 2011, vou convidar para fazer uso
da palavra os oradores inscritos.
Na sequência, os oradores que falarão pelo tempo de comunicação inadiável e de liderança. Então vou
ler a ordem dos inscritos. O primeiro seria o Senador
Randolfe Rodrigues, que permutou com o Senador
Mozarildo Cavalcanti; na sequência Senador Casildo
Maldaner, grande catarinense; em seguida, Senadora Vanessa Grazziotin, que aqui está também; e após
Senador Jayme Campos e aí segue a nossa lista extensa de oradores para o dia de hoje.
Pede inscrição para falar no horário da Liderança do Partido dos Trabalhadores, o Senador Walter
Pinheiro que está devidamente inscrito, como primeiro orador para falar. Ambos tanto o Senador Walter
Pinheiro quanto eu estávamos junto até o final do ano
de 2010 na Câmara dos Deputados. O Senador Walter
Pinheiro teve quatro mandatos de Deputado. É difícil.
São dezesseis anos, não é Senador?
Então, convido o Senador Mozarildo Cavalcanti
para fazer uso da palavra.
V. Exª, Senador, dispõe de um tempo regimental
de 10 minutos.
Com a palavra, Senador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Vanessa Grazziotin, hoje
eu nem deveria falar, até por recomendação médica,
porque estou com problema de cordas vocais, mas eu
não poderia me calar, Senador Geovani.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – E V. Exª é médico também.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Pois é, mas médico geralmente é desobediente.
Por isso, não posso me calar diante das notícias
do jornal de hoje lá do meu Estado de Roraima.
No dia 16 de março, Senador Vanessa, que preside a sessão, e Srs. Senadores, a Polícia Federal, depois de uma apuração acurada, a pedido do Ministério
Público Federal e do Ministério Público Estadual, em
decorrência de várias denúncias, entre as quais a que
fiz aqui reiteradamente sobre um esquema de roubo
que se instalou na Secretaria de Saúde do meu Estado, as averiguações da Polícia Federal terminaram
por constatar um rombo preliminar de R$30 milhões.
Foram presos vários funcionários do segundo
e até do terceiro escalão, alguns empresários, mas,
lógico que nem o Governador, nem o Secretário de
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Saúde nem ninguém mais graduado foi preso. Mas,
mesmo assim, ao constatar isso, o Governador fez um
jogo de cena, antes mesmo da operação, dizendo que
ia colaborar com tudo, trocou o Secretário de Saúde,
botou lá uma pessoa que era Secretário da Fazenda,
até para sinalizar que iria botar em ordem a casa no
que tange às finanças.
Só, Senador Geovani, que hoje a manchete do
jornal é a seguinte: “No Hospital Geral de Roraima e na
maternidade, sem material, cirurgias são canceladas.” I
Isso – vejam bem – de março para cá. Nós já estamos em julho, no final de julho, caminhando para o
final de julho, e a situação está cada vez pior.
Eu vou ler a matéria do jornal.
Todas as cirurgias eletivas e oncológicas
foram canceladas ontem, pela Secretaria Estadual de Saúde de Roraima (Sesau), por falta
de material cirúrgico. Segundo a [Secretaria]
das 21 empresas vencedoras das licitações,
somente três entregaram os itens, o que prejudicou os serviços prestados aos usuários do
Sistema Único de Saúde..
O problema de cancelamento das cirurgias vem ocorrendo com frequência no Hospital Geral de Roraima e Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, principais
unidades que atendem a demanda de todo o
Estado de Roraima.
E aqui quero fazer um parêntese para dizer que
recebi denúncias de um pai que estava lá acompanhando a mulher que ia ter neném, que nasceu com
problemas e careceu de ir para incubadora, para a UTI.
Ele lá viu o estado lastimável que estavam as instalações, faltando tudo, e ele fotografou essa situação.
Prossegue o jornal:
A Folha apurou que ontem, os pacientes
portadores de câncer que residem no interior
estavam retornando para os seus municípios
devido ao cancelamento dos procedimentos.
Segundo a Folha apurou, falta de tudo
nos hospitais, desde materiais simples, como
escovinha para fazer higienização das mãos
dos médicos na preparação para a cirurgia, luvas, máscaras a itens indispensáveis durante
as intervenções. Os próprios funcionários da
Sesau [a Secretaria] narraram a situação dos
pacientes, que muitas vezes aguardam meses
pela cirurgia [e ainda há cirurgia cancelada].
E a palavra de uma funcionária:
Os pacientes com câncer são os que
mais sofrem, pois a doença é degradante e
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não podem esperar tanto assim. Tem um paciente que vai para a quarta tentativa e não é
submetido à cirurgia por falta de material. Os
médicos estão apreensivos por esta deficiência que já se tornou rotina aqui no HGR, pois
existem pacientes debilitados. A família fica
numa grande tensão” [quando não é obrigada
a ir comprar material, para que o paciente seja
atendido], revelou a funcionária que pediu anonimato.INTERNET – Durante todo o dia de ontem, internautas conectados nas redes sociais
comentavam a situação de descaso da saúde
pública em Roraima, com mais uma suspensão
das cirurgias no HGR e na maternidade [que,
aliás, diga-se, é a única maternidade pública
existente no Estado].
A saúde em Roraima pede socorro! Existem pessoas esperando há mais de seis meses por uma cirurgia de retirada de vesícula e
esses pacientes têm crises periodicamente de
dores, estão desnutridos, mas mesmo assim
o governo [do atual governador] roraimense
fecha os olhos pra estes pacientes. Existe gente morrendo agora mesmo por falta de gestão
competente no HGR”, disse um internauta.
Ele relatou ainda que acompanhou a
paciente que espera há meses pelo procedimento, mas o HGR nem deu uma data prévia
para a cirurgia.
SESAU – A Assessoria de Comunicação
da Sesau [Secretaria de Saúde] informou que
encerrou ontem o prazo para as empresas
participantes da compra emergencial de 90
dias entregarem o material médico-hospitalar
adquirido, para atender as unidades de saúde como Hospital Geral de Roraima, Hospital
Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth
(HMI) e Policlínica Cosme e Silva [que também
é uma unidade de emergência].
Em nota, a Sesau confirmou que das 21
empresas participantes da licitação, apenas
três entregaram na sua totalidade os itens, o
que prejudicou os serviços prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo
cancelamento de algumas cirurgias eletivas.
“Todos os esforços [aqui abro aspas porque
são palavras da Secretaria de Saúde] estão
sendo tomados para diminuir os transtornos
gerados pela falta de entrega de material [...]”.
Ora, todos os esforços? Desde março, quando
houve a operação da Polícia Federal e a troca de Secretários, não mudou nada. A situação tem piorado.
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Como as demais empresas descumpriram o prazo legal de entrega, elas serão notificadas e as medidas administrativas cabíveis
serão tomadas. Com o prazo expirado, a Sesau comunicou verbalmente [verbalmente] aos
órgãos controladores do Estado o ocorrido,
como Tribunal de Contas, Ministério Público
Estadual e Defensoria Pública”, finaliza a nota.
Esse é um trecho da nota da Secretaria de Saúde.
E ela ainda diz que comunicou verbalmente. Onde, no
serviço público, tomam-se providências verbalmente?
Eu quero aqui chamar a atenção do Ministério
Público do meu Estado, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, mas também do Ministério Público
Federal, porque para a saúde há muito dinheiro federal,
e não é possível que isso aqui... E olhe, Senador Casildo, que, quando houve essa Operação Mácula, no
dia 16 de março, já havia, mais ou menos, oito meses
que vínhamos denunciando as irregularidades no setor.
Ora, como médico, fico até constrangido de fazer
denúncias desse jaez contra a área da medicina, mas
aqui vai o compromisso maior do médico, que é com o
paciente. Eu não tenho compromisso com a administração corrupta, inepta, malpreparada de alguém que
esteja à frente da Secretaria.
Quero ouvir, com muito prazer, primeiramente o
Senador Geovani, que me pediu antes. Depois ouvirei,
com prazer, V. Exª, Senador Casildo.
O Sr. Geovani Borges (Bloco/PMDB – AP) –
Mozarildo, primeiro quero cumprimentar V. Exª pela
sua independência, pela forma como defende o seu
Estado, nossa querida Roraima. Não costumo entrar
nas particularidades de outros Estados, que não sejam as do meu, mas, por coincidência, a situação no
Amapá não é diferente. Ontem mesmo, dessa tribuna,
denunciei a situação de caos na saúde do Estado do
Amapá. E não é a primeira vez em que V. Exª sobe a
essa tribuna, para denunciar mazelas, ondas de corrupção. Quero, antes de mais nada, hipotecar solidariedade a V. Exª, que está, inclusive, sendo ameaçado de
morte, por exercer o seu papel aqui, na tribuna desta
Casa. V. Exª está recebendo telefonemas anônimos,
e isso é preocupante. Espero que a Polícia Federal,
a Polícia do Senado e a própria instituição lhe dê o
apoio necessário, para que V. Exª cumpra seu papel
de autêntico representante do povo roraimense. Então,
quero congratular-me com V. Exª e parabenizá-lo pela
coragem, pela determinação, pela seriedade com que
cumpre com seu mandato.
(Interrupção no som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Srª Presidente, peço a palavra por um pouquinho mais
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de tempo, porque quero ouvir ainda o depoimento do
Senador Casildo.
Antes, quero responder ao Senador Gilvam, dizendo que essas denúncias comecei a fazer, mais ou
menos, em julho do ano passado. Aí comecei a receber ameaças, e o Senado me deu segurança, mandou uma equipe que me acompanhou durante toda a
campanha política.
Pois bem. Depois, não parei de fazer as denúncias
que me chegam de maneira muito clara, como essa,
porque este talvez seja o papel mais importante de um
parlamentar honesto: justamente não compactuar com
o roubo que é praticado principalmente na saúde, o qual
inibe as pessoas de terem um tratamento condigno.
Ouço V. Exª, Senador Casildo, com muito prazer.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador, vou conceder mais tempo a
V. Exª, assim como V. Exª faz, quando preside a sessão, com todos os seus colegas Senadores.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Senador Mozarildo Cavalcanti, há um slogan do nosso
Governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo: as
pessoas em primeiro lugar. E V. Exª, aqui no Senado
– eu acompanho –, assiduamente vem à tribuna, para
levantar a questão da saúde. As pessoas, na questão
da saúde, em primeiro lugar, também no seu Estado
de Roraima. A tribuna é a voz dos que não têm a voz.
Eles não têm onde reclamar e usam a pessoa de V.
Exª para ter eco – infelizmente, não só no âmbito do
seu Estado, mas do Brasil, para que, de uma vez por
todas, acalme-se isso. Se o sofrimento das pessoas
for minimizado, com certeza V. Exª não voltará tão assiduamente à tribuna, para tratar desse tema, mas,
sim, de outros, como o desenvolvimento econômico e
social do seu Estado e assim por diante, dos temas do
Brasil, o que talvez seja até da preferência de V. Exª.
Mas, como médico, V. Exª não deixa de defender essa
questão de quem não tem voz, principalmente a questão de saúde. Eu acho que nesse tema nós precisamos
emprestar solidariedade a V. Exª, sem dúvida alguma.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Agradeço a educação, mas, principalmente, seu aparte
e sua solidariedade. É muito comum as pessoas terem
receio de enfrentar os poderosos, principalmente os
poderosos corruptos, porque esses não têm escrúpulos de corromper, de prejudicar e até de matar. Foi
morto, em Roraima, há poucos dias, o dono de uma
empresa aérea que ousou discordar de uma licitação.
Foi simplesmente morto. Uma morte ainda não muito
bem esclarecida, mas os indícios estão levando ao
caminho que esperávamos.
Senadora Vanessa, quero terminar, lendo duas notinhas do mesmo jornal, na coluna chamada Parabólica:
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ESTRANHO 1
A suspensão das cirurgias programadas
(as eletivas) no Hospital Geral de Roraima
(HGR) e no Hospital Materno Infantil Nossa
Senhora de Nazareth [além do pronto-socorro]
remete a crer que há algo estranho ocorrendo
[de novo] neste setor. Os médicos afirmaram
que estava faltando material básico para esterilizar as mãos, o que obrigou a mandar para
casa os pacientes que estavam internados.
E a outra notinha:
SOFRIMENTO
A suspensão das cirurgias eletivas impõe
mais sofrimento a quem está na fila de espera há tempos. No HGR, conforme a mesma
fonte, uma senhora idosa que veio do interior
foi mandada de volta para casa pela segunda
vez nos últimos meses. Fora as demais pessoas acidentadas que estão há mais de mês
aguardando cirurgias.
(A SRA. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Se a Senadora permitir, quero conceder um aparte,
para encerrar, ao Senador Armando Monteiro.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Mozarildo.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Meu
caro Senador Mozarildo, eu queria também me associar às manifestações que já foram oferecidas aqui
ao seu pronunciamento, sobretudo para destacar a
forma corajosa com que V. Exª vem pautando a sua
atuação nesta Casa, ou seja, sempre sendo uma voz
que traduz a justa indignação de um médico, de um
homem que tem a sensibilidade que V. Exª tem para
esses desvios, que infelizmente ocorrem em uma das
áreas mais críticas hoje das políticas públicas no País,
que é a área de saúde. A corrupção é algo intolerável
em qualquer que seja o setor da vida brasileira, mas,
se existe uma área em que esses procedimentos devem ser realmente condenados de forma veemente,
é exatamente a área onde há maior carência e onde,
portanto, nós tínhamos que ter mais zelo na aplicação
dos recursos. Portanto, eu me associo e quero aqui registrar a satisfação que tenho de ser seu companheiro
nesta Casa e de constatar a forma corajosa, seu desassombro e a verticalidade da sua conduta.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Muito obrigado, Senador Armando Monteiro.
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Realmente, muita gente da família e os amigos
me aconselham: “Não, não faça isso. Esses caras são
bandidos mesmo”.
Mas eu vou fazer, vou continuar fazendo, porque
acho que o trabalho do parlamentar que está aqui é não
ser conivente com roubo, com desonestidade, e não
fazer como aquela história dos macaquinhos, aquelas
três figuras, Senadora Vanessa: um com as mãos nos
olhos, para dizer que não está vendo; outro, com as
mãos nos ouvidos, para dizer que não está ouvindo; e
o terceiro, com as mãos na boca, para não falar.
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Fora do microfone.) – Tudo o que eu ouvir, tudo o que
eu ver, eu vou falar, porque é minha obrigação, como representante do meu Estado, denunciar e pedir providências com relação a esses desmandos, a esse roubo na
Secretaria de Saúde, portanto, roubo contra os doentes.
Então, eu quero, Senadora Vanessa, agradecer
e reiterar meu pedido de transcrição das matérias a
que me referi.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
Folha de Boa Vista
NO HGR E NA MATERNIDADE
SEM MATERIAL, CIRURGIAS SÃO CANCELADAS
Vaneza Targino
Todas as cirurgias eletivas e oncológicas foram
canceladas ontem, pela Secretaria Estadual de Saúde de Roraima (Sesau), por falta de material cirúrgico.
Segundo a Sesau, das 21 empresas vencedoras das
licitações, somente três entregaram os itens, o que
prejudicou os serviços prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
O problema de cancelamento das cirurgias vem
ocorrendo com frequência no Hospital Geral de Roraima (HGR) e Hospital Materno Infantil Nossa Senhora
de Nazareth (HMI) principais unidades que atendem a
demanda de todo o Estado de Roraima. A Folha apurou que ontem, os pacientes portadores de câncer que
residem no interior estavam retornando para os seus
municípios devido ao cancelamento dos procedimentos.
Segundo a Folha apurou, falta de tudo nos hospitais, desde materiais simples, como escovinha para fazer higienização das mãos dos médicos na preparação
para a cirurgia, luvas, máscaras a itens indispensáveis
durante as intervenções. Os próprios funcionários da
Sesau narraram a situação dos pacientes, que muitas
vezes aguardam meses pela cirurgia.
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“Os pacientes com câncer são os que mais sofrem, pois a doença é degradante e não podem esperar tanto assim. Tem um paciente que vai para a
quarta tentativa e não é submetido à cirurgia por falta
de material. Os médicos estão apreensivos por esta
deficiência que já se tornou rotina aqui no HGR, pois
existem pacientes debilitados. A família fica numa grande tensão”, revelou a funcionária que pediu anonimato.
INTERNET – Durante todo o dia de ontem, internautas conectados nas redes sociais comentavam a situação
de descaso da saúde pública em Roraima, com mais
uma suspensão das cirurgias no HGR e na maternidade.
“A saúde em Roraima pede socorro! Existem
pessoas esperando há mais de seis meses por uma
cirurgia de retirada de vesícula e esses pacientes tem
crises periodicamente de dores, estão desnutridos,
mas mesmo assim o governo roraimense fecha os
olhos pra estes pacientes. Existe gente morrendo agora mesmo por falta de gestão competente no HGR”,
disse um internauta.
Ele relatou ainda que acompanhou a paciente
que espera há meses pelo procedimento, mas o HGR
nem deu uma data prévia para a cirurgia.
SESAU – A Assessoria de Comunicação da Sesau
informou que encerrou ontem o prazo para as empresas participantes da compra emergencial de 90 dias
entregarem o material médico-hospitalar adquirido, para
atender as unidades de saúde como Hospital Geral de
Roraima, Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de
Nazareth (HMI) e Policlínica Cosme e Silva.
Em nota, a Sesau confirmou que das 21 empresas participantes da licitação, apenas três entregaram
na sua totalidade os itens, o que prejudicou os serviços
prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde,
incluindo cancelamento de algumas cirurgias eletivas.
“Todos os esforços estão sendo tomados para diminuir
os transtornos gerados pela falta de entrega de material”,
garantiu a Sesau.
“Como as demais empresas descumpriram o prazo legal de entrega, elas serão notificadas e as medidas
administrativas cabíveis serão tomadas. Com o prazo
expirado, a Sesau comunicou verbalmente aos órgãos
controladores do Estado o ocorrido, como Tribunal de
Contas, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública”, finaliza a nota.
DINÁ 2
Joziel Vanderlei também “previu” que o Fundo
Municipal de Saúde, aprovado ontem pela Câmara
de Vereadores, seria transformado em cabide de emprego. Os vereadores da base governista afirmam
que o Fundo é o instrumento usado país afora para
dar mais transparência à aplicação de recursos para
saúde. Inclusive o Governo do Estado já tem o Fundo
criado desde o governo de Flamarion Portela, hoje
deputado estadual.
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PESSOAL
O vereador Idinaldo Dunga (PRTB) também usou
a tribuna ontem para polemizar. Ele disse que o presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM), Wirlande da Luz, tem motivações pessoais e políticas para
criticar a situação da saúde no município. Conforme o
parlamentar, o médico e a esposa foram exonerados
da Secretaria Municipal de Saúde.
SAÍDA 1
O vice-governador Chico Rodrigues anda dizendo aos mais próximos que não ficará no DEM, partido
o qual ele perdeu a liderança para o deputado Paulo
César Quartiero. É sabido que Quartiero não tem economizado críticas ao governo, o que não deixa Rodrigues confortável dentro da sigla.
SAÍDA 2
As poderosas antenas da Parabólica captaram
que existe até data para o vice-governador Chico Rodrigues deixar o DEM: amanhã. Outro motivo que
apressa a saída do Democratas é que ele quer ficar
em um partido onde ele comande.
CONVITES
Chico Rodrigues tem algumas propostas para
filiação em partidos, mas ele deixou bem claro que só
vai aceitar convites da sigla que oferecer a presidência
regional. Especula-se que essa sigla seria o PSD, de
Gilberto Kassab. Neste caso, o deputado federal Raul
Lima (PP) cederia a vez para Rodrigues.
PLANOS
Como já foi comentado aqui, na coluna, Raul
Lima tem pretensões de sair candidato a prefeito de
Boa Vista pelo PSD. Com a possível chegada de Chico
Rodrigues, os planos do deputado terão que ser refeitos
ou buscar uma nova sigla que abrigue sua candidatura.
ESTRANHO 1
A suspensão das cirurgias programadas (as eletivas) no Hospital Geral de Roraima (HGR) e Hospital
Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth remete
a crer que há algo estranho ocorrendo neste setor. Os
médicos afirmaram que estava faltando material básico
para esterilizar as mãos, o que obrigou a mandar para
casa os pacientes que estavam internados.
ESTRANHO 2
Uma fonte da Parabólica informou que existiria
material em estoque, mas que por algum motivo administrativo não teria chegado a tempo. A história que
circula nos bastidores é que o material e medicamentos
que chegaram a três semanas por meio de uma aero-
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nave da Força Aérea Brasileira (FAB) ainda estariam
estocados no Corpo de Bombeiros.
SOFRIMENTO
A suspensão das cirurgias eletivas impõe mais
sofrimento a quem está na fila de espera há tempos.
No HGR, conforme a mesma fonte, uma senhora idosa que veio do interior foi mandada de volta para casa
pela segunda vez nos últimos meses. Fora as demais
pessoas acidentadas que estão há mais de mês aguardando cirurgias.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Mozarildo. V. Exª
terá sua solicitação aceita, conforme o Regimento, seu
pronunciamento todo transcrito nos Anais da Casa.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) –Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de
solicitar à Mesa que desse prioridade para a votação
do Requerimento nº 878, de 2011, do Senado Federal,
que pede alteração para comemoração do centenário
de emancipação do Município de Juazeiro do Norte,
de autoria do Senador Inácio Arruda.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador Geovani Borges, a Mesa
acolhe o requerimento de V. Exª e, assim que alcançarmos o quórum e não havendo objeção do Plenário,
nós colocaremos em deliberação e votação.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Agradeço a V. Exª. Muito obrigado. É um pedido do
nosso colega, querido Senador Inácio Arruda.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Geovani
Borges. O Senador Inácio Arruda agradece a V. Exª
também.
Continuando a lista dos oradores, falará agora,
pela Liderança do Partido dos Trabalhadores, PT, o
Senador Walter Pinheiro.
Senador Walter Pinheiro, de acordo com o Regimento desta Casa, V. Exª dispõe de cinco minutos
da tribuna.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora
do microfone.) – Com o apoio e a tolerância de V. Exª,
um pouquinho mais.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sem dúvida nenhuma, Senador.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora
do microfone.) – Estou falando mais devagar por causa da rouquidão.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Principalmente porque V. Exª está
com a saúde bastante abalada, mas está aqui trabalhando, esteve hoje em várias comissões pela manhã
e agora no plenário.
Pois não, Senador.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Senadora Vanessa Grazziotin, eu agradeço a V. Exª.
Srªs e Srs. Senadores, eu quero, nesse momento
que eu diria até de fechamento dos trabalhos nesse
semestre, fazer aqui, até a exemplo do que foi feito por
muitos nos últimos dias, uma espécie de relato, mais
do que balanço dessas nossas atividades.
E é importante a gente realçar a importância
fundamental, digamos assim, do que foi esse primeiro
período, esses primeiros seis meses para o Senado da
República. Para nós, em particular, Senadora Vanessa
Grazziotin, até porque viemos de outra Casa, isso tem
um significado muito maior dessa relação do que foi
possível produzir e se trabalhar nesses primeiros seis
meses. Para Senadores como o Senador Mozarildo e
a Senadora Lúcia Vânia, que já têm uma experiência
neste Parlamento, talvez tenha sido também uma experiência nova, porque a alteração de dois terços desta
Casa é uma alteração obviamente significativa. Mas
eu diria que mais significativo nesse processo foi, para
todos nós, o modelo de funcionamento das comissões.
Eu quero insistir numa coisa que conversava
ali, agora há pouco, com o Senador Pedro Taques e
o Senador Roberto Requião, que é o fim – esse é um
desejo de todos nós – dessa ditadura de lideranças
no processo de condução dos trabalhos das Casas
legislativas. É importante. Eu, por exemplo, sou liderado aqui do Senador Humberto Costa, diretamente
da minha bancada, e do Senador Romero Jucá, como
nosso Líder do Governo.
Mas é fundamental, principalmente em uma Casa
de 81 Senadores, meu caro Mozarildo, que esse processo se dilua e que os líderes dialoguem com as suas
bancadas e que a gente tenha a oportunidade de um
processo de participação.
A vida ativa, Senadora Vanessa Grazziotin, se dá
nas comissões. É lá na comissão. Hoje, por exemplo,
tivemos aqui funcionando fortemente quatro comissões,
num dia em que o Congresso literalmente encerrou as
suas atividades.
Votamos a LDO ontem e hoje poderia ser considerado como um dia de canção da despedida. A
Comissão de Infraestrutura fez reunião; participei da
Comissão de Relações Exteriores; havia um bom e
proveitoso debate sobre biodiesel na Comissão de
Agricultura e o Senador Humberto Costa dirigia uma
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audiência pública na CAS, portanto numa efervescência de debates nessa manhã no Senado.
É fundamental que esse escopo, que esse desenho, a gente tenha a capacidade de divulgar isso
para fora.
Num balanço que a gente poderia fazer aqui
hoje, as pessoas, talvez, estivessem se perguntando:
quantas leis a Câmara aprovou durante esse período?
Quantas leis o Senado aprovou? Quantas leis o Congresso, além da LDO, votou nesse período?
Não se pode medir produtividade nesta Casa,
Senador Taques, pela quantidade de leis aprovadas
porque esse não é um bom parâmetro. Esse não é
um processo de produtividade que se relaciona com
os interesses da sociedade.
Por exemplo, nesse período a gente pode fazer
um bom balanço do projeto Brasil Sem Miséria, lançado pelo Governo Federal, para incluir 16 milhões de
brasileiros, mas o fundamental fizemos na Comissão
de Ciência e Tecnologia: vincular esse projeto a outros
projetos em curso aqui na Casa, ao Plano Nacional de
Banda Larga – conseguimos, de uma vez por todas,
ver o Governo fechar esse acordo para expandir –, ao
projeto para levar, incluir o cidadão das áreas das zonas
rurais – e estou falando de 30 milhões de brasileiros.
Porque não é só o combate à miséria com políticas de
assistência, levando recursos, mas efetivamente levar
infraestrutura para o desenvolvimento.
Há o debate sobre a questão da fixação do piso
salarial de servidores como os agentes comunitários
de saúde, como professores ou como os médicos, tão
importantes nessa escala, Senador Mozarildo. O médico
é decisivo e fundamental no posto de saúde da família.
Então, como balanço, poderíamos dizer que esses projetos tiveram de nossa parte...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa vai garantir tempo maior a
V. Exª, Senador Walter.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu
poderia dizer que esses projetos fazem parte dessa
ambição nossa, por exemplo, de retirar da absoluta
pobreza a maioria da população.
Eu poderia falar também dos dois milhões de
brasileiros que devem ser beneficiados nos próximos
anos com o Programa Minha Casa, Minha Vida, mas
é fundamental combinar essa atitude que o Governo
tomou de ampliar o Programa Minha Casa, Minha Vida
com diversas matérias que foram votadas aqui.
Aqui votamos a política salarial, acabando aquela
dependência, todo ano, quanto ao salário mínimo, de
ficarmos à mercê do debate na Casa. Vinculamos o
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salário mínimo ao crescimento da economia, ao PIB.
A LDO aprovada ontem já aponta um salário mínimo
para R$612,00 a partir do ano que vem.
É importante salientar também o programa do
Governo, que foi o lançamento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec, como
um grande instrumento para a capacitação dos trabalhadores e da formação dessa gente. No mercado de
trabalho – e aqui está o Senador Armando Monteiro
– a indústria tem dito que existem vagas para serem
ocupadas, mas que é preciso neste momento uma
ação de capacitação para que esses trabalhadores
alcancem esse mercado de trabalho.
E aí é importante salientar a produção e o trabalho feito aqui, do Legislativo, durante esse período.
Portanto, quero finalizar, Srª Presidente, dizendo
que aqui tivemos efetivamente uma grande contribuição nesses primeiros seis meses, mesmo enfrentando
crises lá no Governo, com problemas com o Ministro
Palocci, com denúncias do Transporte, andando na linha de aqui continuar votando as matérias, mas apurando o envolvimento e a participação de Ministros e
dirigente de órgãos nos escândalos citados.
É importante citar a aprovação do salário mínimo nesta Casa, as medidas provisórias que o partido
de V. Exª, por meio do Senador Inácio Arruda, teve a
oportunidade de aprovar aqui. A Copa não pode ser
vista como um evento de três dias, Senadora Vanessa
Grazziotin, mas como uma janela de oportunidades, a
construção da mobilidade urbana, a questão dos estádios, novos espaços, como um legado. A Copa se
encerrando, isso tem que ficar para sempre na estrutura da população.
Por isso, encerrando aqui, Senadora Vanessa
Grazziotin, quero dizer da importante política...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) -...
também pelo nosso Governo, com chancela desta Casa
através de medidas provisórias, como, por exemplo, a
reestruturação dos aeroportos, permitindo até que a
iniciativa privada possa entrar nessa área para exploração, não só melhorando a qualidade dos aeroportos,
mas também permitindo uma nova atividade econômica.
E aí ficam os desafios, Senadora Vanessa, para
o mês de agosto. Não votamos o PL nº 116, mas acertamos já para, na primeira semana, apreciá-lo, matéria
que insere o audiovisual brasileiro na TV por assinatura,
oportunizando postos de trabalho. Temos a votação, a
importante votação, do Projeto de Lei nº 41, que abre as
informações e que divulga todas essas questões. Além
disso, há o grande debate da reforma tributária para
o segundo semestre, que não pode passar, de forma
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nenhuma, nessa virada, para que contribuamos com
Estados e Municípios na redistribuição dos recursos...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) -...
arrecadados pela União, portanto, com uma boa reforma, com um equilíbrio na questão fiscal, com um
trato rigoroso na questão do ICMS. E principalmente
há o debate envolvendo os royalties, para que tenhamos oportunidade, nos meses de agosto e setembro,
de uma vez por todas, de definirmos aqui uma política
para que esses recursos possam ser aplicados em todo
o País e não somente nos Estados que estão próximos
à costa onde existe o pré-sal.
Então, Srªs e Srs. Senadores, eu queria dizer
que esse período foi um período de efervescência,
mas também de uma produção legislativa qualitativa associada a esses programas sociais e a esse
desenvolvimento nesse primeiro semestre do ano
de 2011.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada a V. Exª. A Mesa
cumprimenta V. Exª, Senador Walter, também pela
atuação extremamente dedicada que teve aqui no
primeiro semestre.
E, dando sequência à relação de oradores, convidamos agora, como orador inscrito, o Senador catarinense, o Senador Casildo Maldaner. V. Exª dispõe
do período de dez minutos, Senador.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado a V. Exª, também catarinense,
Senadora Vanessa Grazziotin, que, neste momento,
preside a Mesa do Senado da República, o que é uma
honra para nós.
Caros colegas, antes de mais nada, quero fazer
um registro. Está na nossa tribuna de honra um vereador
de uma cidade catarinense chamada Rio do Sul, que
fica no centro geográfico de Santa Catarina, chamado
Dionísio Maçaneiro. Dionísio é vereador já no terceiro
mandato e veio tratar, no Ministério do Trabalho, de
um projeto para que os jovens possam, aos quatorze
anos, além de estudar, também ter registrado o seu
trabalho, para que possam ter uma atividade registrada na carteira de trabalho. Ao mesmo tempo, além de
estudar, eles vão poder se iniciar numa profissão, em
alguma coisa, para que eles tenham uma atividade,
nem que seja meio expediente, para que eles tenham
uma sequência. Ele está fazendo um périplo em Brasília, tratando desse projeto dele, que tramita agora na
Câmara dos Deputados.
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No mais, caros colegas, quero apresentar hoje
um projeto que trata de transparência fiscal. É uma
proposta que se trabalha muito no Brasil Eficiente.
Hoje, as pessoas recolhem impostos, mas a maioria
não sabe o quanto paga, de que maneira, quanto está
contribuindo, na esfera federal, estadual ou municipal.
Eu sei que a nossa consultoria, do meu gabinete, e a consultoria do Senado ouviram outros órgãos,
inclusive no meu Estado, e jovens empreendedores,
através do Cejesc. O Cejesc é um conselho de jovens
empreendedores de Santa Catarina, com sede também no Rio Grande do Sul, que o Amândio hoje é o
Presidente. Há uma diretoria em Joinvile, em Jaraguá
do Sul e em tantos outros municípios. Tivemos uma
reunião, ainda há poucas semanas, em Chapecó, oeste catarinense, com jovens empreendedores de toda
Santa Catarina, que colaboraram na apresentação de
uma proposta de transparência fiscal. Aliás, é um tema,
Senador Armando Monteiro, que vem sendo debatido
muito pelo Brasil Eficiente, com Carlos Schneider, de
Joinvile, pela Associação Comercial e Industrial de lá
e pelos jovens empreendedores de Santa Catarina e
de outros lugares: a transparência.
Afinal de contas, quanto pagamos sobre um produto que custa R$ 100? A maioria do povo não sabe.
Então, estou trazendo essa questão para debate
nesta Casa, depois de muito debatermos, depois de
muito trabalharmos - a consultoria do Senado participou diretamente, assim como os nossos técnicos.
Elaboramos uma proposta para tramitar e ver se isso
vem ajudar a implementarmos a regularização do art.
5º da Constituição Federal. Ela oferece maneiras de
chegarmos a avançar alguma coisa em função da
transparência.
É preciso – eu já venho conclamando há mais
tempo – este tripé: reduzir, simplificar e distribuir. Tenho repetido à exaustão esse mantra. Eu digo mantra,
porque tenho repetido à exaustão, o que passa a ser
um mantra até. Trata-se dos pilares essenciais de uma
ampla reestruturação da legislação fiscal no Brasil.
Além disso, o contribuinte deve ter ciência de
quanto paga de impostos, tarefa hoje impossível, levando em conta os mais de 85 tributos vigentes, entre diretos e indiretos, nas esferas federal, estadual
e municipal. Por exemplo, alguém sabe que, quando
compramos um carro, 43,63% do preço são compostos por tributos? Outro exemplo: sabiam que, quando
compramos café, pagamos 36,52% de impostos ou,
ainda quando compramos sabão em pó, há uma taxação de 42,27%?
Por essa razão e outras, tenho a satisfação de
apresentar aos colegas o projeto de lei que nominei de
transparência fiscal, que pretende tirar o consumidor
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desta – eu diria – era de trevas, com esclarecimentos
acerca dos impostos sobre mercadorias e serviços.
A bem da verdade, essa premissa já é garantida
pela Constituição, mas não é cumprida de fato. O nosso objetivo é regulamentar o §5º do art.150 da Carta
Magna, que prevê determinação, por lei, de medidas
para garantir aos consumidores esclarecimento acerca
dos impostos que incidem sobre mercadorias e serviços. Então, como já prevê esse §5º da Constituição, é
matéria constitucional. E, por lei, que possamos trazer
às claras isso que hoje fica nas trevas.
A tentativa anterior de regulamentação que mais
avançou foi o Projeto de Lei do Senado nº 174, de 2006,
cujo substitutivo, aprovado em 2007, hoje tramita na
Câmara dos Deputados como Projeto de Lei nº 1.472,
de 2007. Desde março de 2009, contudo, ele pende de
decisão do Plenário daquela Casa. Acreditamos que
excessivas obrigações impostas por aquele projeto ao
comerciante ou prestador de serviços travaram sua
aprovação pela Câmara dos Deputados.
Há duas vertentes na implementação do §5º do
art.150 da Constituição. A primeira é no sentido de fazer constar, no documento fiscal ou em painel afixado
no estabelecimento, o montante dos tributos cobrados.
A segunda é a prestação da informação por parte da
autoridade fiscal, por meio de tabelas de incidência.
Ambas as formas têm sido objeto de críticas. A
primeira por criar mais uma exigência burocrática sobre as empresas, a que corresponderia um custo adicional, e a segunda por servir muito imperfeitamente
ao seu objetivo. No presente projeto de lei, este que
estou apresentando hoje à Mesa, procuramos combinar o que há de melhor em cada uma, contornando,
sempre que possível, as dificuldades inerentes à tarefa.
Quanto à discriminação dos tributos no documento fiscal, houve evolução tecnológica significativa
na emissão de cupons e notas fiscais. Todas as empresas que vendem ou prestam serviço a consumidor
final com receita bruta anual superior a R$120 mil são
hoje obrigadas a ter equipamento Emissor de Cupom
Fiscal. Hoje tem que ter. É uma questão compulsória.
Talvez a maior dificuldade resida na preservação
de informações relativas aos tributos incidentes nas
etapas de produção anteriores à venda de mercadoria ao consumidor.
Essa dificuldade surge em duas situações. A primeira é gerada pela existência de tributos que, como o
Imposto sobre Importações e o Imposto sobre Produtos
Industrializados, incidem em sua maior parte sobre as
mercadorias utilizadas em etapas iniciais do processo
produtivo. Quanto mais distante for seu recolhimento
da etapa final de venda a varejo, maior será a dificuldade do comerciante em contabilizar corretamente o
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seu valor, já que a informação relevante se perde ao
longo da cadeia de produção, porque hoje, no Brasil,
para produzir, muitas vezes, antes de ultimar o produto, tem que se pagar o imposto primeiro. Então, ele
fica no caminho, e há certa dificuldade principalmente
na composição da matéria-prima do próprio produto.
Por isso, optamos por excluir esses dois impostos
– o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos
Industrializados – da obrigação de informar ao consumidor, o que simplificará imensamente o processo e,
portanto, viabilizará, sem traumas, a aplicação da lei.
Para compensar, ainda que de forma imperfeita, essa
ausência, sugerimos que o documento fiscal traga, ao
menos, a declaração de que esses impostos não estão
incluídos no total de tributos destacados. Além disso, e
talvez mais eficaz sob o ponto de vista da prestação de
informações, fazemos com que os valores relativos ao
Imposto de Importação e ao Imposto sobre Produtos
Industrializados constem da tabela editada pela União,
ainda que resultem de estimativa.
Essa autorização concedida à União, em coordenação com os demais entes federativos, para o uso
de estimativas faz-se mais relevante nas cadeias de
pulsão em que constem microempresas e empresas
de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.
É que a alíquota única a que se sujeitam essas
empresas varia de acordo com o ramo de atividade
econômica (comércio, indústria ou serviços) e com
a receita bruta auferida nos 12 meses anteriores. A
estimativa também contornará a cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins nas empresas que apurem o
Imposto de Renda na modalidade de lucro presumido.
Com isso ficam desobrigadas de informar apenas
as microempresas com receita brutal anual inferior a
R$ 120 mil que estão, no caso, desobrigadas de ter
o equipamento para emitir cupons ou notas fiscais, o
documento fiscal, e o microempreendedor individual,
a exemplo disso.
Caberá à União obrigação de elaborar uma única
tabela contendo os tributos federais, estadual e municipal, restrita ao universo de mercadorias e serviços
de amplo consumo pelo consumidor final.
Acreditamos, nobres colegas, que a transparência fiscal, que já é uma realidade nos países da União
Europeia, nos Estados Unidos e entre alguns de nossos países irmãos do Mercosul, pode contribuir para
a conscientização do contribuinte brasileiro. Com isso
poderá exercer com plenitude e conhecimento seu direito de cobrar ações de seus governantes.
Por essas razões contamos com o apoio dos
distintos parlamentares para que o aprimoramento e
a aprovação deste projeto de lei culmine com o que
conclamamos, com o que a nação, no fundo, reclama.
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E, antes de concluir, quero, nobre Presidenta,
meus caros colegas, já que o meu tempo está se esvaindo, dizer em resumo que esta é a proposta.
E aqui trago o projeto de lei em que o contribuinte pode, levando a êxito essa proposta, ao adquirir
qualquer produto, ter inserido no cupom fiscal, no documento fiscal, se ele custar, por exemplo, R$100,00,
quanto é a contribuição, quanto é que ele paga de impostos, se são R$42,00, se são R$ 37,00. Enfim, ele
sabe que o produto custa R$100,00, mas no próprio
documento vão estar os impostos que vão ao Governo
Federal, se é subserviço, que é municipal, se é ICMS,
do Governo Estadual, quanto é que ele contribui. Aí,
ele mesmo, consumidor, vai ter uma consciência da
importância de até vigiar, participar da fiscalização de
todos esses recursos.
Sabemos que a carga no Brasil praticamente passa de um terço, que são receitas à União, aos Estados
e aos Municípios. A participação do consumidor, com
esta proposta, sabendo de quanto é e exigindo até
o documento fiscal, para que a formalidade também
aconteça. Com isso nós vamos evitar a informalidade
também, vamos evitar muito a sonegação e, em evitando a sonegação, podemos, com o tempo, ir baixando
a carga tributária, barateando, por consequência, o
próprio produto na sua elaboração, dando resultados
melhores a todos nós, a todos os brasileiros.
Não sei se a nobre Presidente permite que eu
ouça o nobre Senador Geovani.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não. Pode ficar à vontade,
Senador Casildo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – É com muita honra, nobre Senador.
O Sr. Geovani Borges (Bloco/PMDB – AP) –
Primeiro quero parabenizar o Senador Casildo pelo
oportuno pronunciamento e pela iniciativa do projeto
de lei de S. Exª, quando procura levantar essa carga
tributária que é considerada uma das mais pesadas do
mundo, no sentido de os produtos, aquilo que o consumidor adquire para saber exatamente qual é o custo real do produto, os impostos que estão embutidos.
Por exemplo, há políticas nos Estados. No Estado do
Pará, por exemplo, vizinho do Estado do Amapá, estão
tributando o ICMS em 3% para gêneros de primeira
necessidade; bebidas, 8%. Há certos critérios, e isso
precisa ser esclarecido para população, até mesmo
para começar a adequar. V. Exª foi muito feliz quando
mostrou a necessidade de sabermos exatamente qual
é a carga tributária deste País, para que o consumidor
comece a exigir tratamento diferenciado, dependendo
do produto, medicamentos, produtos industrializados de
modo geral, produtos alimentícios, porque realmente
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os tributos encarecem muito os nossos produtos. E V.
Exª foi muito oportuno porque esse projeto está regulamentando aquilo que Constituição Federal do nosso
País prevê, não é isso?
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – É isso. Muito obrigado.
É com muita honra que, Senador Geovani, que
acolho o aparte de V. Exª dentro dessa linha.
E disse no início que o Senador Armando Monteiro é um que prega muito essa questão do Brasil
eficiente, da gestão pública, da transparência. E isso
aqui, Senador Armando Monteiro, é algo nesse sentido. Trabalhou-se vários meses em cima dessa tese, de
se conhecer, de se avançar, de trazer à consciência,
à responsabilidade de todos nós e, no final, o consumidor conhecer um pouco disso.
Mas vejo que V. Exª é do ramo, é da tese, o Brasil
acompanha. Fico muito honrado em ouvi-lo.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Senador Casildo, quero me congratular com V. Exª, que traz
aqui uma questão da maior importância, a questão da
transparência fiscal, sobretudo, a compreensão do
consumidor dessa carga tributária brasileira que está
representada por uma tributação indireta. Portanto, o
consumidor precisa perceber a dimensão dessa carga
tributária para que se crie uma espécie de pedagogia
do ponto de vista da compreensão do que representam
os tributos e da contrapartida que deve corresponder a
essa forte tributação que existe no Brasil e que deve se
traduzir na melhoria sobretudo da prestação dos serviços públicos neste País. Então, o projeto de V. Exª, a
iniciativa de V. Exª é da maior importância. Sei que V.
Exª teve o cuidado de fazer um trabalho de pesquisa,
de reunir um pouco algumas iniciativas anteriores. E
tudo isso faz com que esse projeto de V. Exª seja um
projeto adequado. Eu me congratulo e quero dizer que
estamos juntos, militando nessa mesma causa que vai
se traduzir, tenho certeza, numa melhoria do ambiente
tributário no Brasil e numa maior compreensão da cidadania deste País em relação à questão dos tributos.
Eu me congratulo com V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Muito obrigado.
Senador Armando Monteiro, junto à documentação, há literatura e as propostas que tramitam na
Casa para levar à Mesa essa proposta, esse projeto.
Com as palavras de V. Exª, encerro esta exposição e
apresentação do projeto. Fico muito grato e incorporo
com muita alegria.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta também V.
Exª, Senador Casildo Maldaner, pelo pronunciamento
e atuação aqui na Casa.
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Dando sequência, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço
a V. Exª a minha inscrição para falar pela liderança do
PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pela liderança.
Então, para que V. Exª tome conhecimento, neste momento eu convido a Senadora Lúcia Vânia, que
falará pela liderança da Minoria, na sequência falará
um orador inscrito e, depois, V. Exª, Senador Alvaro
Dias, inscrito pela Liderança do PSDB.
Senadora Lúcia Vânia com a palavra. V. Exª dispõe, neste período, antes da sessão deliberativa, de
cinco minutos. É claro que os cinco minutos serão
prorrogáveis, Senadora.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, realizamos hoje a 28ª reunião
da Comissão de Serviços de Infraestrutura, a última
deste semestre legislativo que se encerra no próximo
dia 18. Trago, portanto, ao conhecimento de todos, nesta
oportunidade, o balanço dos trabalhos da Comissão.
A Comissão de Serviços de Infraestrutura tem
suas atribuições definidas no Regimento Interno desta
Casa, precisamente no art. 104, segundo o qual lhe
compete opinar sobre matérias relacionadas a “transportes de terra, mar e ar, obras públicas em geral, minas, recursos geológicos, serviços de telecomunicações, parcerias público-privadas e agências reguladoras
pertinentes e outros assuntos correlatos”.
Foi no âmbito dessa competência que realizamos
28 reuniões, sendo seis delas conjuntas com outras
comissões e subcomissões desta Casa. Desse total,
foram realizadas 16 reuniões deliberativas e 11 audiências públicas sobre os mais diversos e polêmicos temas.
Entre os assuntos abordados, merecem destaque
os debates sobre o Regime Diferenciado de Contratações Públicas para a Copa de 2014 e as Olimpíadas
de 2016, proposto no bojo da Medida provisória nº
527, de 2011, em que ouvimos o Ministro do Esporte,
o Sr. Orlando Silva, e o Tribunal de Contas da União.
Mais recentemente, tivemos oportunidade de ouvir
os esclarecimentos do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Luiz
Antonio Pagot, acerca das denúncias sobre a existência de esquema de superfaturamento de obras naquela
autarquia e no Ministério dos Transportes.
Tivemos também a oportunidade de debater a
situação da infraestrutura aeroportuária no País, que
tanto nos preocupa, sobretudo em virtude da proximidade dos eventos mundiais, da Copa do Mundo e das
Olimpíadas.
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Foram ouvidos ainda especialistas e autoridades
públicas que prestaram esclarecimentos à sociedade
brasileira sobre o programa nuclear brasileiro em face
dos desastres ocorridos no início do ano no Japão.
A Comissão de Infraestrutura teve também a sensibilidade de antecipar discussões de enorme impacto
econômico e social para o País, como a iminente necessidade de renovação das concessões de energia
elétrica, previstas para ocorrerem em 2015. Esse, aliás, é um tema que está longe de ter-se esgotado, pois
ainda há muito o que ser aprofundado, sobretudo em
decorrência da omissão e da ausência de representantes do Governo na discussão.
Tivemos a oportunidade de ouvir esclarecimentos da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel
e de consultores especializados acerca dos critérios
para inscrição no programa de Tarifa Social de Energia
Elétrica e sobre a proposta da Presidente Dilma Rousseff, que anunciou simpatizar com a volta da cumulatividade da PIS e da Cofins na tributação da tarifa de
energia elétrica.
A Comissão também inovou nos debates legislativos afetos ao Plenário desta Casa, diante da lamentável situação por que tem passado o Senado Federal
na apreciação das medidas provisórias que têm aqui
chegado a poucos dias de seu prazo final, inviabilizando um debate profícuo e responsável.
Realizamos, assim, ao longo do semestre legislativo, audiências públicas acerca de temas tratados nas
Medidas Provisórias nºs 511, 517 e 527, que versavam,
respectivamente, sobre: autorização para garantia do
financiamento do Trem de Alta Velocidade, trem bala;
prorrogação do encargo sobre a conta de luz denominada Reserva Global de Reversão – RGR; e, como
já foi dito, sobre a instituição do RDC, um regime de
licitação especialmente criado para as obras públicas
que atenderão à Copa do Mundo e às Olimpíadas.
Todas essas reuniões foram extremamente produtivas, não somente pelos esclarecimento e pelas
informações prestadas pelos convidados ouvidos,
mas, sobretudo, pelos problemas apontados nos respectivos segmentos.
Inspirada por esses debates, apresentamos Requerimento de Informação ao Sr. Ministro de Minas e
Energia, Edison Lobão, para obter esclarecimentos
acerca da gestão dos recursos do Fundo RGR, prorrogado recentemente pela Medida Provisória 517. Também propusemos o Projeto de Lei do Senado nº 355, de
2011, com vistas a fixar diretrizes ao Poder Executivo
para a administração das quotas anuais de reversão,
eliminando conflito de interesses entre o gestor dos
recursos – hoje, a Eletrobras – e a sua destinação.
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Concluo informando que, ainda ontem, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2012, a cujo texto foram incorporadas cinco
emendas da Comissão de Infraestrutura financiadas
com recursos públicos.
A despeito de tudo quanto foi realizado, certo
é que temos ainda muito trabalho a fazer pela frente.
Esperamos, sobretudo, poder contar com a presença de Ministros de Estados, cujos convites já foram
aprovados e cujas Pastas são responsáveis por temas
afetos à Comissão de Infraestrutura.
Prevemos, ainda, grandes debates para o segundo semestre, a partir dos requerimentos de audiências
públicas e ciclos de debates já aprovados na Comissão.
A sociedade brasileira necessita de esclarecimentos urgentes acerca da Hidrelétrica de Belo Monte, a
situação do transporte ferroviário brasileiro, a implementação do Plano Nacional de Viação, o modelo de
concessão de rodovias federais, os investimentos necessários em infraestrutura para a extração do petróleo no pré-sal, entre tantos outros assuntos polêmicos.
Temos a convicção de que a Comissão de Infraestrutura desta Casa tem correspondido às expectativas
da sociedade brasileira e de Senadores comprometidos com a Nação.
Vamos continuar imprimindo esse mesmo ritmo
aos trabalhos no segundo semestre e contamos com
o apoio de todos nesta Casa.
Aproveito esta oportunidade, Srª Presidente, para
agradecer o apoio e a dedicação de todos os Senadores membros da Comissão de Serviços de Infraestrutura, cumprimentando-os na pessoa do Vice-Presidente
daquele Colegiado, Senador Blairo Maggi.
Saibam todos que a Comissão de Infraestrutura
do Senado Federal é um órgão a serviço do Senado
Federal, dos Estados federativos e, em especial, do
povo brasileiro.
Somos o locus natural para o diálogo propositivo
e a fiscalização crítica e contributiva nos assuntos que
repercutem para o desenvolvimento e para a prosperidade do nosso País.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada, Srª
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Obrigada a V. Exª, a quem a Mesa
também cumprimenta, Senadora Lúcia Vânia.
Em permuta comigo, Senadora Vanessa Grazziotin, convido agora, para usar da palavra, no tempo de
orador inscrito, o Senador Rodrigo Rollemberg, que,
aliás, já havia feito, anteriormente, uma permuta com
o Senador Jayme Campos.
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin,
Presidenta desta sessão – quero dizer que a senhora
fica muito bem nesta cadeira de Presidente. Agradeço
a gentileza da permuta.
Apenas, muito rapidamente, quero fazer alguns
registros do trabalho da Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, que
tenho a honra de presidir.
Ao longo deste primeiro semestre, Srª Presidente, a comissão realizou 27 reuniões formais, sendo 18
audiências públicas, das quais cinco para tratar da reforma do Código Florestal.
Entendo que avançamos bastante ao termos a
oportunidade de ouvir o Relator da matéria na Câmara dos Deputados, Deputado Aldo Rebello, a Ministra
do Meio Ambiente, Ministra Izabela Teixeira, representantes do setor produtivo, da Confederação Nacional
da Agricultura, da Contag, da Fetraf e da Organização
das Cooperativas Brasileiras e, de forma muito especial, representantes, em duas audiências públicas, da
comunidade científica brasileira.
Quero reiterar minha confiança de que seremos
capazes, o Senado será capaz de produzir um texto
fruto de um grande entendimento, um texto moderno,
um texto que não se limite a tratar da regularização,
da ocupação e do uso do solo, mas também criando
instrumentos econômicos que valorizem e incentivem
a preservação no nosso País.
Fico satisfeito e confiante por perceber o entrosamento entre a Comissão de Meio Ambiente e a
Comissão de Agricultura, que têm procurado realizar
essas audiências públicas de forma conjunta.
Mas quero aqui também ressaltar as audiências
públicas promovidas no âmbito da comissão para discutir o Programa Nuclear Brasileiro.
Todo mundo ficou, realmente, preocupado com
o acidente ocorrido em Fukushima, no Japão, e é claro que é responsabilidade da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e do Senado tomar
providências no sentido de averiguar as condições de
segurança do Programa Nuclear Brasileiro.
Nesse sentido, eu quero registrar uma inovação
promovida por nossa comissão, a partir de uma iniciativa
do Senador Lindbergh Farias, Presidente da Comissão Especial Externa, que visitou as obras de Angra
dos Reis, quando foi assinado um termo de ajustes
entre o Presidente da Eletronuclear e os Senadores
membros dessa comissão. Um termo de compromisso político assinado pelo Presidente da Eletronuclear
na presença, como testemunho e a participação dos
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Senadores que tiveram a honra de participar dessa
comissão especial.
Nesse termo de ajuste, a Eletronuclear se compromete a adotar as providência necessárias para prevenir eventual alagamento dos compartimentos onde
estão instalados os geradores diesel de emergência;
se compromete a construir uma pequena central hidrelétrica ou outra solução técnica equivalente para fornecimento de energia elétrica em situações de emergência; a construir píeres para evacuação complementar,
por via marítima, das áreas de riscos previstas pelo
plano de emergência externa; a utilizar os meios que
estiverem dentro de seu alcance e competência legal,
com órgãos públicos responsáveis; para realização de
outros compromissos ajustados nesses termos e seus
eventuais aditivos; para o treinamento e capacitação
de 100% dos professores e estudantes da educação
fundamental e ensino médio das escolas situadas em
um raio de até 5 km do complexo de Angra dos Reis;
para situações de emergência, incluindo-as ainda nos
exercícios de simulação; cooperar com a Comissão
Nacional de Energia Nuclear, para implantação do
depósito definitivo de rejeitos radioativos de baixa e
média atividade até 2018 e estudar alternativas para a
implantação de depósitos intermediário de longo prazo, para combustível usado que contenha rejeitos de
alta atividade; e cooperar com a Comissão Nacional
de Energia Nuclear para a sua implantação até 2026.
Como disse, essa é uma inovação realizada Comissão de Fiscalização que, a partir dos resultados de
uma comissão externa, não se limita apenas a apresentar o relatório, mas também a firmar compromissos políticos de buscar alternativas que melhorem as
situações de segurança no que se refere às usinas
nucleares.
Tivemos também algumas diligências realizadas
pela Comissão do Meio Ambiente, como a visita ao
canteiro de obras das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau, no Estado de Rondônia, que acabou
produzindo uma série de recomendações aos Ministérios envolvidos, especialmente para que o Ministério do
Meio ambiente tenha o cuidado de, ao emitir o licenciamento ambiental de uma obra, dar autorização para a
utilização da madeira, para que não haja desperdício
de madeira. Ao mesmo tempo, observe, na emissão
do licenciamento na mesma ocasião, o licenciamento
das linhas de transmissão, para que não corramos o
risco de termos o investimento concluído sem ter as
linhas de transmissão para fazer aquela energia chegar em todos os pontos do País.
Fizemos outras audiências públicas com a presença do Presidente do Tribunal de Contas da União,
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Ministro Benjamim Ziller, com a finalidade de debater
os instrumentos de fiscalização e controle.
Quero registrar também a criação, no âmbito da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, de quatro subcomissões permanentes: uma presidida pelo Senador Blairo Maggi,
que tem a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar o andamento das obras da Copa do Mundo; outra
presidida pelo Senador João Pedro, que tem como
objetivo acompanhar os preparativos para a Conferência Rio+20, oferecer sugestões temáticas para essa
conferência; outra encarregada de acompanhar os
trabalhos de construção e implementação da usina de
Belo Monte; e outra, que era presidida pela Senadora Marisa Serrano, que nos deixou para assumir uma
vaga no Tribunal de Contas do Estado, para tratar de
questões relativas à água.
Quero registrar, como ponto alto dos trabalhos da
nossa Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, neste semestre,
o lançamento, hoje, no gabinete do Presidente José
Sarney, do portal Copa Transparente. Um portal que
permitirá, que obrigará que o gestor público de cada
ação relativa à Copa do Mundo, seja a construção de
um estádio, seja a construção de uma rodovia, seja a
ampliação de um aeroporto, seja uma obra de mobilidade urbana, coloque todos os dados de forma profundamente detalhada para o acompanhamento de qualquer cidadão brasileiro, em qualquer lugar deste País.
Quero registrar que isso não é uma faculdade;
isso será uma obrigação do gestor público, já que existe
uma norma emitida pelo Tribunal de Contas da União,
inclusive com previsão de penalidades caso isso não
seja feito. E a condição, a partir dessa recomendação
do Tribunal de Contas da União, de que qualquer convênio de repasse de recursos federais para obras da
Copa ou qualquer financiamento de instituição financeira para obras da Copa, necessariamente, é para que
todas as informações relativas àquela obra estejam no
portal Copa Transparente.
Com isso, estamos ampliando os instrumentos
de controle social, os instrumentos de transparência e
os instrumentos para que a população tenha conhecimento e contribua na fiscalização das obras da Copa.
Nesse aspecto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar declaração da Secretária de
Estado americana, Hillary Clinton, referindo-se aos
avanços que o Brasil conquistou na área de transparência. Diz ela textualmente: “O que o Brasil fez nos
últimos vinte e cinco anos é notável, porque expandiu
sua base de impostos, aumentou sua receita como
porcentagem do PIB e não enriqueceu uma pequena
elite, mas espalhou esses recursos amplamente, en-
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tre o povo brasileiro, em um esforço que tirou tantos
da pobreza e, ao mesmo tempo, aumentou, cada vez
mais, forte estabelecimento de instituições democráticas e resultados positivos.” Ela se referia aos avanços conquistados pela população brasileira no que se
refere à transparência.
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Portanto, a Comissão de Fiscalização e Controle,
ao entregar à população brasileira esse portal de fiscalização, busca fazê-lo entregando mais um instrumento
de aprofundamento da democracia no nosso País, de
ampliação dos instrumentos de controle social, para
que possamos garantir que um evento tão importante para o Brasil, do ponto de vista da divulgação do
Brasil, do ponto de vista do que pode significar para
o desenvolvimento do turismo, de transformar efetivamente o Brasil num grande destino internacional, seja
feito da forma mais transparente, da forma mais barata,
trazendo não apenas benefícios eventuais, benefícios
referentes à realização do evento, mas fazendo com
que todos os investimentos, na ampliação de aeroportos, na ampliação de infraestrutura de mobilidade
urbana, na ampliação da infraestrutura de locais para
realização de eventos, seja feita da forma mais transparente possível.
Tenho convicção de que a transparência é a forma
mais eficaz, mais eficiente de combater o desperdício,
de combater a corrupção e de garantir a boa aplicação
dos recursos públicos.
Neste momento, quero agradecer a todos os Senadores que fazem parte da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, pela contribuição, pela colaboração que tive a
honra de receber neste primeiro semestre de trabalho.
Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Geovani Borges.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin, pelo tempo regimental, como oradora
inscrita.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Senador Geovani Queiroz.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Borges.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Desculpe-me, Senador Geovani Borges. Ali-
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ás, é mais comum trocar Geovani por Gilvam do que
o Borges pelo Queiroz, não é, Senador?
Primeiro, cumprimento V. Exª, que preside a sessão no dia de hoje. E quero dizer que também venho
à tribuna para fazer um singelo, um pequeno balanço do que foram as atividades do primeiro semestre
aqui, no Senado Federal, mas principalmente para
prestar contas à gente do meu Estado, ao povo brasileiro como um todo, mas, sobretudo, à gente querida
do Estado do Amazonas, que me deu a honra de aqui
estar representando aquela importante unidade da
Federação brasileira.
Começamos, a partir da próxima segunda-feira, o
recesso do Parlamento brasileiro, um recesso de quinze
dias, mas importante não para que os Parlamentares
descansem, mas para que possam reorganizar seus
trabalhos, a fim de iniciarem um segundo semestre no
mesmo ritmo do que estamos encerrando agora, no
primeiro semestre.
Sr. Presidente, acredito ser de extrema relevância
a prestação de contas. Aliás, o próprio site do Senado Federal, a página do Senado Federal, na Internet,
disponibiliza toda as matérias relativas a cada um dos
81 Senadores e Senadoras do Brasil.
Isso é muito importante, porque deixamos para
trás o tempo em que a população tinha muita dificuldade de acompanhar e de acessar dados relativos à
postura do seu Parlamentar no Parlamento brasileiro.
E, hoje, não apenas em decorrência do avanço tecnológico, mas, sobretudo, pela responsabilidade do Parlamento brasileiro, pelo entendimento correto que tem
da necessidade de a tudo ser dado com transparência é que a população brasileira, de qualquer Estado,
de qualquer Município, de qualquer localidade, pode
acessar dados e informações relativas ao Senado e
a cada um dos seus Parlamentares, a cada uma de
suas Senadoras ou de seus Senadores.
Por exemplo, este pronunciamento que o Senador
Rodrigo Rollemberg acaba de fazer, se não está neste momento, daqui a pouquíssimos minutos já estará
disponibilizado na página do Senado.
Resgato a importância desse avanço, no sentido
de que haja não só uma interação, mas uma possibilidade efetiva de as pessoas participarem do processo legislativo brasileiro. Sou daquelas que pensam o
seguinte: a democracia não deve ser apenas uma democracia indicativa; deve ser, sempre, uma democracia participativa. Não é porque a população brasileira
elege, em cada pleito eleitoral, os seus representantes
– Senadores, Deputados Federais e Estaduais, Vereadores – que cumpriu o seu dever. Não. A população
precisa participar de forma ativa de tudo aquilo que
o Parlamento brasileiro debate, de tudo aquilo que o
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Parlamento brasileiro discute. Esse é o meu entendimento, porque também tenho a convicção plena de
que as mudanças que devem ser operadas pela sociedade não serão mudanças operadas apenas pelo
Parlamento; serão mudanças promovidas, operadas
com a participação de toda a população. Exemplo
disso é exatamente o resultado de votações, quando
determinados segmentos sociais se mobilizam. Quando alguns segmentos defendem os seus interesses de
forma participativa, presente, arraigada, o Senado ou
a Câmara apresentam uma sensibilidade para aprovar
essas reivindicações.
Mas, Sr. Presidente, eu quero dizer que venho
aqui e estou nesta tribuna – e não só nesta tribuna,
mas cheguei a esta Casa, a este Senado depois de
ficar 12 anos na Casa vizinha, a Câmara dos Deputados – imbuída de muita disposição, vontade e dedicação para contribuir com o País e as demandas de
toda nossa gente, de toda nossa sociedade. E por isso
mesmo com muita disposição para contribuir com o
projeto do Governo da Presidenta Dilma, porque tenho
a compreensão de que é um projeto que tem lado, que
teve escolha, não só porque é continuidade do projeto
do Presidente Lula, mas porque pretende e tem como
alvo principal, a partir daquele e das mudanças que
já são operadas no Brasil, dar continuidade a essas
mudanças importantes e avançar ainda mais.
Então, dentro desse contexto tenho procurado
pautar o meu mandato e os debates aqui no Senado
Federal, seja no plenário, seja nas comissões de que
participo, juntamente com Parlamentares de todos os
Estados brasileiros. Temos procurado debater questões
que envolvem o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico do País.
Para o segundo semestre, estamos prevendo a
organização, com a Bancada de Senadores e partidos
políticos, da realização de simpósios importantes que
tratem do desenvolvimento nacional, discutam e aprofundem o debate sobre a política econômica e macroeconômica; sobre o paradigma que se tem hoje sobre
as propostas da política que se aplica no combate à
inflação; o que isso traz de benefício ou de prejuízo e
em quanto retarda o crescimento nacional.
São debates importantes que não envolvem somente o Estado do Paraná, dos Senadores que aqui
estão, como o Senador Alvaro e o Senador Sérgio,
mas envolvem o meu Estado do Amazonas, o Estado
do Ceará, da Paraíba, do Amapá; envolvem o Brasil
como um todo. É importante que a política econômica
esteja sempre presente não só no debate e nas preocupações, mas também nas deliberações desta Casa.
Um dos temas sobre o qual eu mais me pronunciei – e abordei – neste primeiro semestre, sem dúvida
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nenhuma, foi o relativo à Zona Franca de Manaus, que
é modelo base do desenvolvimento econômico e social
do meu querido Estado do Amazonas. Acho que não
há nenhum outro Estado que tenha, em um modelo
de desenvolvimento, uma concentração tão grande
como temos no Estado do Amazonas. A Zona Franca
de Manaus representa em torno de 95% a 98% da
economia do Estado do Amazonas. Portanto, não há
nenhum Parlamentar, nenhum representante do Amazonas que não tenha como colocar este tema como
uma questão prioritária para o seu mandato, mesmo
porque a Zona Franca de Manaus não é um projeto
de desenvolvimento estabelecido ou pré-estabelecido
pelo Governo do Estado, pelo Governo local. É um
projeto concebido pelo Governo Federal há 44 anos e
conduzido inclusive pelo Governo Federal.
A Zona Franca de Manaus, através da Superintendência, a Suframa, responsável não apenas pela
organização, mas também pela fiscalização, por absolutamente tudo que envolve esse projeto Zona Franca
de Manaus, tem um conselho superior, que é o Conselho de Administração da Suframa, cuja maioria dos
membros são exatamente representantes do Governo
Federal. Então, é um Estado que tem uma interface
muito forte com o Governo Federal, diferentemente de
outras unidades da Federação. Então, tenho ocupado
muito não só a tribuna, mas o período e os momentos de debates nas comissões para falar a respeito da
Zona Franca de Manaus.
Mas, nesse período também, Sr. Presidente, a
gente enfrentou alguns debates importantes, algumas
medidas provisórias editadas, alguns projetos de lei
que tramitaram nas Comissões e que envolviam direta ou indiretamente a Zona Franca de Manaus. O que
sentimos é que existiu – e falo no passado, perceba,
V. Exª – uma tentativa de incompatibilizar, de criar atritos, conflitos do Estado do Amazonas com o Governo
central e com a Bancada federal, o que não prosperou. Não prosperou porque temos a plena convicção
do compromisso que tem esse Governo, que tinha o
Governo anterior e que tem o Governo da Presidente
Dilma, com o desenvolvimento da Zona Franca.
O exemplo está estampado em todos os jornais
de hoje do Estado do Amazonas: o jornal A Crítica, o
jornal O Diário do Amazonas, o jornal Amazonas em
tempo. Certamente, foi a principal matéria divulgada
pelas rádios e pelos telejornais. Eu me refiro ao fato
de que mais uma vez a Zona Franca bateu um recorde e teve no quadrimestre do ano um crescimento no
faturamento superior a 22% em relação ao mesmo
período do ano anterior.
Então, são questões políticas, mas que não prosperam porque não estão calcadas na realidade, não
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estão calcadas em dados que refletem o dia a dia da
nossa gente.
Mas, Sr. Presidente, também quero dizer desta tribuna que nesse período eu tive a oportunidade nesses
cinco meses desse exercício de mandato de apresentar
23 projetos de lei, além de três projetos de resolução.
Poderia destacar todos, mas aqui destaco aquele
que garante – e nós já estamos debatendo com o Ministério da Saúde esta matéria – às mulheres em um
período de nove a 45 anos de idade o acesso gratuito
à vacina contra o HPV,que é o papiloma Vírus Humano, responsável pela quase totalidade dos casos de
câncer de colo de útero, Sr. Presidente.
E ressalto também o Projeto nº 364, que assim
como tanto outros que tramitam na Casa, altera o índice de atualização das dívidas dos Estados brasileiros
junto a União, ou perante a União.
Apresentei, também, quatro propostas de emendas constitucionais, entre elas a emenda que trata das
trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos, ampliando todos os direitos. O que difere, Sr. Presidente,
a minha proposta das demais é que desonera o contribuinte, desonera o empregador, porque nesse caso,
nessa relação de trabalho, há uma diferença entre as
demais, porque não está plenamente ou perfeitamente caracterizada a relação empregado/empregador.
Tudo bem, quando o empregador assina a carteira
de trabalho de sua empregada, de seu empregado, o
trabalhador doméstico, ele está estabelecendo essa
relação, mas no fundo é uma relação de trabalhador
para trabalhador; é um médico, é o servidor público, é
um professor, é um comerciário, são essas pessoas
que contratam empregados ou empregadas domésticas.
Então, o importante é ampliar os direitos dessas
trabalhadoras e trabalhadores, mas garantir também
a desoneração daquele que está empregando.
E apresentei, Sr. Presidente, 55 requerimentos
solicitando informações por parte do Governo Federal, que considero extremamente necessária para o
embasamento dos nossos trabalhos. Muitas vezes,
necessitamos ir mais a fundo em temas relativos não
só a servidores públicos, ao serviço público, mas em
questões estratégicas de plano e projetos do Governo.
Por isso apresentei esse quantitativo de requerimentos.
Contribuí para a realização de várias audiências
públicas nas comissões, sugerindo, através de apresentação de requerimentos, assim como tive oportunidade de apresentar alguns votos de aplauso, com
muita alegria, ou até mesmo alguns votos de pesar.
Para concluir, se V. Exª me permite, Sr. Presidente,
só gostaria de dizer o seguinte: em relação aos temas
políticos, penso que nós já demos o ponto de parti-
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da já. Em relação ao Código Florestal, a Câmara dos
Deputados aprovou essa importante matéria, e nós já
iniciamos um debate, um debate árduo, mas um debate
muito importante e muito participativo. Esse projeto já
foi distribuído para três comissões, e essas três comissões – de Constituição e Justiça, do Meio Ambiente
e de Agricultura – têm procurado realizar audiências
conjuntas. Já o estamos debatendo muito fortemente
e buscando a opinião de cientistas, agricultores pequenos, grandes e familiares a respeito desse tema
que é tão importante para o desenvolvimento nacional.
Reforma política: o Presidente Sarney instalou
uma Comissão de Reforma Política. Eu participei desta
comissão, que concluiu seus trabalhos, dirigida pelo
Senador Francisco Dornelles. Agora, a própria Comissão de Constituição e Justiça encerra seus trabalhos,
analisando inúmeras propostas lá apresentadas.
Entretanto, em relação à reforma política, quero aqui dizer que, para o segundo semestre, precisamos abrir o diálogo com a Câmara dos Deputados,
Presidente, porque, se não abrirmos o diálogo com a
Câmara dos Deputados, eles aprovarão matérias lá,
e nós aprovaremos matérias aqui; nossas matérias
irão para lá, e as matérias de lá virão para cá, e nada
acontecerá. Então, precisamos abrir a porta do diálogo
para ver o que poderemos “consensualizar” no sentido de aprovarmos e melhorarmos o sistema político
brasileiro, tendo claro que nós não aceitaremos que
apenas uma ou duas propostas, exatamente aquelas
que barram, que inviabilizam a participação dos pequenos partidos, sejam analisadas, como, aliás, tem
sido, infelizmente, nos últimos anos.
Em relação à reforma tributária, já iniciamos o debate pelas comissões também. Preocupa-me muito o
fato de o Governo querer encaminhar – já concluo; peço
apenas a benevolência de V. Exª para poder concluir,
Sr. Presidente. – mas não concordo com a discussão
fatiada da reforma tributária.
Agora mesmo o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais as leis estaduais que concedem
incentivos de tributos estaduais, sobretudo de ICMS.
Acho que é algo em que precisamos debruçar-nos. Isso causa muito mal ao meu Estado, mas, por
outro lado, não posso deixar de reconhecer que para
algumas Unidades de Federação tem servido como
uma verdadeira política de desenvolvimento regional
e de desconcentração da produção.
Então, precisamos, no próximo semestre, debater
aprofundadamente essa matéria.
E, por fim, para concluir mesmo, Presidente Geovani Borges, queria dizer que fico feliz em saber que
estamos encerrando esse primeiro semestre muito
bem encaminhados em relação ao acordo entre opo-
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sição e situação, no que diz respeito ao rito das medidas provisórias.
Nenhum de nós, não importa se Senador ou Senadora do PCdoB, que é o meu partido, ou do PSB,
ou do PDT, do PSDB, do DEM; não importa, nenhum
de nós concorda mais que as coisas continuem sendo
encaminhadas da forma como estão. A Câmara dos
Deputados absorve todo o tempo no debate das medidas provisórias, e a nós cabem apenas alguns poucos dias, sem que possamos ter sequer a condição
de apresentar emendas, de modificar os textos que
vêm da Câmara para cá. Mas tudo está encaminhado.
Penso que pelo menos isto, se for o caso, vamos
aprovar: a mudança nesse aspecto de prazos, estabelecendo um prazo para a Câmara, mas também um
prazo para o Senado, enquanto continuamos o debate sobre a admissibilidade, sobre as matérias de que
podem as medidas tratar.
Acho que isso vai representar e exemplificar a
maturidade do Parlamento brasileiro – a maturidade
e o desejo que todos nós temos de resolver cada um
de nossos problemas.
No mais, Senador Geovani Borges, quero agradecer profundamente a V. Exª, que foi extremamente
benevolente com o tempo em relação ao meu pronunciamento.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Quero parabenizar a Senadora Vanessa por esse balanço que fez da atuação parlamentar
aqui no Senado Federal.
V. Exª, com a experiência vinda da Câmara Federal, realmente é uma das grandes revelações da Casa.
Convidamos o Senador...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Pois não.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Consulto V.
Exª e requeiro a votação do requerimento de autoria
do Senador Valadares e de outros Senadores, para a
realização de sessão solene para comemorar os 33
anos de existência da Canção Nova.
Então, faço essa solicitação à Mesa, para que
possamos apreciar o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Comunico a V. Exª que o requerimento
se encontra na Mesa e que logo – já há quórum –, na
Ordem do Dia, será submetido à apreciação do Plenário.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Agradeço a V. Exª.

JULHO 2011
29712

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – O pedido de V. Exª será atendido.
Eu convido o Senador Alvaro Dias para uma comunicação pela Liderança do PSDB.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Há anos, nós debatemos nesta Casa – e tem
sido um enfrentamento com lideranças do Governo –
os índices de desenvolvimento econômico do Brasil.
Em várias oportunidades, nesse debate, de um lado,
o Governo apresentou seu entusiasmo, às vezes até
de forma ufanista, com os números do crescimento
econômico, e, de outro lado, a Oposição fez o contraponto, apresentando parâmetros de comparação com
o crescimento de outros países.
A verdade é que o mundo passou, durante um
bom período, por uma fase áurea de desenvolvimento, de crescimento econômico, e isso proporcionou ao
Brasil oportunidades preciosas de crescimento maior.
E nós sempre afirmamos que o governo brasileiro
desperdiçava oportunidades de crescimento, porque
estávamos crescendo muito menos do que os outros
países do mundo. Eu me lembro de ter repetido aqui,
inúmeras vezes: em determinado momento, o Brasil
crescia mais apenas do que o Haiti.
Ao final do ano passado, as estatísticas mostravam que, no cômputo dos oito anos, o Brasil foi um dos
países da América Latina que menos cresceu. Apenas
três países da América Latina cresceram menos que
o Brasil. Pois bem, hoje nós somos obrigados a, mais
uma vez, dizer na tribuna que aqueles que, de forma
ufanista, proclamam o crescimento econômico do
Brasil como uma conquista gloriosa do atual Governo
estão equivocados.
Houve um momento em que se falou em espetáculo do crescimento, e não se viu espetáculo de crescimento. Especialmente aqueles que são candidatos
a ministro pronunciam discurso ufanista, na esperança
de talvez serem convocados a ocupar um dos ministérios, mas os números são outros. O Brasil, mais uma
vez, será o lanterninha em matéria de crescimento
econômico, entre os países vizinhos.
Segundo relatório divulgado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – Cepal, o
Brasil será, juntamente com a Guiana, o País que registrará o menor crescimento da América do Sul em
2011, com expansão de 4%. Para 2012, estima-se que
o Brasil repetirá o crescimento de 4%.
No nosso entorno, a economia do Peru terá um
crescimento de 7,1%; a do Uruguai, de 6,8%; a do Chile,
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de 6,3%; a do Paraguai, de 5,7%; a da Bolívia, de 5,7%;
a da Venezuela, de 4,5%; a da Argentina, de 8,3%.
De acordo com a Cepal, o crescimento econômico do Haiti será de 8%. Portanto, não posso dizer
mais que o Brasil cresce apenas mais do que o Haiti.
Agora não ganha nem mesmo do Haiti em matéria de
crescimento econômico.
Certamente os governistas continuarão a alardear que o Brasil cresce de forma extraordinária. No ano
passado, o Paraguai cresceu o dobro. O Brasil cresceu
a metade do que cresceu o Paraguai no ano passado.
O estudo da Cepal alerta para a necessidade de
conter a inflação e destaca a vulnerabilidade da região
diante do espetáculo especulativo, que pode causar
bolhas financeiras imobiliárias.
A variação da inflação no Brasil medida nos 12
meses encerrados em maio último foi de 6,6%, uma
das maiores taxas inflacionárias da região.
O Chefe da Divisão de Desenvolvimento da Cepal,
Osvaldo Kacef, aponta o contrassenso local: o Brasil
impõe restrição à entrada de capitais e, ao mesmo
tempo, eleva a taxa de juros, exibindo-se mais atrativo para os capitais. Ele considera o câmbio valorizado
como um veneno de efeito gradativo. O Brasil, entre
2007 e 2010, atraiu 76% do capital de curto prazo entre
19 países da região. O especialista manifestou ainda
preocupação no tocante à primarização das exportações brasileiras.
É fato: a participação de produtos manufaturados
na pauta das nossas exportações caiu de 55%, em
2005, para 39%, em 2010.
A Cepal alerta sobre a necessidade de a política
fiscal ser direcionada para o aumento da poupança do
setor público. “O cenário internacional é muito incerto,
e os países da região devem aproveitar o momento favorável para se preparar para um período pior.”
Sr. Presidente, vários analistas econômicos recomendam que, diante de um cenário internacional nebuloso e marcado por muita instabilidade nos mercados
financeiros, um governo prudente cuidaria de reduzir a
vulnerabilidade da economia nacional. Algumas medidas deveriam ser adotadas: um planejamento rigoroso
dos gastos, com foco na moderação e na eficiência, e
o ataque com rigor aos focos de inflação.
As análises são convergentes num ponto: a nossa economia, a exemplo de outros países emergentes, tornou-se perigosamente aquecida. As pressões
inflacionárias aumentaram.
É preocupante, como constatam...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...
especialistas na matéria, o fato de os gastos gover-
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namentais, no Brasil, continuarem crescendo praticamente sem controle, em grande medida alimentados
por uma receita tributária em contínua expansão. É
bom citar que, no último ano, o crescimento do quadro de funcionários públicos dos três Poderes foi de
52 mil servidores. As importações cresceram de forma
expressiva e com velocidade, impulsionadas pela demanda interna e pela valorização cambial.
O superávit comercial foi carcomido, e alguns países, notadamente o Brasil, passaram a ser deficitários
na conta corrente do balanço de pagamentos. No caso
brasileiro, o déficit deste ano está estimado no mercado financeiro em US$60 bilhões. Para o próximo ano,
a projeção é de um rombo de US$70 bilhões.
Se houver um agravamento do cenário global, é
possível que o financiamento desse déficit seja comprometido em face das cautelas adotadas pelo próprio
no mercado financeiro. As condições do comércio internacional poderão agravar-se. A América do Sul, notadamente o Brasil, é zona de risco igualmente.
Portanto, Sr. Presidente, nós recomendamos
cautela e prudência. O discurso ufanista que se ouve
aqui, no Senado, de quando em vez, não se justifica.
O cenário, no que diz respeito ao crescimento econômico do País, não é para se comemorar. Ao contrário,
é para se buscarem alternativas para a reversão dessa tendência.
Estamos verificando que, a cada ano, o País
cresce menos, na comparação com os nossos vizinhos, e isso é que tem que ser estabelecido como
parâmetro para analisar e para avaliar o crescimento
econômico do País.
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vou
concluir, Sr. Presidente.
Creio que esses números, quando colocados em
quadros comparativos, é que devem nos orientar, já
que um país com as potencialidades econômicas como
o nosso não pode crescer nesse percentual inferior a
países emergentes, muitos deles com potencialidades
inferiores às nossas. Ou seja, estamos desperdiçando oportunidades de oferecer qualidade de vida mais
adequada à população brasileira em razão da contenção do processo de crescimento econômico do nosso País porque o Governo não tem tido a capacidade
para impulsioná-lo.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Cristovam Buarque, do Distrito Federal.
V. Exª dispõe de dez minutos, na forma regimental.
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Em seguida, passo a Presidência à Senadora
Vanessa Grazziotin, do Estado do Amazonas, para
conduzir os trabalhos da Casa.
O Sr. Geovani Borges deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Vanessa
Grazziotin, Suplente de Secretário.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Eu esperei um pouco para poder dizer Srª
Presidenta, em vez de dizer Sr. Presidente, com todo
o respeito que eu tenho.
Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, já faz uns 40 anos
que comecei a estudar economia. Deixei a minha profissão inicial de engenheiro e fui estudar economia. Fui
ser professor de economia e sou até hoje.
Confesso – e o Senador Pedro Simon vai terminar
concordando comigo – que nunca imaginei, 40 anos
atrás, que eu teria tantas surpresas ao olhar ao redor.
Quando eu comecei a estudar economia, a China estava mergulhada na Revolução Cultural. A China
era um caos de mais de 700 milhões de habitantes
naquela época.
Quando eu comecei, a Coreia tinha a metade
da renda per capita do Brasil e era um país saindo de
uma guerra civil terrível, trágica, que dividiu o país em
dois e matou milhares de pessoas. Naquela época, 40
anos atrás, a Finlândia era um país que ainda recebia
ajuda externa porque era um país que estava saindo
da derrota e que tinha perdido uma parte substancial
do seu território para a União Soviética, era um país
exportador de madeira.
Eu, 40 anos atrás, via a disputa entre socialismo
e capitalismo; os estudos econômicos quase que se
restringiam a essas duas alternativas. E a Europa estava começando a se recuperar da Segunda Guerra,
mas envolvida na crise de maio de 68, envolvida em
uma Alemanha divida em dois, com uma cortina de
ferro por perto.
Hoje, quando a gente olha ao redor, cada dia tem
surpresas – e surpresas imensas. Ontem, por exemplo,
quando a gente assistia aos jornais da noite, o que é
que a gente via? Duas notícias surpreendentes. Uma,
a China cresce a 9% ao ano, e graças ao consumo da
sua classe média. Isso era inimaginável alguns anos
atrás – nem o crescimento de 9% e nem graças a uma
classe média. Quarenta anos atrás não havia classe
média na China, havia uma classe única, que era a
média de todo mundo com a roupa igual. Aparece na
televisão falando dos 9%, os aparelhos que a classe
média hoje compra na China e os automóveis que
compram. É uma surpresa total! E no mesmo momen-
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to, o que a gente vê, para a surpresa de todos, é que
os Estados Unidos sofreram um rebaixamento na sua
classificação de credibilidade no mercado internacional. Caiu do AAA para o AA. É como se um país que
era sempre campeão passasse a ser vice-campeão,
e não mais campeão. Isso era inadmissível e inacreditável poucos anos atrás.
É uma surpresa também quando a gente sabe
a maneira como essa nota é dada aos países. Uma
instituição privada, um instituto de análise, cada dia,
cada semana apresenta a nota de um país, como se
o país fosse um aluno. A nota de Portugal, há pouco
tempo, foi de reprovação; dos Estados Unidos, ainda
não. A nota da Grécia foi de reprovação.
As notas dos países europeus, salvo alguns, têm
sido notas de preocupação, de quem está no limite entre a aprovação e a reprovação. É como se estivessem
com nota 6, outros com nota 4 e alguns com notas 1,
2, 3, lá embaixo.
Essas são surpresas que a gente tem. Um instituto chamado Moody’s que faz um indicador chamado
Moody´s, o indicador Moody’s, dá notas de qualificação.
A surpresa de os Estados Unidos serem rebaixados
é uma surpresa realmente muito forte, mas, ao mesmo tempo, quando a gente compara quarenta anos
atrás com hoje, a gente nota uma evolução do Brasil
nessas notas.
O Brasil passou da segunda categoria para a
primeira categoria, embora lá atrás. É como se um
time de futebol saísse da segunda divisão e fosse
para a primeira, mas como lanterninha da primeira.
Nós não somos mais das categorias BA, lá embaixo,
mas somos das categorias BAA, que é de lanterna da
primeira divisão.
E essa nota que vem saindo é uma nota que inspira preocupação no Brasil e, aí, mais uma surpresa
que a gente tem: como não aprendemos com as lições
que são dadas todos os dias no mundo. Nem os políticos, nem os investidores, nem os economistas, nem
os bancos, nem os empresários dão a impressão de
estarmos aprendendo.
Um livro recentemente saído, que tem por título
Cobiça e que dá a história dos bancos americanos dos
anos 70 para cá, é a história da repetição de crises, de
fracassos, de ambições, de ganhos, claro, por alguns e,
ao mesmo tempo, é um livro que mostra que ninguém
aprende a lição, que nós continuamos cometendo os
mesmos erros.
A Grécia está aí como exemplo. A Grécia nos
ensinou tanto no passado, ensinou democracia, ensinou arte. A Grécia hoje está nos passando uma lição
maior, talvez, do que aquela de Sócrates, Aristóteles
e Platão, com a diferença de que Sócrates, Aristóteles

127

Julho de 2011

e Platão nos ensinaram pelo avanço que conseguiram
na maneira de pensar, na maneira de fazer política, na
maneira de fazer arte. A Grécia hoje está nos passando uma lição de como não devemos fazer.
Mas a gente parece que não está aprendendo,
Senador Alvaro Dias, parece que a gente não quer ver
os riscos adiante. Parece que preferimos nos deslumbrar com a situação de que estamos bem, sem olharmos que vamos mal.
No presente, graças aos últimos dois governos,
sobretudo... Aliás, três, desde o Plano Real, com o
nosso Presidente recém saído da nossa convivência,
Itamar Franco, que iniciou essa revisão; Fernando Henrique, que tinha sido Ministro da Fazenda, portanto, teve
mérito no primeiro momento e durante oito anos fez a
consolidação e o Presidente Lula, que, ao longo do processo de suas derrotas anteriores, percebeu que não
se brinca com a economia, a gente cria mecanismos
de transferência de renda, mas é preciso fazer a renda.
E os fundamentos da política econômica, a abertura
hoje comercial, o funcionamento livre do mercado e
a responsabilidade fiscal, com esses três pilares não
dá para brincar e mexer. Felizmente, o Governo Lula
entendeu e tivemos um período de tranqüilidade, com
crescimento, embora muito baixo – o Senador Alvaro
tem razão – quando comparado com outros países,
mas uma estabilidade monetária e a recuperação rápida de uma crise que não chegou nem a afetar tanto
aqui como em outros países.
Quando olhamos adiante, temos que abrir os
olhos para os riscos que aí estão. O risco do superendividamento das famílias, o risco do endividamento das
empresas, inclusive endividamento em moeda estrangeira, que hoje é facilitado pelo valor do real. Mas amanhã podemos sofrer uma reviravolta completa, porque
a balança comercial não pode nos dar a tranquilidade
no que se refere à fortaleza do real. O real é forte, mas
está caminhando em cima de um terreno frágil, e as
mais fortes pernas afundam quando caminham sobre
o pântano. Não estamos ainda no pântano, mas não
estamos tendo saldos que tivemos no passado e nos
davam tranquilidade para fortalecer a moeda. Nossa
moeda está forte, muito mais do que antes, primeiro,
por causa da responsabilidade fiscal, que nos dá uma
estabilidade aqui dentro; segundo, pelo fluxo de moedas estrangeiras que vêm para cá, e só uma parte
para investimento, que vai gerar retorno. A maior parte
é para investimento especulativo, de curta duração, e
até mesmo investimentos que não geram retorno de
produção industrial e nem permitem exportação, como
os grandes investimentos que outros países iludidos,
como Portugal e Espanha, fizeram no setor imobiliário.
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Pois bem, as surpresas que temos tido devem
nos despertar para sabermos que, se por um lado é
muito agradável termos a surpresa de um real forte, a
surpresa de uma moeda estável. Por outro, temos de
nos preparar para surpresas, adiante, negativas, surpresas que podem nos trazer problemas muito sérios
por não estarmos aprendendo as lições de outros países. Países que tiveram moeda muito forte, como a
Grécia, que é o euro, que ficou amarrado a essa moeda. Países que gastaram dinheiro demais, também
como a Grécia, que gastou dinheiro demais, inclusive
fazendo Olimpíadas, como nós vamos fazer. Apesar
de o nosso tamanho ser muito maior que o da Grécia,
de qualquer maneira, vai haver um custo, sobretudo
quando se soma ao da Copa. Só aqui, no Distrito Federal, vai ser feito um estádio para 70 mil, e nunca
tivemos mais do que 10 ou 15 mil espectadores num
jogo de futebol. Nem time, temos aqui, salvo o Gama,
que é um dos nossos orgulhos, fora do Plano Piloto.
Pois bem, precisamos aprender com as surpresas
para abrirmos os olhos para as surpresas que podem
estar guardadas para nos surpreender na esquina da
história, dentro de mais um, dois...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT - DF)
- ...três, cinco anos.
Eu quero falar do entusiasmo que é viver num
tempo de grandes surpresas. Este é um tempo em que
não há monotonia. Este é um tempo em que quem lê
jornal se deslumbra a cada dia até com as surpresas
negativas, mas monótono não é ler jornais. Eu falo jornais na parte econômica, nem falo na parte política,
porque aí temos ainda mais surpresas a cada dia, com
gente que vai de um lugar a outro, com gente que muda
e até com esses escândalos que surgem de corrupção.
Eu quero chamar a atenção para algo: a beleza
das surpresas pode ser muito boa para o existencial
de cada um da gente, pois não temos monotonia e é
uma vida divertida, de surpresas, mas, para um país,
a surpresa se chama também tragédia. Para um país,
tragédia e surpresa rimam, apesar de os poetas não
poderem fazer essa rima do ponto de vista formal. E nós
temos uma responsabilidade, Senadora Vanessa. Esta
Casa não pode ser pega de surpresa, e ainda menos
não podemos deixar que o povo brasileiro seja pego
de surpresa por causa do nosso silêncio.
A economia brasileira está bem, mas ela não vai
bem, Senador Jucá. Ela não vai bem, quando a gente
analisa os entulhos que, lá na frente, podem impedir
a nossa caminhada.
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Era isso, Srª Presidenta, mas, aqui, há dois pedidos de apartes e não quero obviamente terminar a
minha fala sem ouvi-los.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB - PR) – Vou ser
bem sucinto, Senador Cristovam.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB - AM) – Pois não. Senador Alvaro, a Mesa
concede o tempo para que o Senador Cristovam possa
oferecer os apartes.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB - PR) – Está
bem. Muito obrigado, Presidente. É apenas, Senador,
para destacar a importância do pronunciamento de V.
Exª, porque é um pronunciamento insuspeito. V. Exª
inclusive integra o PDT, que é um partido da base de
apoio ao Governo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Exatamente.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Então,
um alerta que V. Exª faz tem que ser considerado e
tem que ser, obviamente, motivo de preocupação do
Governo. O Governo tem que se preocupar com esse
alerta. Veja que a Lei de Diretrizes Orçamentárias acaba de ser aprovada pelo Congresso e, até surpreendentemente, o Congresso quis ser rigoroso e definiu a
meta de déficit fiscal. O Congresso aprovou uma meta
de déficit fiscal, gasto real entre despesas e receitas,
em até 0,87% do PIB. Hoje, o déficit está em 2,24%
do PIB. A Presidente Dilma Rousseff deverá vetar. É o
que está escrito aqui, inclusive. Portanto, o Congresso
está mais atento para o discurso que V. Exª está pronunciando que a Presidente Dilma. A outra questão é
a trava nos gastos. O Congresso aprovou medida impedindo que as despesas com o custeio da máquina
cresçam em percentual maior do que os investimentos
públicos e gastos...
(Interrupção do som.)
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR. Fora do
microfone.) –...em obras e programas. A Presidente
Dilma deverá vetar. Este é um cuidado essencial: não
se pode gastar mais do que se arrecada. Depois, tem
a questão do superávit que eu, em função do tempo,
não devo abordar. Mas há esses dois fatos, já que se
fala no veto da Presidente Dilma, para que ela ouça o
discurso de V. Exª antes de vetar esses dispositivos,
incluídos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012.
Muito obrigado, Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu que agradeço, Senador, porque o senhor
me faz dar aqui uma sugestão à Presidenta Dilma. Se
eu fosse a Presidenta, hoje eu buscava o meu melhor
assessor, a melhor pessoa da área de economia, a
mais confiável, e mandava fazer uma viagem à Gré-
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cia, à Itália, a Portugal, à Espanha, para saber onde
eles erraram, para que aprendamos as lições deles,
para que vejam a surpresa que eles nos provocaram,
para evitarmos essa surpresa. Por exemplo - não precisa nem ir lá, em alguns momentos, basta ler bem
os jornais -, Senador Pedro Simon, apesar de todo o
bem que está na economia brasileira, a nossa Bolsa
de Valores caiu ultimamente tanto quanto a de Atenas
e a de Milão: 12%.
Não podemos deixar de ver alguns indicadores
preocupantes. Não podemos deixar de louvar o que o
Governo do Presidente Lula conseguiu fazer durante
oito anos, continuando uma política anterior e inclusive
evitando a crise, por exemplo, com um crédito muito
elástico, mas o crédito elástico não dura muito, como
nenhum elástico dura muito quando esticado. O que
caracteriza o elástico é que o esticamento dura pouco
e ele começa a puxar ou rompe. Não podemos deixar
que rompa. Então, temos que entender que esse crédito tem que ser cuidadosamente sintonizado, dosado. Se não percebermos os riscos, não vamos fazer
a dosagem certa.
Passo a palavra agora ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – V. Exª
me permite?
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Perfeitamente, Senador Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Obrigado. Acho muito importante o pronunciamento de V.
Exª. Fico aqui analisando o momento, a diferença do
pronunciamento de V. Exª e a realidade que a gente
vive neste País. O assunto que V. Exª traz a esta tribuna é realmente quase inédito. Como diz V. Exª, o jornal
dizer que está preocupado com os Estados Unidos
às vésperas da possibilidade de um calote... Mas, em
um momento como este, o que a gente vê no Brasil
são as briguinhas, as picuinhas, as despreocupações.
Não vejo em nenhum partido, nem no Governo, nem
na oposição, nem na imprensa, nem em lugar nenhum
a preocupação com a hora em que estamos vivendo.
Era a hora de a Presidente poder chamar, convocar
as lideranças de todos os Partidos: “Olha, a situação
é essa, essa, essa. Como eles vão sair desse incidente?” Olha, essa preocupação do trem-bala, essa preocupação desses estádios de futebol é um problema
que nós temos. Não tem aqui que cobrar de “a”, de “b”
ou de “c” o que fez e o que não fez. Também não tem
que querer dizer que vamos suspender as Olimpíadas,
mas quais são as medidas que podemos tomar. Acho
que, em um momento como este, é duro a gente ver o
partido que perdeu o Ministro do Transportes brigando
para manter e o partido tal... São brigas e picuinhas
por meia dúzia de cargos, meia dúzia de favores, meia
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dúzia de vantagens e não se tem uma preocupação
com o sentido da linha do Governo. Nesse sentido,
parece-me que a Presidente está só. Ela não é íntima
do PT. Ela não surgiu dos quadros do PT. Até dentro
do PT, aceitaram em um momento em que o Lula, em
um prestígio enorme, e ela, em um prestígio também...
Tiveram que aceitar. Mas ela não tem a intimidade
das pessoas que a cercam, como o Lula tinha, como
o Fernando Henrique tinha. Então, seria necessário
grandeza por parte das pessoas para sentarem com
ela e buscarem um entendimento. Mas ela praticamente vive em uma guerra. No momento em que ela
demitiu o Chefe da Casa Civil, ela fez o que tinha...
Aliás, ela não o demitiu, ele se demitiu. Era uma coisa
que tinha que acontecer, porque o incidente aconteceu. Agora, no Ministério dos Transportes, é a mesma
coisa. Agora, tinha que dar uma linha no sentido de
nos entendermos todos na hora em que nós estamos
vivendo. Eu digo com toda a sinceridade: quando o
Itamar assumiu a Presidência da República, ele reuniu
todos os presidentes dos partidos e disse: “olha, eu
não tenho credibilidade popular, eu estou aqui, porque
o Congresso fez o impeachment. Eu peço a vocês, do
Congresso Nacional, e a vocês, presidentes de partidos, para sentarmos aqui e nos reunirmos. A qualquer
problema, vamos sentar juntos“. Eu acho que a hora
que estamos vivendo comportava isso. Comportava ou
a Presidenta convidar ou os presidentes de partidos
se oferecerem para sentarem à mesa e conversarem,
para discutirem uma fórmula através da qual... Claro
que quem é oposição continua oposição, que quem é
governo continua governo. Eu não estou pedindo nada
em sentido contrário, mas ter um objetivo, ter uma média
de pensamento, em que estamos todos juntos. Isso é
que eu não vejo. Na profundidade do pronunciamento
de V. Exª e no dia a dia e no diz que diz da conversa
entre parlamentar e Governo, há uma diferença muito
grande. V. Exª está no mundo real de quem quer resolver e nós estamos no mundo da “mentirinha”, onde
cada um quer resolver a sua parte e, cá entre nós, tirar
vantagem o quanto pode.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Muito obrigado, Senador Pedro Simon.
Eu concluo, Srª Presidenta, dizendo que, nos
Estados Unidos, hoje, também a crise é fruto dessas
briguinhas. Os EUA tinham uma tradição de bipartidarismo e os dois partidos se uniam, Senador Romero Jucá, como o senhor sabe, para encontrar saídas,
mas está uma briga tão grande do Partido Republicano
contra o Obama - não é nem contra os Democratas
-, já imaginando a eleição do próximo ano, que estão
impedindo o governo de tomar certas decisões que
são necessárias. E é interessante que, nesse caso, o
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necessário é aumentar a margem de endividamento,
o que aqui o Congresso não está querendo, por uma
questão de responsabilidade. Lá, é por uma questão
de necessidade.
Eu tenho a impressão de que o simples fato de
o indicador Moody’s ter definido que os EUA estão em
perspectiva de rebaixamento, porque nem houve o rebaixamento ainda, pode já estar assustando. Lamentavelmente, o Brasil não parece assustado. É preciso
assustar-se diante do que pode acontecer lá fora, até
porque nós temos ido tão bem que agora o susto seria
retroceder. E retroceder é pior do que ficar parado. Está
na hora de assustarmo-nos com o que está acontecendo lá fora e tirar daí lições para continuar na marcha
em que vínhamos caminhando nesses últimos anos.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Senador Romero Jucá, com muito prazer.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Apenas para rapidamente aplaudir o discurso de V. Exª e
dizer que V. Exª levanta um tema que é fundamental
para o País, para a humanidade. Nós estamos tratando
das economias do mundo, a situação em que elas se
encontram e a perspectiva de dificuldades. Eu quero,
um pouco na outra linha, dizer que concordo com as
colocações de V. Exª, mas registrar também que tenho ouvido dentro Governo as preocupações exatamente na linha do que V. Exª tem falado. Talvez essas
preocupações não tenham sido ainda explicitadas em
reuniões, como falou o Senador Pedro Simon, mas
tenho ouvido do Ministro Guido Mantega e da própria
Presidente Dilma. Ontem, em reunião com lideres do
Congresso, ela explicitou a preocupação com a economia americana, com a economia da Europa e com os
desdobramentos. O Governo brasileiro, o Banco Central tem tomado providências no sentido de monitorar o
crédito. Vai haver medidas macroprudenciais que vão,
ainda mais, ajustar esse tipo de acompanhamento. Então, na verdade, V. Exª faz um alerta importante, mas
eu quero registrar que já há eco desse alerta dentro
das hostes do Governo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Fico muito feliz, Senador Jucá, em escutar isso.
Na verdade, falo do que vejo aqui dentro, até porque
não tenho intimidade com o Governo para saber o que
estão pensando. Falo com o que ouço aqui dentro. Eu
não vejo esta Casa assustada com o que pode acontecer com o País, a ponto até de cobrar que o Governo nos diga as medidas macroprudenciais que está
tomando, como tomou ao criar os 2% do IOF, que foi
uma decisão corretíssima, talvez tenha até de aumentar; como cuidou com o aumento da Taxa Selic – foi
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correto. Muita gente reclama do aumento da taxa de
juros, mas foi necessário. Há até dúvidas se não deveria ter sido mais. Como ao manter a meta de inflação,
que eu, pessoalmente, acho que poderíamos baixar
um pouquinho mais. Em vez de 4,5%, botar 4%, para
que façamos aqui um esforço maior.
Fico feliz ao ouvir a sua fala como Líder do Governo. O que estou querendo falar aqui é para colaborar, com a responsabilidade de Senador, para que não
erremos. Quando eu digo nós não é o Governo, mas
todos, porque, se não der certo, a oposição poderá até
ganhar a eleição, mas vai pagar um preço muito alto
como brasileiros que somos.
Era isso, Srª Presidente, que tinha a dizer, desejando à senhora um bom recesso e a todos os outros.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Cumprimentamos o Senador Cristovam.
O que propõe o Senador Cristovam, penso que
esta Casa deverá fazer semestre que vem: dar mais
valor ao debate sobre a situação econômica no mundo
e, sobretudo, do Brasil. Existem pontos extremamente
divergentes, mas é exatamente na divergência que nós
encontramos o caminho correto para o desenvolvimento.
Cumprimentamos V. Exª, Senador Cristovam.
Pois não.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu não devia falar depois da senhora, mas estou tão assustado que durante todo o discurso não
usei a palavra educação. Deve ser a primeira vez em
que eu subo aqui e a palavra educação não entra no
meu discurso, porque, se a economia não der certo,
não adianta querer fazer mudança na educação. Não
vamos conseguir. Se a inflação volta, ninguém vai falar
mais em educação nem em saúde. Vai falar em reajuste de preços.
Era isso, Srª Presidente. Eu concluo porque a
senhora lembrou por que estou tão assustado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – V. Exª coloca todos nós numa situação extremamente delicada. Todos temos desejo
muito forte de debater uma matéria tão importante e
crucial, porque a economia é a base de tudo, mas nós
precisamos no Brasil, e é o que todos perseguimos,
Governo e Parlamento, garantir a estabilidade para
que o desenvolvimento continue.
Parabéns a V. Exª, Senador Cristovam.
Dando sequência, antes de iniciarmos a Ordem
do Dia, passamos a palavra ao Senador Romero Jucá,
inscrito no tempo da Liderança do Governo.
Com a palavra, Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador) – Srª Presidenta, ape-

JULHO 2011
29718

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nas para fazer um registro rápido, mas que considero
importante para alertar todos os prefeitos do Brasil.
A Funasa, Fundação Nacional de Saúde, está com
inscrições abertas para o Programa de Aceleração de
Crescimento PAC 2, na área de saneamento para cidades com até cinquenta mil habitantes. Esse prazo de inscrição dos projetos vai até o dia 15 de julho, sexta-feira.
Então é importante que aquelas prefeituras que
têm projetos na área de saneamento, e ainda não se
inscreveram, procurem a Caixa Econômica Federal,
peguem a sua senha e possam efetivamente se inscrever para um programa que é importante, abastecimento de água e saneamento para cidades com até
cinqüenta mil habitantes.
É importante registrar que nesse PAC 2, além
das obras a serem realizadas, a Funasa vai financiar
também os projetos de engenharia, os projetos executivos de engenharia, para que eles sejam perfeitos,
para que não tenham defeitos, e efetivamente as ações
possam ser cumpridas nas metas e nos recursos que
forem programados.
Então, gostaria de fazer esse alerta, esse chamamento, aplaudir a Presidenta Dilma, que determinou que o PAC 2 da Funasa, do saneamento, fosse
definido com investimento de cerca de R$ 4 bilhões,
e também aplaudir o Ministro Alexandre Padilha, que
abre a Funasa para essa programação, aceitando inscrição de todos os Municípios brasileiros.
Era esse o registro que gostaria de fazer, Srª
Presidente.
Peço a transcrição da matéria “Inscrições para
PAC 2 do Saneamento”, a serem feitas pela Funasa.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, §2º, do Regimento Interno.)
INSCRIÇÕES PARA PAC 2 DO SANEAMENTO
Publicado em 14-7-2011 por imprensa
A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) está
com inscrições abertas para o Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2) do Saneamento até a
próxima sexta-feira (15). Serão investidos R$4 bilhões
na construção ou ampliação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios com até 50 mil habitantes de todo o País. Nesta
edição, o programa traz como inovação a possibilidade
financiamento para elaboração dos projetos executivos das obras.
Além de disponibilizar recursos para as ações de
saneamento, a Funasa irá também custear a elabo-
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ração de projetos de engenharia. Outra novidade é a
isenção total da contrapartida do convênio por parte
das prefeituras, facilitando ainda mais o acesso aos
recursos não onerosos da União.
Para se inscrever no programa, os prefeitos interessados em apresentar projetos devem procurar as
agências ou superintendência da Caixa Econômica
Federal mais próxima para retirada do login e senha
que darão acesso ao cadastro, nas páginas eletrônicas
www.funasa.gov.br ou www.cidades.gov.br.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada a V. Exª, Senador
Romero Jucá, como sempre muito sintético nas suas
exposições.
V. Exª será atendido na forma do Regimento da
Casa.
São quatro horas e dezoito minutos, portanto,
entraremos na Ordem do Dia.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) –

ORDEM DO DIA
A pauta encontra-se sobrestada por duas medidas provisórias.
Assim, encerro a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sesão
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).
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
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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 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 tramite especial e simplificado
para o processo de abertura, registro, alteração
e baixa do microempreendedor individual. (Proveniente da Medida Provisória nº 529, de 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 Mu-
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nicípios, 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.)
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.
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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.
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
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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.
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.
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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
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.
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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
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 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.
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
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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).
22
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).
23
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).
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, Justiça e Cidadania (criação do Fundo Nacinal de
Proteção dos Recursos Hídricos).

135

Julho de 2011

26
REQUERIMENTO Nº 828, DE 2011
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).
27
REQUERIMENTO Nº 829, DE 2011
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).
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.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) –Portanto voltaremos à lista dos oradores inscritos.
Há, entretanto, requerimentos que solicitam realização de homenagem. São matérias fora da Ordem do
Dia e que, portanto, poderemos votar neste momento.
Já alcançamos o quórum.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimento que
passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
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O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O requerimento vai à Mesa para
decisão.
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São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos vão à publicação.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência encaminhará os votos
solicitados.
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Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser
lido vai à publicação.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
685, de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos,
sobre a Mensagem nº 60, de 2011, que conclui pela
apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº
180, de 2011, que aprova a Programação Monetária
para o segundo trimestre de 2011.
A matéria constará da pauta da próxima sessão
deliberativa ordinária, quando poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 686 e 687, de 2011, das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, concluindo contrariamente ao Projeto de
Lei do Senado nº 324, de 2007-Complementar, do
Senador Pedro Simon, que altera a Lei nº 4.595, de
31 de dezembro de 1964, para criar o cargo de Vice-Presidente do Banco Central do Brasil e para proibir
que egressos da autarquia ingressem na iniciativa privada do sistema financeiro em período inferior a um
ano após sua exoneração ou demissão.
De acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que a matéria
continue sua tramitação.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) –Foram lidos anteriormente os Requerimentos de nºs 802 e 878, de 2011, do Senador
Inácio Arruda e outros Senadores, solicitando que o
Período do Expediente da sessão do dia 16 de agosto
seja destinado a comemorar o centenário de emancipação do Município de Juazeiro do Norte.
Em votação os requerimentos.
Não há nenhum Senador contrário à matéria.
Portanto os que a aprovam permaneçam como
se encontram.(Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Foi lido também anteriormente o
Requerimento de nº 901, de 2011, do Senador Antonio Carlos Valadares e outros Senadores, solicitando
que o Período do Expediente da sessão do dia 31 de
agosto de 2011 seja destinado a celebrar os 33 anos
da Fundação Comunidade Canção Nova.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam
permaneçam como se encontram.(Pausa)
Aprovado.
Da mesma forma, será cumprida a deliberação
do Plenário.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) –Então retornamos, como dito, à relação
dos oradores inscritos na Ordem do Dia.
E, como orador inscrito, convido para fazer uso
da palavra o Senador Geovani Borges, que dispõe do
tempo regimental, a partir de agora, de 20 minutos.
V. Exª, Senador Geovani Borges, está com a
palavra.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Senadora Vanessa, Srªs Senadoras
e Srs. Senadores, antes de começar o meu pronunciamento, vou solicitar à Mesa que anexem ao meu
pronunciamento peças importantes para fazer parte do
registro nos Anais desta Casa, o livro do Procurador
Federal da República, De Faxineiro a Procurador da
República, a que vou me referir daqui a alguns minutos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Na forma do Regimento, V. Exª será
atendido. Entretanto, seria necessário que explicitasse
quais as partes dessa bibliografia que V. Exª...
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Irei explicitar detalhadamente, irei folhear...
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – E constará do pronunciamento de V. Exª.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
Estou mostrando neste momento, até para fazer parte
do registro do fotógrafo da Casa, do Senado. É muito
importante o que vou fazer neste momento.
Peço a licença de V. Exªs e do povo brasileiro
que nos vê pela TV Senado e nos ouve pela Rádio
Senado para tratar de uma questão que precisa ser
esclarecida de uma vez por todas, para que a verdade dos fatos possa finalmente prevalecer. Refiro-me,
Srª Presidente, Senadora Vanessa, à sequência de
eventos que culminou, em 2005, com a cassação do
ex-Senador João Capiberibe.
É preciso que desmascaremos, em caráter definitivo, a estratégia do Sr. João Capiberibe, que criou
toda uma mitologia em torno de sua inocência, apresentando-se como vítima de uma teoria conspiratória
que envolveria meu irmão, o titular do mandato que ora
exerço, Senador Gilvam Borges, e até mesmo uma das
maiores personalidades políticas dos últimos cinquenta
anos, o Senador José Sarney, Presidente desta Casa.
É preciso que demos a devida publicidade às
várias decisões que se acumularam nesse processo
e que se arrastaram por anos, decisões que comprovam cabalmente o absurdo das posições defendidas
pelo Sr. João Capiberibe e a clareza com que suas
atitudes criminosas estão documentadas nos autos
do processo que tenho em mãos e que vai fazer parte
como peça do meu pronunciamento.
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Há gente que não tem mesmo jeito, Srªs e Srs.
Senadores. Gente que não se conforma nem com uma
decisão jurídica transitada em julgado, à qual não cabe
recurso. É o caso do Sr. João Capiberibe e sua esposa,
a ex-Deputada Federal Janete Capiberibe, que tiveram
seus mandatos cassados pelo TSE, respectivamente,
em 2005 e 2006, por delito eleitoral de compra de votos no pleito de 2002, decisão já ratificada pelo STF.
Desde então, o casal Capiberibe insiste em questionar a decisão que os tornou inelegíveis. Sua principal
estratégia de defesa foi, e continua sendo até hoje, a
desqualificação das testemunhas Maria de Nazaré de
Oliveira e Rosa Saraiva dos Santos. O casal Capiberibe,
que comprou os votos dessas duas senhoras por R$
26,00, insiste em acusá-las de terem sido cooptadas
pelo PMDB a prestarem seus depoimentos.
Quem desmascarou todo o esquema concebido
por Capiberibe não foram outras senão as próprias
depoentes, que revelaram as manobras do casal Capiberibe na crucial entrevista que concederam ao Jornal Folha de S.Paulo, em novembro do ano passado.
Srªs e Srs. Senadores, mesmo que trabalhemos
com a hipótese de que o único ponto de toda a acusação fosse a verdade ou a falsidade das testemunhas,
ainda assim a tese do casal Capiberibe cairia por terra. Está mais do que comprovado que a falsidade não
está nos depoimentos das Srªs Maria e Rosa, mas,
sim, no depoimento do Sr. Roberval Coimbra Araújo
ao Ministério Público Federal, que alegou que o Senador Gilvam Borges pagou R$14 mil pelos depoimentos
dessas duas testemunhas.
Ora, o que se verificou posteriormente foi exatamente o oposto. Quem tentou comprar as duas depoentes foi o Senador João Capiberibe, que, por duas
vezes consecutivas – está nos autos do processo –,
por intermédio do próprio Roberval, ofereceu R$ 400
mil às duas depoentes para que mudassem seus depoimentos e o favorecessem.
Roberval chegou ao cúmulo de alegar que uma
tentativa de assalto do qual foi vítima teria sido, na verdade, um atentado contra a sua vida, encomendado
pelos adversários de João Capiberibe.
Sr. Presidente, veja a que grau de absurdez e
de desespero chegaram as tentativas de defesa de
João Capiberibe. O mais curioso, Sr. Presidente, é a
insistência do Sr. Capiberibe na tese da desqualificação dos depoentes, uma vez que, como veremos a
partir de agora, as acusações de João Capiberibe e
sua esposa não se restringem absolutamente a esse
aspecto particular.
Acontece, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que a condenação não se deu somente a partir dos
testemunhos das Srªs Rosa e Maria de Nazaré. Está
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disponível, para quem quiser ver, o farto conjunto de
provas que ampararam a decisão do Tribunal Superior
Eleitoral pela cassação do casal Capiberibe, decisão
confirmada, posteriormente, pela corte suprema brasileira.
Começamos pelos exames dos pareceres da
Procuradoria Geral Eleitoral aos recursos impetrados
tanto pelo PMDB do Amapá quanto pelo próprio Sr.
João Capiberibe. O posicionamento íntegro e isento
da Procuradoria Geral Eleitoral, neste caso, merece
os nossos aplausos mais efusivos. Logo de início, o
Parecer nº 33.489, da Procuradoria, de 14 de maio
de 2003, não deixa dúvidas quanto à improcedência
da decisão do TRE do Amapá, favorável a Capiberibe.
Além do fato de a Juíza Stella Ramos, relatora do voto
vencedor, ser parente por afinidade, em terceiro grau,
de Janete Capiberibe, acrescente-se que o Presidente
do TRE que proferiu o voto de desempate em favor de
João Capiberibe, era um dos amigos dos últimos dois.
Na análise do mérito em si, o então Procurador-Geral Eleitoral é claríssimo ao concordar com os votos,
no TRE, contrários a Capiberibe, nos quais se destaca
a elevada soma de dinheiro que foi apreendido na casa
de Eloiana Soares e Eunice Bezerra, correligionárias do
casal Capiberibe. Havia quase R$ 15.500,00 distribuídos em sacolas e, nessas sacolas, estavam grafados
nomes de potenciais eleitores de João Capiberibe. Está
nos autos, não estou inventando nada aqui!
Desnecessário dizer, Sr. Presidente, que o ex-Senador e a ex-Deputada não tinham como comprovar a procedência desse dinheiro. Comprovou-se nos
autos, isso sim, a destinação desses valores à compra
de votos e à boca de urna. Curioso também o fato de
que o valor apreendido correspondia a mais da metade do valor de R$ 28.648,00, que o Sr. Capiberibe
apresentou como seus gastos totais de campanha.
Mais da metade.
Também foram encontrados, na casa vistoriada,
uma listagem com nomes, endereços, números de
títulos de eleitor, zona e seção de votação de várias
pessoas. Entre esses nomes estavam, é claro, os de
Maria de Nazaré da Cruz Oliveira e de Rosa Saraiva
dos Santos, as duas depoentes que revelaram todo o
esquema montado por Capiberibe. Para que não fique
qualquer dúvida da ligação dos Capiberibe com a casa
vistoriada, registre-se que, além de Eloiana e Eunice,
moradoras do local e conhecidas do casal, também lá
estavam os advogados do casal Capiberibe e o Cel.
Dias, ex-chefe da Casa Militar do Governo Capiberibe.
O parecer da Procuradoria nos lembra ainda
que a compra de votos chegou a ser assumida pelo
casal Capiberibe! O argumento deles, de que os dois
votos, comprovadamente comprados, não alterariam o
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resultado da eleição, é de uma desfaçatez sem tamanho. Quer dizer, então, que o furto é permitido, desde
que a falta do bem furtado não comprometa a saúde
financeira da vítima? Quer dizer que alguém pode ser
perdoado de uma tentativa de assassinato, já que não
conseguiu atingir seus objetivos assassinos? O que se
busca proteger, como bem frisou o Procurador-Geral
Eleitoral, é o voto do eleitor. A influência da compra de
votos no resultado da eleição não é necessária para
caracterizar a infração cometida.
Aliás, Sr. Presidente, mesmo que a tese absurda
dos Capiberibe fosse aceita, ainda assim o esquema
de compra de votos que eles patrocinaram poderia,
sim, ter alterado o resultado das eleições, tendo em
vista a apertada diferença de votos recebidos entre o
Sr. João Capiberibe e o Senador Gilvam Borges, de
apenas 0,92%.
João Capiberibe tentou de tudo um pouco para
reverter a situação desfavorável em que o parecer da
Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) o deixou no TSE.
Buscou alterar a natureza dos recurso, para que as
provas levantadas contra ele não fossem analisadas
pelos Ministros do TSE; tentou cooptar as duas testemunhas que tiveram seus votos comprados para que
mudassem seus depoimentos, sem sucesso; depois,
tentou desqualificá-las nos autos, também de forma
malsucedida.
Contra todas as manobras do Sr. João Capiberibe,
prevaleceu finalmente a justiça. O exemplar Acórdão
está aqui, o Acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, datado de 27 de abril de 2004, rechaçou as manobras de
Capiberibe de alterar a natureza do recurso, cassou
os registros de diplomas dos réus e impôs multa de
15 mil Ufirs para cada um deles.
Infelizmente, Sr. Presidente, não há tempo para
destrinchar o acórdão, uma peça que, embora seja uma
aula de direito, tem 81 páginas de extensão. Porém,
pedimos licença ao Sr. Presidente, às Srªs e aos Srs.
Senadores, para rapidamente destacar os pontos que
mais nos chamaram a atenção.
O parecer ratificatório do Ministério Público Eleitoral constante do acórdão nos chama a atenção para
um fato que seria cômico, se não fosse trágico: a descoberta de que, quando foram esconder os valores,
listas de eleitores e envelopes que seriam utilizados
para compra dos votos, as correligionárias do casal
Capiberibe recorreram até mesmo à casa do cachorro, na tentativa frustrada de ocultar as provas do crime
eleitoral. Como destacou o Ministro Peçanha Martins
em seu voto, o local do esconderijo é irrelevante, mas
não deixa de ser, no mínimo, um detalhe curioso.
Restou mais clara do que nunca também a participação cúmplice de Maria Rosa Gomes, amiga do
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casal Capiberibe, como intermediária entre os cassados e os eleitores que tiveram seus votos comprados.
É interessante registrar que até nos votos vencidos, favoráveis a Capiberibe, há trechos que admitem,
se não a culpa, pelo menos a fragilidade das alegações
do ex-senador. É o caso do Ministro Fernando Neves,
que confessa que teve uma, abre aspas, “péssima
impressão”, fecha aspas, ao tomar conhecimento das
explicações de Capiberibe para as injustificáveis quantias não declaradas que estavam presentes na casa
de Eunice e de Eloiana, que o Ministro Neves caracterizou como um importante comitê de campanha do
casal Capiberibe.
Em seu voto, por sua vez, o Ministro Peçanha
Martins, que acompanhou o voto do relator, destacou
que os depoimentos das duas depoentes em nada
contradizem os resultados da diligência praticada na
casa de Eunice e Eloiana – antes o contrário.
Chamo a atenção, finalmente, para os cinco pontos de convicção elencados pelo Ministro Luiz Carlos
Madeira em seu voto.
Primeiro ponto, Sr. Presidente, os testemunhos
de Maria de Nazaré e de Rosa dos Santos são autênticos e não podem, portanto, ser desqualificados. Ficam
também comprovadas as tentativas de cooptar as testemunhas feitas pelos advogados do casal Capiberibe.
Segundo ponto: a inequívoca participação de
Maria Rosa Gomes na campanha dos réus.
Terceiro ponto: O estreito relacionamento entre
Eunice Bezerra e Eloiana Soares, moradoras da casa
vistoriada, e o casal Capiberibe.
Quarto ponto: A apreensão, na casa de Eunice
e Eloiana, de material de campanha dos Capiberibe,
bem como dos famosos R$15.500,00 destinados à
compra de votos e à boca de urna. Mais da metade do
valor da prestação de conta declarada pelo ex-senador,
cassado, Capiberibe.
Quinto e último ponto: a incapacidade de João
Capiberibe de explicar a procedência daquela quantia
e a razão pela qual esse dinheiro estava escondido em
locais tão inusitados quanto o forro da residência e a
casa do cachorro.
Tudo isso está nos autos. Esse é o voto do Ministro, não estou inventando nada. Aqui não tem ficção.
Esses fatos combinados, Sr, Presidente, como
bem destaca o Ministro Luiz Carlos Madeira, são por
demais eloquentes para serem ignorados. Eles não
apenas comprovam a culpa do casal Capiberibe, mas
também demonstram que a estratégia dos réus foi,
desde o princípio, equivocada, pois se baseava na
falsa premissa de que os depoimentos das duas testemunhas, Maria do Nazaré e Rosa dos Santos, eram
a espinha dorsal da acusação.
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Vimos que não é assim. Os fatos que comprovam a culpa de João e Janete Capiberibe são vários
e foram devidamente levados em consideração pelo
Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o mandato de
ambos, e pelo Supremo Tribunal Federal, que confirmou a decisão da Corte Suprema eleitoral.
Há ainda, Sr. Presidente, um ponto importante
que não podemos deixar de mencionar, a manifestação pública do Procurador Regional Eleitoral da época,
Manoel Pastana, responsável pela equipe que realizou
a operação de busca e apreensão, no principal comitê
eleitoral do casal Capiberibe nas eleições de 2002.
Procurador – olha aqui, eu queria que a câmara
desse um close aqui: Manoel Pastana, vencedor do
troféu superação de 2009, de Faxineiro a Procurador
da República.
Não foi o Senador Gilvam, não foi o Senador Geovani quem deu flagrante, foi a Polícia Federal, comanda
pelo Procurador Manoel Pastana, que depois de muitos anos publica o livro e conta tudo o que ocorreu na
apreensão do dinheiro, da lista de mais de cinco mil
pessoas. Não foram R$ 26,00, como ele alega, tirando
uma de coitadinho. Estão aqui os fatos. E o restante
está no site. Ele foi o responsável pela equipe...
(A Srª Presidente faz soar as campainha)
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
Sr. Presidente, vou pedir a V. Exª, dada a importância,
a magnitude, para que eu tenha tempo de esclarecer
esta Casa, que V. Exª me conceda mais alguns minutos para concluir o meu pronunciamento.
Por algum tempo, o Sr. Capiberibe afirmou que
até o Ministério Público Eleitoral no Amapá o tinha por
inocente. Está aqui o Manoel Pastana falando, não é
verdade. Ele está falando, está aqui. Vejamos o que diz
o Procurador Manoel Pastana em seu livro De Faxineiro
a Procurador da República. Abre aspas:
A meu sentir (palavras do Procurador),
não houve injustiça contra o casal Capiberibe.
É que, ao contrário do alardeado, a cassação
não foi apenas com base na declaração das
duas testemunhas. Capiberibe alega que fora
cassado sem prova do ilícito eleitoral e em
decorrência de pressão política. Não acredito
que algum político tivesse tanta influência para
interferir em um julgamento dentro do Tribunal
Superior Eleitoral a ponto de levar à cassação
de um Senador e de uma Deputada Federal.
Aliás, posso falar por experiência própria, pois
não foram poucas as pressões políticas de
gente poderosa para que eu fosse demitido
do Ministério Público Federal. (palavras do
Procurador e não minhas) Isso me causou
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terríveis perseguições e sofrimentos, mas ao
final fui vencedor.
Felizmente, apesar de tudo, o Brasil ainda
é um Estado de Direito, por enquanto. No caso
Capiberibe havia farto material apreendido e
os testemunhos das duas eleitoras não estavam isolados no contexto probatório.
Fecha aspas.
Não é só, Srªs e Srs. Senadores. O eminente
Procurador da República Manoel Pastana afirma expressamente que a condenação do Sr. João Capiberibe
chegou com um atraso de sete anos.
Diz S. Exª. Abre aspas:
Atraso de sete anos? Explico. Nas eleições de 1998, Capiberibe era Governador e
candidato à reeleição. O Ministério Público promoveu ação de investigação judicial eleitoral
com farta prova do uso da máquina administrativa e Capiberibe acabou sendo cassado pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Recorreu
ao Tribunal Superior Eleitoral e depois de estar
perdendo, inclusive com voto do relator que
mantinha a cassação, surpreendentemente
conseguiu tirar o pescoço da guilhotina. O Ministro que abriu divergência, entre outras coisas, argumentou que ele não merecia perder
o mandato, pois, na época, era um dos poucos
políticos da esquerda que logrou eleger-se
Governador. Como se vê, já faz algum tempo
que João Capiberibe deveria sofrer os efeitos
da legislação eleitoral. Demorou, mas acabou
acontecendo. Seu grande problema era que
ele se achava o único correto e que os outros
todos estavam errados; por isso criou sérios
atritos com o Poder Judiciário do Estado do
Amapá, com o Legislativo e com o Tribunal de
Contas do Estado. Além de ele se considerar o
único correto, também achava que a legislação
eleitoral estava errada e, por isso, teve vários
problemas com o Ministério Público na gestão
de um colega que me antecedeu. Portanto,
entendo que a cassação do casal Capiberibe
não foi injusta.
Fecha aspas.
Palavras do Procurador Manoel Pastana.
Contra os fatos – reza o dito popular – não há
argumentos. A postura de vítima que vai na mídia, de
coitadinho, adotada por João Capiberibe nesses últimos anos, foi o último recurso adotado, porque ninguém pode mais contestar um conjunto de fatos tão
incontestáveis quanto os que se erguem contra o ex-Senador cassado.
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Diante das dificuldades em convencer o Sr. João
Capiberibe de sua mais comprovada culpa, resta-nos
aplaudir a Justiça brasileira por mais uma prova de sua
independência, de sua imparcialidade.
Agradeço a generosidade de V. Exª, Senador
Sérgio Souza, do Paraná.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado ao senhor, Senador Geovani.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Antes de concluir, estou lhe agradecendo, antecipadamente. Está tudo aqui neste livro, publicado; os
vários pareceres do Ministério Público Eleitoral e tudo
isto aqui. Já vou passar cópia xerocada das páginas do
livro – não sei se a Mesa concorda em receber dessa
forma, para fazer parte como peça do meu pronunciamento –, estão aqui para conferir com o original. Está
aqui o acórdão...
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – V. Exª será atendido na forma do Regimento,
Senador Geovani.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Agradeço a V. Exª e, mais uma vez, peço desculpas
por este desabafo. Eu estava muito cansado, muito triste, decepcionado, porque nunca vi tanta ficção e tanto
cinismo na minha vida, em a pessoa tentar reverter
uma história que está cheia de provas materiais, testemunhais. Hoje mesmo, na imprensa, ouvi dizer que
foi injustiçado. Não; foi feita justiça.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Senador Geovani, sou um estudioso do Direito
Eleitoral, e esse caso Capiberibe foi um dos leading
cases da nossa escola de Direito Eleitoral no Paraná,
inclusive em uma pós-graduação que tivemos em uma
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Universidade do Paraná, e debates no Instituto Paranaense de Direito Eleitoral também. Tivemos alguns
momentos e bons debates para tratar.
E situações como essa fazem com que o Tribunal Superior Eleitoral e também o Supremo Tribunal
Federal, em alguns momentos, sintam-se no direito e
até mesmo à vontade para legislar.
Entendo que o Congresso Nacional tem que
adotar medidas necessárias para que a origem da legislação seja posta e construída por aqui, e não vá de
encontro, muitas vezes, ao que os tribunais têm decidido, e no caso Capiberibe não é diferente.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Eu quero dizer a V. Exª, já que nós estamos tendo
essa liberdade, que essa emenda foi constituída por
uma iniciativa popular, pelo art. 41-A, exatamente para
coibir essa violência à democracia do nosso País.
V. Exª conheceu agora, teve oportunidade, além
de participar de estudos – eu não sabia disso, foi uma
surpresa muito agradável –, da intimidade do processo.
Só quem quiser estudar o processo vai sentir a gravidade, senão o Tribunal Superior Eleitoral jamais teria
cassado um Senador da República e uma Deputada
Federal. Nós apenas clamamos por aquilo que a lei nos
facultava, acima de tudo uma lei de iniciativa popular,
que foi o art. 41-A.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR GEOVANI BORGES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Geovani Borges, a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Muito obrigado, Senador Geovani Borges.
Solicito a V. Exª que tome assento à Presidência
para que eu possa usar da palavra pelo tempo regimental.
O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geovani
Borges.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Concedo a palavra ao Senador Sérgio
Souza, do PMDB do Paraná.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
caros telespectadores da TV Senado, o debate aqui
levantado pelo Senador Geovani Borges é algo que
muito me apetece e traz grande expectativa para o
Congresso Nacional.
Cheguei ao Senado recentemente, por conta
da posse da Senadora Gleisi Hoffmann como Ministra Chefe da Casa Civil. E chego aqui representando
os eleitoralistas deste Brasil, porque, no meu Estado,
sempre procurei ocupar os espaços dentro do Direito
Eleitoral, sou um estudioso do Direito Eleitoral, inclusive temos obras publicadas nesse ramo do Direito,
mas também me preocupei em preencher espaços em
âmbito nacional, sendo membro da Revista Brasileira
de Direito Eleitoral e também do Instituto Paranaense
de Direito Eleitoral.
Casos como o do Amapá e casos, também, como
o da Paraíba, do Cássio Cunha Lima, sempre levaram
os estudiosos, os acadêmicos do Direito Eleitoral a
debater o assunto, mas também nos trazem preocupação no que diz respeito à evolução que têm tido a
Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, no momento em que se criam medidas. Por exemplo, temos,
no âmbito da Justiça Eleitoral, a Resolução nº 22.610,
baixada pelo TSE, que trata da questão da fidelidade
partidária. Hoje, debatemos, no Senado Federal, propostas de emendas constitucionais, mas a questão da
fidelidade partidária foi colocada pelo TSE sob forma
de resolução, que, inclusive, criou norma processual.
Então, nós vemos, muitas vezes, a Justiça Eleitoral até mesmo legislando, talvez, até, por falta da
celeridade necessária dos processos em trâmite nesta
Casa. Por exemplo, cito, hoje, o depoimento da Sena-
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dora Vanessa Grazziotin, quanto às PECs, as medidas provisórias que tramitam no Congresso Nacional.
Há essa preocupação porque as medidas provisórias, quando chegam ao Senado Federal, já chegam
trancando a pauta do Senado Federal. Isso é realmente preocupante, e nós temos de tomar uma decisão
rápida, para que sobre o espaço necessário para o
Senado Federal também debater medidas provisórias,
que são as ações mais rápidas no processo legislativo.
Então, imaginemos nós o quanto morosa não
é a questão de um projeto de lei que, muitas vezes,
aprovado em uma das Casas, acaba ficando um tempo razoável em outra Casa. Essa é a preocupação e
este é o momento de fazermos a reflexão. No término
deste primeiro semestre de 2011 de sessões legislativas, eu acho que reflexões como essas, realmente,
são importantes.
Sr. Presidente, venho, hoje, à tribuna desta Casa
para louvar a aprovação, na quarta-feira da semana
passada, dia 06 de julho, pela Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei de Conversão nº 19, originado
da Medida Provisória nº 529, de 2011.
E mais, devo enaltecer, sobremaneira, o acolhimento da emenda da então Senadora Gleisi Hoffmann,
que possibilita que o mesmo tratamento diferenciado
no recolhimento previdenciário dado aos microempreendedores individuais seja estendido às donas de
casa de baixa renda.
A medida provisória original foi editada por força
de uma decisão bastante acertada da Presidente Dilma, cujo objetivo inicial era incentivar a formalização
dos chamados pequenos vendedores ambulantes.
A Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, criou condições especiais para que o
trabalhador conhecido como “informal” possa se tornar microempreendedor individual e, assim, passar a
atuar como microempresário participante da chamada
“economia formal”.
São requisitos para a qualificação como microempreendedor individual receita bruta, não superior a
R$36.000,00 por ano e a não participação em outra
empresa como sócio ou titular, além de outras exigências legais.
Dentre os benefícios previstos na lei, antes da
MP, estava a possibilidade de contribuir à Previdência
Social com a alíquota de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. A principal alteração promovida pela medida
provisória é justamente a redução dessa alíquota para
o montante de 5%.
A segunda mudança proposta visa ajustar a norma
em razão da implementação da contribuição diferenciada para o microempreendedor individual, estabelecendo
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as regras de complementação da contribuição, caso
este pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por
tempo de contribuição.
No prazo regimental, foram apresentadas dez
emendas á Medida Provisória nº 529 e dentre elas gostaria de destacar a Emenda nº 2, de autoria da então
Senadora, e agora Ministra Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, juntamente com outras Parlamentares,
que, felizmente, foi acatada pelo Relator, Deputado
André Figueiredo.
Merece destaque, pois se trata de uma das bandeiras da Senadora Gleisi Hoffmann, qual seja, aprimorar e corrigir distorções na aposentadoria das donas de casa.
Para tanto, primeiramente, a Senadora apresentou o Projeto de Lei do Senado nº 81, de 2011,
cujo objetivo é garantir uma transição no período de
carência exigido atualmente para aposentadoria das
donas de casa de baixa renda. A ideia é evitar a situação extrema em que uma dona de casa com 60
anos ingressa hoje no sistema e precisa de 15 anos
de contribuição para se aposentar. Ou seja, teríamos
somente uma situação como essa, em que uma dona
de casa somente se aposentaria com 75 anos de idade. E a sugestão colocada e aprovada já nesta Casa
pela Senadora Gleisi Hoffmann traz essa possibilidade
de que a dona de casa venha a se aposentar com 60
anos, mas passe a contribuir os próximos anos e até
o final, desde o início.
Normalmente é o contrário. Primeiro você contribui para depois você participar da possibilidade da
aposentadoria. A Senadora Gleisi Hoffmann disse e
colocou de forma muito inteligente que queremos, Senador Geovani, nobre Presidente, que aquela dona de
casa que não teve a oportunidade de contribuir na sua
vida para a Previdência Social viesse, ao final da sua
vida, quando chegasse aos 60 anos, a contribuir, mas
já tivesse aí o direito à aposentadoria e, sobre esse
recebimento, passasse a haver um desconto mensal
na ordem do estabelecido por lei.
A matéria foi competentemente relatada na Comissão de Assuntos Sociais pela Senadora Ana Rita
e aprovada em decisão terminativa no último dia 16
de junho. Resta apenas ser aprovada na Câmara dos
Deputados para virar lei.
A segunda iniciativa em defesa das donas de
casa de baixa renda foi exatamente a apresentação da
Emenda nº 2 à Medida Provisória nº 529, propondo a
alíquota de 5% para contribuição previdenciária dessa
categoria. Ou seja, que o mesmo tratamento dado ao
microempreendedor individual seja também estendido
à dona de casa de baixa renda.
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Na verdade, logo em seguida à edição da medida provisória, a Senadora Gleisi procurou o Ministério da Previdência e Assistência Social para discutir
suas ideias a respeito do assunto e, inclusive, propor
a inserção do seu projeto ao texto da MP. Das negociações ocorridas, concluiu-se pela apresentação da
Emenda nº 2.
Ao sair do Ministério da Previdência, a Senadora
Gleisi teve a ideia de dividir sua iniciativa com outras
Parlamentares e convidou para assinarem a proposição conjuntamente com ela a Senadora Angela Portela
e as Deputadas Luci Choinacki e Benedita da Silva.
Agora, aproveito para estender a todas os meus
cumprimentos e saudações pelo êxito.
É importante ressaltar que a Câmara dos Deputados ainda fez mais. Promoveu alterações em mais
três leis com o intuito de aprimorar nosso sistema previdenciário em benefício daqueles que mais precisam.
O PLV que chega ao Senado possibilita a inclusão como dependente para efeito previdenciário o filho
ou o irmão, com qualquer idade, que tenha deficiência
intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz.
O texto aprovado também alterou as regras do
benefício de prestação continuada da pessoa com
deficiência, incluindo os deficientes intelectuais ou
mentais entre os possíveis beneficiários.
Em relação aos microempreendedores individuais, a Câmara dos Deputados ainda determinou que o
pagamento do salário maternidade devido à eventual
empregada do microempreendedor será responsabilidade da Previdência Social, além de promover aprimoramentos no processo de abertura, registro, alteração
e baixa de suas microempresas.
Trata-se aqui de um conjunto de ações absolutamente louvável, cujo impacto repercute de forma bastante significativa na vida de pessoas muito carentes
da nossa população. E tudo isso sem causar grande
impacto nas contas previdenciárias. Na verdade, espera-se com algumas dessas medidas que eventuais
perdas sejam compensadas pelo aumento da formalidade no mercado de trabalho.
Sabemos que o Brasil é o país ainda da informalidade. A maior parte dos empreendedores individuais,
nos pequenos e médios Municípios, se você vai a uma
sapataria, desde um vendedor ambulante, eles estão
na informalidade. Eles chegam ao final de suas vidas
trazendo um grande problema para o sistema previdenciário, porque, muitas vezes, eles nunca contribuíram
ou pouco contribuíram quando passaram, em algum
momento, pela formalidade.
A ideia do Governo Federal em mandar ao Congresso Nacional essa medida provisória para que seja
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transformada em lei, colocando apenas 5% de contribuição para o microempreendedor individual, isso realmente é inovador e nós devemos aplaudi-la. A ideia
colocada pela então Senadora Gleisi Hoffmann de
que isso fosse estendido às donas de casa realmente
é algo inovador e traz melhor qualidade de vida ou de
final de vida aos nossos brasileiros.
Encerro, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente
Geovani Borges, exaltando mais uma vez a conquista
obtida pelas donas de casa de baixa renda, a partir
do acolhimento da emenda da Senadora Gleisi Hoffmann, cuja atividade desenvolvida, tão importante para
a maioria das famílias deste País, começa, enfim, a
ser devidamente reconhecida.
Espero que o Senado Federal possa, na volta do
recesso, agilizar ao máximo a tramitação dessa matéria e aprovar, se possível, com unanimidade da Casa,
todas essas conquistas para a sociedade brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Geovani
Borges.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Quero aproveitar a oportunidade para
parabenizar o nosso Senador Sérgio Souza, que é do
PMDB, o meu Partido, e não só por ser do meu Partido, mas, acima de tudo, pela postura com que V. Exª
chegou a esta Casa. V. Exª conquistou rapidamente a
nossa admiração, o nosso respeito pela sua atuação,
pela sua serenidade e, acima de tudo, pela demonstração do carinho que V. Exª tem não só pelo seu Estado, mas pelo País, relatando uma matéria de muita
importância que assegura o futuro de vários brasileiros
e várias gerações que virão por aí. Parabéns a V. Exª e
a nossa Senadora Gleisi, que está hoje na Casa Civil,
mas deixou aqui o Sérgio Souza, Senador da República
pelo Estado do Paraná, pela sua juventude, pela sua
garra, pela sua determinação em servir a seu Estado
e ao nosso País. Parabéns a V. Exª, nesta quinta-feira
– amanhã, praticamente, estaremos entrando de recesso. Parabéns!
Há ainda um orador inscrito, o Senador Delcídio, que vai usar da tribuna. V. Exª dispõe do tempo
regimental.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nós estamos encerrando este primeiro semestre
de atividades aqui, no Senado, um primeiro semestre
bastante intenso. Houve muito trabalho aqui, no Senado. As comissões permanentes atuaram de forma
rigorosa, discutindo com profundidade os projetos que
aqui tramitaram; os trabalhos no plenário também. Estamos encerrando este primeiro semestre limpando a
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pauta. Nós estamos com a pauta no Senado Federal
absolutamente em dia. Aqui também votamos muitas
medidas provisórias. O saldo é muito positivo.
Entendo, meu caro Presidente, que o segundo
semestre será um desafio maior. E por que um desafio
maior, Sr. Presidente? Porque entendo que a grande
agenda econômica do Governo da Presidenta Dilma
vai se iniciar agora no segundo semestre. E qual é essa
agenda econômica? Primeiro, a votação do Projeto de
Resolução do Senado Federal nº 72, que trata do ICMS
na importação. Os incentivos que alguns Estados dão,
evidentemente com reflexos em outros Estados, onde
indústrias estabelecidas não têm condição de competir
num regime de igualdade. Esse PRS, sem dúvida nenhuma, deverá ser o primeiro grande projeto da reforma tributária fatiada que votaremos. Portanto, ele vai
ser o início da implementação de outros projetos, de
outras propostas vitais para o futuro do Brasil.
Eu gostaria aqui de falar sobre algumas delas,
meu caro Presidente: a desoneração da folha, a desoneração dos investimentos, ações vitais, importantes
para garantir a competitividade do nosso País, especialmente no momento em que temos uma apreciação
do real frente ao dólar, uma apreciação intensa.
Mas não paramos por aí, Sr. Presidente. Vamos
mais além. Vamos discutir aqui, no Senado Federal,
as dívidas dos Estados, o percentual da arrecadação
que é recolhido para o serviço da dívida. Meu Estado,
Sr. Presidente, recolhe 15% daquilo que arrecada para
pagar dívida. E há outra discussão também: a correção dessa dívida, em que inclusive há divergências
entre os Estados.
Uns sugerem manter a correção atual, acreditam
que a correção atual é razoável; outros acham que deveríamos usar o IPCA. Mas esse debate vai ser feito.
Importante, meu caro Presidente, o pré-sal, os
royalties do pré-sal. Nós temos, muito possivelmente,
60 dias para buscar uma saída, uma solução para os
royalties. Os royalties do pré-sal são uma riqueza do
Brasil, não são, Senador Cristovam, uma riqueza de
apenas alguns Estados litorâneos brasileiros. O pré-sal é uma riqueza de todos nós e o momento é este
para discutir o pré-sal. É muito importante isso. E com
uma preocupação: racionalizar a distribuição desses
recursos do pré-sal, Senador Cristovam, em educação,
em saúde, em cultura, em tecnologia, para que esse
dinheiro venha a ser bem aplicado.
Nós conhecemos exemplos pelo mundo de países
ricos em petróleo cujo povo vive na miséria. São poucos
os países no mundo ricos em petróleo que utilizaram
esse bem fóssil para garantir um grande futuro para
as próximas gerações. Quero dar aqui o exemplo da
Noruega, que, efetivamente, construiu uma proposta,
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pela riqueza petrolífera que tem, para garantir futuro
para as próximas gerações e para o país.
Então, o momento é este. E por que o momento
é este? Porque com a decisão do Supremo Tribunal
Federal acabou a guerra fiscal. Não vamos mais ter
guerra fiscal com a decisão do STF. O que sinto dos
governadores e sinto também do Governo Federal é
a busca desse entendimento, que passa pelo ICMS
da importação, como falei, às desonerações, que são
fundamentais, importantes. Agora, evidentemente, desoneração de folha olhando as questões do trabalho.
O Senador Paim, inclusive, teve a oportunidade de levantar esse debate ao longo desta semana, juntando
com isso o serviço da dívida, os royalties, porque aí,
efetivamente, daremos um grande passo para que o
País tenha um crescimento estável, atraia investimentos, gere emprego e promova a inclusão social.
Eu não poderia deixar de aqui registrar, Sr. Presidente, que essa pauta será, inegavelmente, a pauta
mais importante deste Senado no segundo semestre.
O primeiro semestre foi uma espécie de aquecimento. O segundo semestre, sem dúvida nenhuma,
é um segundo semestre de discussão, debates e de
votação desses temas, que são essenciais para esse
grande Brasil com que todos nós sonhamos
Eu não poderia deixar de destacar aqui também
outra pauta fundamental, que é a pauta relativa ao novo
Código Florestal. Também de extrema relevância. Não
tenho dúvida, Senador Cristovam, de que o Senado
Federal vai aperfeiçoar esse texto e dar uma amplitude maior para esse novo Código Florestal, que não
pode ser pautado só pela questão da territorialidade,
mas também por recuperação de áreas degradadas,
sequestro de carbono, as políticas ambientais de sustentabilidade do futuro, onde países que preservam
o meio ambiente serão ressarcidos pelo esforço que
fizeram, pela conservação que fizeram, pela racionalização na utilização dos recursos hídricos.
Não tenho dúvida nenhuma de que o próximo
semestre é o debate também da energia elétrica, das
concessões. Porque 20 mil megawatts de concessões
vão acabar em 2015; 82% da transmissão terminam
agora, as concessões terminam também. O que está
acontecendo? Todos estão aguardando, Senador Mozarildo, todos aguardando para saber qual é o entendimento do Governo e o que vai ser votado aqui. Vamos
cumprir a lei? Caducou a concessão de uma usina,
vamos botar em leilão ou não? Vamos prorrogar as
concessões? Mas prorrogar em que condições? Qual
é o impacto disso na tarifa? Até porque no modelo
do setor elétrico hoje um dos pilares é a modicidade
tarifária. E o povo, a população, os empresários e as
indústrias estão aguardando que essa renovação das
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concessões, ou o leilão novamente das concessões
venha trazer benefícios para o consumidor final, para
o consumidor industrial, para o consumidor comercial.
São temas extremamente relevantes que nós vamos ter oportunidade de discutir no Senado Federal,
agora no segundo semestre. Vai ser um semestre de
muito trabalho e, consequentemente, não tenho dúvida, esses temas vão pautar intensamente os nossos
debates.
Tenho a honra de ser aparteado pelo Senador
Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – A
honra é minha, Senador. Eu estou aqui para dizer, em
primeiro lugar, que uma das boas coisas, para mim, no
desempenho do meu trabalho, que me deu gratificação,
satisfação, foi estar na comissão que o senhor preside.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Obrigado.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
A Comissão de Assuntos Econômicos é um dos foros
que temos aqui no Senado que mais permitem um
debate de ideias, de propostas, e um lugar onde podemos manifestar as nossas preocupações. E quero
agradecer a maneira como o senhor desempenhou a
Presidência, neste semestre, e a oportunidade que
meu deu, como suplente que sou, não sou titular, de
sempre poder usar da palavra e apresentar propostas.
Nesse sentido, eu queria trazer aqui alguns temas na
linha do que o senhor falou. Primeiro, o problema dos
royalties. O senhor usou a palavra racionalizar. Acho
que aí é que está a chave. Agora, racionalizar entre os
atores atuais da economia e da sociedade brasileira
ou racionalizar entre nós, de hoje, e o futuro? Está-se
discutindo muito como distribuir royalties entre os Estados e os Municípios, não estamos discutindo como
distribuir no tempo. Como fazer que o royalty do petróleo sirva para as gerações futuras também? Uma
frase fundamental sua é: O petróleo pertence ao Brasil. E o Brasil não é só feito por nós, desta geração. O
Brasil transcende a cada um de nós. E não vejo outra
maneira a não ser aplicar esse dinheiro nas crianças,
na educação. A idéia de aplicar em educação, cultura,
com tudo isso, é boa, mas dispersa. E aí desaparece.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Perfeito.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Fica um pouquinho de efeito em cada lugar. Eu considero cultura a razão de ser, a educação ainda é um
meio. Agora, começarmos a financiar eventos culturais...
Depois que vamos e assistimos o concerto, pronto, foi
o prazer de assistir o concerto. Agora, quando formamos crianças para que elas gostem de música, aí fica
permanente. E elas, adultas, vão dar dinheiro para
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que as sinfônicas trabalhem e façam música. E até
elas próprias, crianças, serão músicos, serão compositores. Então, eu gostaria de ver a gente debatendo
a distribuição intertemporal dos benefícios do petróleo. Porque como o senhor lembrou mesmo, na quase
totalidade dos países o petróleo foi uma maldição, no
longo prazo,...
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– É verdade.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ...
disfarçada de um bendição no presente. A Venezuela
é o melhor exemplo. Mandava buscar água na Escócia. E até gelo, eu acredito. Acaba um dia essa farra.
A farra acaba, o petróleo acaba. Então, esse é um
debate, e o lugar para isso é na Comissão de Economia. Eu vi discussões, não foi nem na de Educação,
porque a de Educação tem, vamos dizer, o desvio de
querer educação por ser Educação. Temos que discutir na Comissão de Economia. Além disso, eu queria
sugerir, na linha do que já conversei com o senhor, e
aproveitei aqui apenas para explicitar publicamente,
algumas ideias do trabalho no próximo semestre. Um
deles é termos um trabalho, um debate sobre quais os
entraves que temos que cuidar daqui para frente da
economia brasileira. Quais as bombas que devemos
desarmar? Quais as bolhas que devemos esvaziar
antes que elas estourem? E são muitas, são muitas,
sim e muitos problemas que nós temos que, se a gente
não cuidar, a economia que está bem ficará mal. A Comissão de Relações Exteriores decidiu, essa manhã,
o Presidente Collor, de fazermos, no dia 8 de agosto, uma reunião para discutir a economia mundial, na
sua crise, e o Brasil. Trazer pessoas que digam o que
é que a Grécia tem para nos ensinar e o que a gente,
de repente, poderia ter para ensinar à Grécia. Talvez
devêssemos fazer uma dessa também na Comissão
de Economia, ou fazer conjunta até.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Perfeito.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Como desarmar as minas que estão no caminho da
gente? O outro é o que nós falamos de acompanhar
a elaboração do orçamento. Ontem, aprovamos a Lei
de Diretrizes Orçamentárias; agora vamos começar a
discutir o Orçamento. E o Orçamento aqui, no Congresso, ele é discutido do ponto de vista financeiro, quanto
entra e para onde vai o dinheiro. Não se discute na Comissão de Orçamento, e nem é o papel, o que o senhor
ontem chamou a qualidade do Orçamento, que eu não
tinha pensado no uso dessa palavra – foi na conversa
com o senhor. Eu tinha falado dos impactos econômicos do Orçamento. Por exemplo, aumentar gasto público, à primeira vista, é negativo. E eu hoje sou muito
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preocupado porque esse pode ser uma das bombas
do futuro. Mas, de repente, aumentar o gasto público
gera demanda, como uma condição necessária para
dinamizar a economia. Construir uma estrada aqui ou
ali, a gente não analisa qual o impacto econômico, a
gente analisa qual é a pressão de um governador contra
outro governador. A guerra fiscal desaparece e vem a
guerra por estrada, vem a guerra por investimentos na
infraestrutura, que nem sempre é o de mais impacto na
economia. Creio que nós, da Comissão de Economia,
deveríamos acompanhar os trabalhos da Comissão de
Orçamento sem colocar emenda, sem estar ali para
fiscalizar os gastos – isso eles fazem – mas sim para
ver, o senhor definiu muito bem, para ver a qualidade
do Orçamento que vamos fazer para 2012. Eu desejo
que a presidência com o senhor, como vamos ter ao
longo do próximo ano e meio...
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Se Deus quiser.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ...
tenha essa participação maior no Orçamento, tenha
uma participação maior no alerta das coisas que podem ocorrer na economia brasileira e tenha um papel
fundamental na distribuição dos royalties, de maneira
que eles se distribuam também intertemporalmente e
não apenas espacialmente. Eu ontem, aqui na tribuna,
comparei o pré-sal com o Brasil, que foi o pré-sal de
Portugal. O Brasil foi o pré-sal de Portugal 500 anos
atrás. Cabral não sabia nada de Geologia, mas encontrou uma reserva maravilhosa, que é o território brasileiro. O que fizeram os portugueses com os royalties
do Brasil? Torraram – desculpe o verbo – comprando
bens industriais na Inglaterra. E o que aconteceu? A
Inglaterra teve qualidade. Portugal ficou sem qualidade, Portugal ficou um país para trás, e a Inglaterra foi o
grande império a partir do século XVIII. A gente precisa
tomar esse cuidado. Não podemos deixar que o pré-sal
seja tratado por nós, brasileiros, como os portugueses
trataram a riqueza do Brasil. Temos que dar qualidade – mais uma vez uso a sua expressão – ao uso dos
royalties do pré-sal; a sua comissão é a comissão que
pode fazer isso, e eu quero estar junto ao senhor, ao
seu lado, participando desse debate.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Muito obrigado, Senador Cristovam. Pelo talento, pela
capacidade intelectual, pelo respeito que V. Exª tem de
todo o Brasil, é uma honra debater com V. Exª, discutir
com V. Exª na Comissão de Assuntos Econômicos e
aqui no Plenário. V. Exª só agrega valor, da um upgrade maior à Comissão de Assuntos Econômicos, com
a competência de V. Exª e o espírito público. Homem
inteligente, intelectual, ousado – isso é muito impor-
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tante para que nós tenhamos qualidade no trabalho
legislativo aqui no Senado Federal.
Portanto, é uma honra.
E, sobre essa questão da qualidade do Orçamento, sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente, vamos agora,
logo após o recesso, como foi discutido na Comissão
de Assuntos Econômicos, ajustar um modus operandi
para, exatamente, abordar na comissão a qualidade
desses gastos.
Sr. Presidente, também não poderia deixar aqui
de destacar e falar um pouco sobre os seis meses da
Presidenta Dilma no comando do nosso País. A Presidenta Dilma, é uma grande executiva, gestora; enfrentou
um desafio extraordinário que foi a eleição de 2010. E
ninguém chega a Presidente da República do Brasil à
toa: é muito trabalho, é muita capacidade de articulação. E, ao contrário do que alguns disseram aqui, eu
vejo com muito bons olhos os resultados desses seis
primeiros meses do Governo da Presidenta Dilma.
Primeiro, ela assumiu com um cenário internacional ruim, com um quadro internacional em que o
Brasil não pode interferir, porque, na verdade, nós
estamos ainda na inércia da crise de 2008/2009. Muitos países – alguns deles inclusive desenvolvidos,
países de Primeiro Mundo – não fizeram sua lição de
casa, Sr. Presidente. E hoje nós vemos as distorções
e também um processo inflacionário global. Quando
falam da inflação brasileira, dizem que foi por causa
do excesso de gastos em 2010. Não! A inflação hoje
é um problema grave no mundo inteiro: países europeus que sempre conviveram com taxas de inflação
reduzidas trabalhando em torno de 4%, 5%, como Inglaterra e outros países europeus, bem como a China,
com 5,2%, 5,3%, a Índia, os Estados Unidos. Ou seja,
hoje, Sr. Presidente...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Sr. Presidente, pediria a V. Exª que, se possível, me
concedesse um tempo um pouco maior.
Hoje, Sr. Presidente, a inflação é uma preocupação global, e a Presidenta Dilma, nesses primeiros
meses, teve cuidado, sabendo o que representa o
processo inflacionário, o equilíbrio de contas, as cautelas que a política econômica do Brasil efetivamente
requer, porque tem que ser, mais do que nunca, gestionada, gerenciada.
Portanto, a Presidenta Dilma, o Ministro Guido
Mantega, o Presidente do Banco Central foram extremamente serenos no sentido de manter o crescimento
que todos nós, brasileiros, esperamos – em torno de 4
ou 4,5% – e, ao mesmo tempo, com as contas equilibradas e com um processo inflacionário sendo contro-
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lado, atingindo o centro da meta, que são os 4,5% até
o ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem.
Ninguém ficou assustado, meu caro Presidente.
Ninguém se assustou: “Ah, está aí a inflação”. O Governo tem mecanismos, o Banco Central tem mecanismos
para fazer com que a economia continue caminhando
bem, Sr. Presidente. E ninguém se assustou. Está aí
o resultado. Anualizando, ainda a inflação é alta, mas,
mês a mês, a inflação está caindo. E nós temos um
problema. No ano passado – junho, julho e agosto –,
nós tivemos inflações próximas a zero. Então, quando
se anualiza, é claro que dá um valor maior, mas o importante é a tendência, Sr. Presidente.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Volto a insistir: se eu puder ter um pouquinho mais
de tempo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – V. Exª, pela importância do tema, será
atendido.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Portanto, a tendência é de redução e de encaminhamento da inflação brasileira para o centro da meta,
mas sem nenhum ato precipitado, com equilíbrio, com
uma noção absolutamente clara do que o Governo
deveria fazer, do que o Banco Central deveria fazer.
Portanto, esse já foi um grande desafio da Presidenta Dilma. Teve que segurar os gastos. Muita gente
reclamou, mas era necessário. Porque a Presidenta
Dilma é, acima de tudo, responsável. Ela sabe muito
bem, conhece muito bem a economia do nosso País e
tem absoluta convicção da vitória alcançada pelo Brasil
com uma economia estável, com regras jurídicas, ou
seja, com um arcabouço jurídico estável, que incentiva o quê? Investimentos. Investimentos do Governo,
investimentos da iniciativa privada.
Ou seja, o Brasil hoje, Sr. Presidente, é uma terra
que os principais investidores do mundo acompanham
de perto. O protagonismo brasileiro também internacional... Hoje, o Brasil é um protagonista da política
internacional reconhecido pelos principais países do
mundo. E nós conquistamos isso ao longo de muitos
e muitos anos. É um grande bem essa estabilidade
econômica que o Brasil enfrenta.
Sr. Presidente, temos pela frente novos desafios.
Está aí o Programa de Aceleração do Crescimento, que
caminha coordenado pela Ministra Miriam Belchior, do
Planejamento, que conhece muito bem o Programa de
Aceleração do Crescimento. Agora, abre investimentos
nos Municípios com menos de 50 mil habitantes, como
drenagem, mostrando que o PAC não é só um programa
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para atender grandes obras; o Governo está olhando
também os pequenos Municípios, como também está
cuidando de liberar os recursos das emendas parlamentares para os pequenos Municípios.
Todos nós sabemos o que representa logística
para a competitividade brasileira. Nós somos eficientes, mas temos de ter uma logística que nos garanta a
competição. E aí não é só rodovia: é o programa ferroviário do Governo brasileiro, são as hidrovias, modais de
transporte fundamentais, Sr. Presidente, para garantir
essa competitividade da nossa produção.
A segurança energética. A preocupação da Presidenta Dilma em montar uma matriz energética renovável. O Brasil é ponta em energia renovável. Hidrelétrica, bagaço de cana para gerar energia, energia
eólica. A energia solar começa a entrar intensamente
no Brasil. Nós temos tudo a ver com a energia solar,
porque o nível de insolação brasileiro é intenso. Nós
discutimos, hoje, na Comissão de Agricultura, presidida pelo Senador Acir Gurgacz, os biocombustíveis,
mais especificamente o biodiesel.
Então, nós estamos fazendo, efetivamente, aquilo
que é necessário para garantir logística e segurança
energética, vitais para o desenvolvimento.
Sr. Presidente, eu não poderia deixar de destacar
o programa do Governo “Brasil sem Miséria”. Lamentavelmente, esse programa foi anunciado num momento
político ruim, de crise no ministério, mas vale a pena
estudar esse programa, ler esse programa. É um programa extremamente bem concebido, um programa
inteligente, e nós precisamos repercutir isso.
A Presidenta Dilma é gestora e política, o Presidente Lula era político e gestor. Então, nós precisamos,
agora, usar essa facilidade que o Presidente Lula tinha
para transmitir, para mostrar esses grandes projetos.
Nós não podemos perder essa oportunidade, especialmente neste programa “Brasil sem Miséria”. Nós
teremos tempo para isso, Sr. Presidente.
Por outro lado, registro aqui um ponto fundamental – volto a insistir –, e disse isto à Ministra Ideli e à
Ministra Gleisi... Diga-se de passagem, muita gente
estava apostando contra, e elas estão dando conta
do recado. A Ministra Gleisi e a Ministra Ideli têm feito
um trabalho exemplar: uma na gestão, mas sem deixar de conversar com os políticos, e a outra fazendo
a coordenação política. Estão caminhando muito bem.
Ágeis, competentes, espírito público, estão nos ajudando muito nessa caminhada. É importante registrar isso.
Na reunião que tivemos com elas, um dos pontos
que eu levantei, que deve ser a bandeira da Presidenta
Dilma, é a Copa do Mundo. Tem um simbolismo, pois
toca os corações e mentes dos brasileiros, e aquilo que
está no entorno da Copa: os estádios, a mobilidade
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urbana nos grandes centros que receberão jogos da
Copa e nos aeroportos.
A Presidenta Dilma, entendendo o momento que
nós vivemos, tomou uma decisão importante: a privatização dos aeroportos. E já não era sem tempo. É
fundamental que a gente avance nisso também. Nós
precisamos prestar um bom serviço, e ninguém aqui
está falando que estatal é melhor que privado ou que
privado é melhor que estatal. O importante é prestar
um bom serviço para a população, esse é o grande
desafio. E não tenho dúvida: esses projetos ligados à
Copa de 2014 serão a grande bandeira deste Governo, que produziu muito, que trabalhou bastante nesses
seis primeiros meses de mandato da Presidenta Dilma.
Eu tenho a honra de ser aparteado pelo meu querido conterrâneo, Senador Moka, que honra todos os
sul-mato-grossenses com seu mandato como Senador.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senador Delcídio, eu estava ouvindo o seu pronunciamento e vim para fazer um aparte em relação à nossa
audiência pública de hoje na Comissão de Agricultura, onde se tratou especificamente do biodiesel. Veja
V. Exª quanto se avançou! Eu só queria dizer que eu
estava na Câmara, na Comissão de Agricultura, quando se discutiu o projeto do biodiesel. Lembro-me, Senador Delcídio, de quando a gente falava que, para o
biodiesel dar certo, necessariamente, a soja teria de
participar. Ora, meu Deus do Céu, era uma discussão ideológica! Parecia que você estava falando de
alguma coisa absurda. Hoje, nós estamos vendo que
o biodiesel, para ser viabilizado, precisa, mesmo, de
produção em escala, pois a quantidade que precisamos ter é muito grande. É claro que a prioridade tem
de ser a agricultura familiar, e sempre será, mas veja o
que aconteceu: acabou equilibrando-se o valor dessa
commodity tão importante no mercado, que é a soja.
Então, essas coisas todas... Estou fazendo o aparte
porque quero contribuir com esse debate, ajudar naquilo tudo que foi dito hoje, melhorar essa questão,
ajudar muito a agricultura familiar. Acho que tem de se
colocar a agricultura familiar como questão de ponta
mesmo. A mamona era o que se discutia, e eu sempre se dizia: “Olha, a mamona tem um óleo diferente,
muito usado na indústria, enfim, o preço não compete”. Isso tudo, hoje, eu ouvi dito lá, pelo Dornelles e
por tantos outros especialistas. Então, parabéns pelo
pronunciamento que V. Exª faz. Eu só queria lhe dizer
que quero me somar ao esforço de todos na Comissão
de Agricultura para que a gente possa fortalecer esse
programa importante sob o ponto de vista ambiental,
da agricultura familiar.
E nós podemos dar uma grande contribuição
melhorando aqueles gargalos que existem, ajudando,
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juntos, a bem encaminhar aquelas dificuldades que
são pontuais.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Muito obrigado, Senador Moka.
Dentro deste meu pronunciamento, ficaram muito claros, até em função da reunião que tive com o
Governador André Puccinelli, os desafios que nós,
Senadores, deveremos enfrentar, especialmente na
questão tributaria. Eu tive uma longa reunião com o
Governador André ontem e discutimos temas de vital
importância, inclusive temas de que ele tratou hoje –
deve ter tratado hoje – em audiência com a Presidenta
Dilma. Portanto, nós vamos ter que estar muito irmanados. E quero parabenizá-lo pela audiência pública
de hoje também, porque nós discutimos esse tema do
biocombustível...
(Interrupção no som.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Nós apostamos na soja, mas hoje a gente vê que a
agricultura familiar – mais de cem mil famílias – está
envolvida com o biodiesel. Isso é cidadania, isso gera
distribuição de renda. Acima de tudo, distribui-se riqueza e estimulam-se culturas diferentes em todo o Brasil,
que é um país diferenciado também.
Sr. Presidente, para encerrar, eu só gostaria de
merecer um pouquinho mais de tempo de V. Exª – se V.
Exª ainda me tolerar aqui na bancada! Eu só gostaria,
Sr. Presidente, de mais uma vez destacar o trabalho
que foi desenvolvido pela Presidenta Dilma e seus Ministros ao longo desses seis primeiros meses. Quero
registrar mais uma vez as nossas expectativas otimistas
para o segundo semestre e para os próximos anos. Se
houve falhas, Sr. Presidente, essas falhas efetivamente
ocorrem, são naturais, a política vai se ajustando, os
investimentos e o custeio do Governo vão se ajustando
também. Agora, o importante é que há boa vontade,
competência, força e, acima de tudo, espírito republicano para vencer esse grande desafio que é fazer o
Brasil se desenvolver econômica e socialmente.
Por isso, Sr. Presidente, eu não poderia deixar de
fechar este primeiro semestre fazendo esses registros,
não só no que se refere aos trabalhos legislativos no
Senado Federal, mas também ao trabalho competente
da Presidenta Dilma e dos seus Ministros e Ministras
nesses primeiros seis meses.
Contrariando alguns, Sr. Presidente, que acham
que o Brasil comporta ainda ações exóticas, ações
sensacionalistas, midiáticas, eu quero só explicar o
seguinte: a Presidente Dilma está dando continuidade
ao nosso governo, ao governo do Presidente Lula, e é
uma continuidade com avanços. Evidentemente, com
a personalidade que a Presidenta Dilma demonstra
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até por sua formação, por sua história, mas, acima
de tudo, como alguém que ajudou o Presidente Lula
nesse grande esforço que foi feito nos oito primeiros
anos de mandato do PT.
Então, nós estamos no caminho certo, avançando,
desenvolvendo aqueles programas que garantiram o
crescimento, a inclusão social brasileira, essa maravilha, quase uma Espanha que, efetivamente, galgou
posições entre as camadas sociais, que estão mudando a sua vida e que vão exigir dos governantes uma
nova realidade também, porque o nível de consciência
e exigência muda.
Estou absolutamente tranquilo com esses seis
meses da Presidenta Dilma, porque ela agiu com correção, ela agiu com serenidade, com equilíbrio e está
conduzindo o País pelo caminho certo.
Sr. Presidente, eu quero agradecer pela tolerância
de V. Exª, agradecer pelo tempo que me foi concedido para ocupar a tribuna e, mais do que nunca, quero parabenizar os Senadores e Senadoras, a equipe
aqui do Senado comandada competentemente pela
nossa querida Cláudia, as equipes todas que nos assessoram nas comissões, a equipe da Comissão de
Assuntos Econômicos comandada pela Adriana, os
funcionários do Senado. Espero que, passados esses
quinze dias, voltemos para continuar trabalhando, trabalhando bastante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço pela
tolerância e pela paciência acima de tudo.
Durante o discurso do Sr. Delcídio do
Amaral, o Sr. Geovani Borges, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/ PDT – DF) – Agradeço a fala do Senador Delcídio.
Está sobre a mesa o Requerimento nº 855, de
2011, do Senador Valdir Raupp, no qual solicita, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, autorização
para desempenhar missão no exterior no período de
17 a 19 de julho do corrente ano, quando participará,
como representante da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, da Feira Africa´s Big
Seven, em Joanesburgo, África do Sul.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, nos termos do § 4º do art. 40 do
Regimento Interno, parecer favorável oferecido à matéria pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que será publicado na forma regimental.
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – O parecer diz... Em votação o Requerimento nº 855, de 2011, do Senador Waldir Pires. Isso
será cumprido.
Ponho em votação.
Os Senadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. (Pausa)
Está aprovado de acordo com a deliberação do
Plenário, que será cumprida.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Outro requerimento, na mesa.
Nos termos do art. 18, combinado com art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, requisita licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa no dia 8 de
agosto de 2011, com ônus para a Casa, para proceder
a diligência da Comissão Temporária de Defesa Civil
na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco
para analisar e propor alteração do Sistema Nacional
de Defesa Civil.
Esse é o requerimento do Senador Jorge Viana.
(Requerimento nº 905, de 2011.)
Os Senadores e Senadoras que estão de acordo
permaneçam como estão. (Pausa)
Está aprovado e será cumprido de acordo com
as normas.
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Mais um requerimento, este assinado pelos
Senadores Luiz Henrique da Silveira e Eduardo Suplicy.
Requeremos – assim diz o requerimento –, nos
termos do disposto nos arts. 39 e 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, autorização para participação do Sr. Senador Walter Pinheiro, juntamente com
delegação do Ministério de Comunicações do Brasil,
em uma visita a Estocolmo para conhecimento da utilização da banda de 450 megahertz para universalizar
o serviço da banda larga móvel em áreas rurais daquele país no período de 24 a 27 de julho do corrente.
Requeremos – assim pedem dos dois Senadores
– que o Senador Walter Pinheiro seja acompanhado
de um Consultor Legislativo do Senado Federal que
possa auxiliá-lo na elaboração de relatórios, estudos e
outras tarefas afins. (Requerimento nº 908, de 2011)
As Srªs e os Srs. Senadores que estão de acordo
permaneçam como estão. (Pausa)
Está aprovado o requerimento.
Aprovado, será cumprido de acordo com as normas.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado
que passo a ler.
É lido o seguinte:

.................................................................................... .............................................................................................
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Legislação Citada
DECRETO-LEI Nº 2848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/ PDT – DF) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/ PDT – DF) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu o Recurso nº 9, de 2011, interposto no
prazo regimental no sentido de que seja submetido ao
Plenário o Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2011,
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dos Senadores José Sarney e Francisco Dornelles,
que acrescenta o art. 26-A à Lei nº 9.096, de 19 de
setembro de 1995, para prever a perda de mandato
por desfiliação partidária sem justa causa.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
É o seguinte o Recurso:
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução nº
30, de 2011, do Senador Blairo Maggi, que altera o
art. 332 da Resolução nº 93, de 27 de novembro de
1970 - Regimento Interno do Senado Federal, para
estabelecer que o desarquivamento de proposições
de autoria individual de Senador somente pode ser
requerido pelo próprio autor.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
também modifica a referida Norma Interna, seguindo,
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) –Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº
64, de 2008 (nº 1.104/2007, na Casa de origem, do
Deputado Alexandre Silveira), que altera a Lei nº 8.501,
de 30 de novembro de 1992, que dispõe sobre a utilização de cadáver não reclamado, para fins de estudos ou pesquisas científicas, e dá outras providências.

Brasília

JULHO29883
2011

Sexta-feira 15

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – A Presidência recebeu a Mensagem nº
260, de 2011, na origem, da Senhora Presidente da
República, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 179, de 2010 (nº 6.175/2009, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que autoriza o Poder Executivo a doar aeronave C-115
Buffalo à Força Terrestre Equatoriana, sancionado e
transformado na Lei nº 12.442, de 2011.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar do autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – A Presidência recebeu da Excelentíssima
Senhora Presidente da República a Mensagem nº 66,
de 2011-CN (nº 261, de 2011, na origem), encaminhando o Projeto de Lei nº 19, de 2011-CN, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Operações
Oficiais de Crédito, crédito especial no valor global de
R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), para
os fins que especifica, e dá outras providências”.
É o seguinte o Projeto encaminhado:
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – O projeto vai 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 do projeto:
Leitura: 14-7-2011
até 1º/8
prazo para publicação e distribuição de avulsos;
até 9/8
prazo para apresentação de emendas;
até 14/8
prazo para publicação e distribuição de avulsos
das emendas apresentadas; e
até 29/8
prazo para apresentação, publicação, distribuição
e votação do relatório e encaminhamento do parecer
da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
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A matéria será publicada em avulsos e no Diário
do Senado Federal de 15 de julho do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – A Presidência recebeu o Aviso nº 1.164,
de 2011, na origem, do Tribunal de Contas da União,
comunicando o recebimento do autógrafo da Resolução nº 8, de 2011, autuado como TC-019375/2011-5
e o seu envio ao setor competente para as devidas
providências.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 1.164-GP/TCU
Brasília, 12 de julho de 2011
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.156 (SF), de 8-7-2011, por
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meio do qual Vossa Excelência encaminha a este
Tribunal “autógrafo da Resolução nº 8, de 2011 (SF),
que “Autoriza o Município de Paranaguá, no Estado do
Paraná, a contratar operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no valor de
até US$16.649.600,00 (dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e seiscentos dólares norte-americanos)” e a recomendação para que o Tribunal
de Contas da União proceda ao acompanhamento da
aplicação dos recursos decorrentes da operação de
crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
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nº TC-019375/2011-5, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, Augusto Nardes, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – O Aviso nº 1.164, de 2011, foi juntado ao
processado da respectiva Resolução.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/ PDT – DF) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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Of. nº 072/2011/CE
Brasília, 14 de julho de 2011.
Assunto: Comunicado
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a eleição do Excelentíssimo Senhor Senador Paulo Bauer para Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, ocorrido no dia 12 de julho do corrente, na 34ª
Reunião Extraordinária, nos termos do art. 88 § 4º do
Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/ PDT – DF) – Os ofícios que acabam de ser lidos
vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – A Presidência designa o Senador Reditario
Cassol para integrar, nos termos do Ofício nº 223, de
2011, da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria,
as seguintes Comissões:
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– Como titular: as Comissões de Assuntos Econômicos; de Agricultura e Reforma Agrária; e de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle; e
– Como suplente: as Comissões de Serviços de
Infraestrutura; de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática.
Designa também, nos termos do referido Ofício,
o Senador Reditario Cassol para integrar, em substituição ao Senador Ivo Cassol, o Conselho do Diploma
José Ermírio de Moraes.
Em relação à participação do Senador Reditario
Cassol nas Subcomissões mencionadas no Ofício, a
Presidência determina o encaminhamento de cópias do
expediente aos respectivos Presidentes das Comissões.
A Presidência designa o Senador Reditario Cassol, em substituição ao Senador Ivo Cassol, como
membro suplente, para integrar a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, conforme
o Ofício GLPMDB nº 223/2011, da Liderança do PMDB.
É o seguinte o ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Os Srs. Senadores Pedro Simon, Vital do
Rêgo, Romero Jucá, Renan Calheiros e Alvaro Dias
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o Inciso
I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, um dos grandes brasileiros que tive
a honra de conhecer é Dom Mauro Morelli, um dos
campeões da luta contra a fome no Brasil.
Em 1981, foi nomeado pelo papa João Paulo
11 para a recém criada Diocese de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, tornando-se o seu
primeiro bispo.
Lutou desde então por uma Igreja aberta aos
problemas do mundo e pela defesa da dignidade
humana.
Entre 1986 e 1990, ao lado de Dom Waldyr Calheiros e do pastor Jaime Wright, integrou a junta jurídica do Serviço Paz e Justiça na América Latina,
SERPAJ-AL, organização internacional de Defesa dos
Direitos Humanos, uma entidade consultiva da ONU
que é presidida por Adolfo Pérez Esquivei, Prêmio Nobel da Paz de 1980.
O ponto marcante de dom Mauro Morelli, porém,
é o combate à miséria e à fome, lutando pela ética e
pela cidadania e desenvolvendo o conceito de Segurança Alimentar como estratégia no combate à fome.
Junto com o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, fortaleceu a Ação da Cidadania contra a Fome, a
Miséria e pela Vida. Foi membro do Comitê Permanente
de Nutrição da ONU e, no Governo Itamar Franco, presidiu em 1993-94 o Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional- CONSEA.
Amigo e companheiro de luta de Itamar, dom
Mauro escreveu agora este belo texto sobre o falecido
ex-presidente no Boletim Informativo do CONSEA-MG.
É um magnífico, justo depoimento de um grande
brasileiro sobre outro grande brasileiro, que nos deixou agora, legando um exemplo de vida e luta pelo
povo brasileiro.
Pela importância da reflexão de dom Mauro Morelli sobre o legado de Itamar
Franco, peço aqui a transcrição de suas palavras.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O LEGADO DE ITAMAR
D.Mauro Morelli
A indignação do povo contra a corrupção, através
de mecanismo constitucional, colocou Itamar Franco na
cadeira do presidente. Mineiro teimoso e cabreiro, mas
homem reto, leal e sensível às angústias e demandas
do povo, entra na história ao lado de Josué de Castro,
de Helder Câmara e Betinho, como defensor e promotor do direito humano básico ao alimento e à nutrição.
Aceitando o desafio apresentado pelo Movimento
pela Ética na Política, assume o combate à fome e a
superação da miséria como prioridade do seu governo.
Em menos de dois anos, em parceria com a Ação
da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida,
empreende medidas assistenciais, emergenciais e
estruturais que a médio e longo prazo desencadeiam
um processo irreversível de transformação do pais e
de consolidação da democracia.
Com a cooperação da Presidência da República,
pipocam por todo canto iniciativas solidárias realizadas
pela maior rede social da história do país. Articulado
pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar, instalado por Itamar em 13/05/1993, desencadeia-se um
longo e profundo debate sobre os rumos e objetivos
do desenvolvimento.
Na abertura da primeira Conferência Nacional
de Segurança Alimentar, em julho de 1994, com 1.800
delegados provenientes de todos os Estados da Federação, Itamar foi acolhido como o Chefe da Nação que,
ultrapassando limites e barreiras, viabilizou o espaço e
a plataforma para o processo de libertação dos males
da miséria e da fome.
A estabilização da moeda, uma de suas proezas,
em curto mandato, ainda não foi seguida de revisão
profunda do modelo econômico gerador de miséria e
fome. A escolha de um sociólogo para Ministro das
Relações Exteriores e, posteriormente, para o Ministério da Fazenda, revela o sonho de Itamar de ver o
país solidário com os povos do mundo e a economia
sustentando a vida e a dignidade do provo brasileiro.
Mal descera a rampa do Planalto, a política social
do novo governo ignora e atropela o processo em curso. A rede social sofre o impacto da ruptura da aliança
estabelecida para que família, sociedade e governos
pudessem garantir e promover o direito de cada ser
humano ao alimento e à nutrição.
Eleito Governador de Minas Gerais, Itamar retoma a aliança dentro dos limites e dos termos de seu
mandato. O Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar,
como uma nova articulação, encontra em Itamar o parceiro leal e generoso. Assim, viagens e encontros são
realizados para uma nova arrancada no âmbito dos
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Estados e Municípios. Cresce a adesão de Governadores eleitos com discurso critico à condução da economia fechada em si mesma e refém da globalização.
Por decreto foi constituído o Conselho Estadual
de Segurança Alimentar e Nutricional como instrumento
de diálogo entre o Povo de Minas Gerais e seus governantes para que o alimento se transforme em caminho
da paz. Um conselho descentralizado e integrado por
vinte e cinco bases regionais. Outra conquista preciosa: o Instituto da Terra, hoje empenhado na regularização fundiária como medida exemplar de promoção
da cidadania, de geração de trabalho e renda e de
fortalecimento da agricultura familiar.
Os governadores que o sucedem no comando do
Estado, cuja maior riqueza é sua sóciobiodiversidade,
não apenas honram seu legado, mas aprofundam as
bases da plataforma do progresso comprometido com
a vida e a cidadania.
No Governo Aécio foi gestada e promulgada a
primeira Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Consolidado por lei, com orçamento
garantido e equipe técnica qualificada, o CONSEA-MG
atingiu um patamar invejável.
O Governo Anastasia, interlocutor e parceiro
ao longo dos últimos oito anos, por sua vez acelera o
processo de respeito e promoção do direito humano
ao alimento e à nutrição. Com a criação do Comitê
Temático de SANS e de sua secretaria executiva, proporciona o planejamento e monitoramento das ações
do governo em resposta às demandas e exigências
do direito humano básico ao alimento saudável, adequado e solidário.
Alimento é Vida e Caminho da Paz. Com foco no
binômio indissolúvel Educação e Nutrição, o próximo
Plano Estadual de SANS responderá de forma significativa e relevante aos desafios da erradicação da miséria
e dos males da fome. Para atender principalmente às
demandas do Programa de Alimentação Escolar, nos
termos da Lei federal 11.947/09, o Governador criou
a Subsecretaria de Agricultura Familiar.Valeu a pena,
Senador Itamar! Segundo o profeta Isaias (c.58), a tua
Luz brilhará. Tua contribuição ousada e generosa abriu
e alargou veredas de esperança.
Belo Horizonte, 4 de julho de 2011. – Dom MAURO MORELLI, Bispo Emérito da Diocese de Duque de
Caxias Presidente do CONSEA/MG.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Congresso Nacional concluiu ontem a
aprovação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012.
Na oportunidade, como Presidente da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
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(CMO), não poderia deixar de compartilhar com Vossas Excelências e, particularmente, com o meu líder,
Renan Calheiros, com o relator, Deputado Márcio Reinaldo Moreira, com os líderes dos partidos no Senado
e na Câmara, com os membros titulares e suplentes
da CMO e, ainda, com as consultorias de orçamento
de ambas as Casas, a alegria do dever cumprido.
A Comissão que tenho a honra de presidir encerrou na quarta-feira um árduo e proveitoso período
de trabalhos, coroado com o Parecer sobre o Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), trabalho
esse que consistiu numa engenharia política das mais
delicadas e importantes para as ações de governo no
próximo ano e que possibilitou a sua votação em tempo
hábil na manhã de hoje pelo plenário do Congresso.
As votações do ciclo orçamentário representam
um esforço sem paralelo no exercício das competências do Congresso Nacional!!!
O resultado desse trabalho, ontem e hoje, produzido pela Comissão Mista de Orçamento, foi a construção talvez do mais importante diploma legal deste
Congresso neste semestre.
Estou no Congresso, Sr. Presidente, há quase
cinco anos – quatro como Deputado e agora como Senador –, e pela primeira vez eu vi uma LDO construída
a muitas mãos: as mãos do Poder Executivo, que indicou a espinha dorsal das suas diretrizes e metas, as
mãos firmes e conciliadoras das lideranças partidárias
e dos membros da Comissão, num primeiro momento, e de um parlamento sensível às necessidades do
povo brasileiro à hora de sua apreciação em Plenário.
Imaginem, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, que o Relator Márcio Reinaldo recebeu e
analisou 3.062 emendas.
Dessas, mais da metade foram acolhidas pela
Comissão e pelo Relator.
Ficaram cerca de trezentos destaques, mais da
metade deles esculpidos pelo Relator no seu último,
no seu penúltimo relatório.
E hoje, finalmente, votamos o projeto e os destaques consensuados.
A construção, Senhor Presidente, dessa engenharia deve-se efetivamente às Lideranças partidárias
que estão aqui representadas, Governo e Oposição.
Toda essa construção se deve efetivamente à
força, ao empenho, ao denodo, à sensibilidade do Líder do Governo, Deputado Mendes Ribeiro, do meu
Partido, o PMDB, com a parceria competente e determinada do companheiro Gilmar Machado.
Quantas coisas nós produzimos! Quantas coisas
boas e belas nós produzimos: a questão das prioridades, a reserva de contingência, a resistência dos magistrados no combate ao crime organizado, a realização

JULHO 2011
29902

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de eventos, as restrições, os precatórios, a construção
em entidades privadas, as regras simplificadas para
transferências até R$500 mil, créditos adicionais, enfim,
foi uma grande e bela obra da Comissão que tenho a
honra de presidir e, especialmente, do meu queridíssimo Deputado Márcio Reinaldo, que foi, sem dúvida
alguma, um gigante na apresentação desse relatório.
Este ano o projeto não veio acompanhado do
Anexo de Prioridades e Metas, o que implicou em
atenção redobrada do colegiado para regras específicas de direito financeiro, equalização dos Poderes da
República em matéria orçamentária, controle do gasto
e em escolhas macroeconômicas.
Nesse contexto, a CMO entendeu que a ausência de metas físicas, em decorrência do fato de o PPA
ainda estar em elaboração, não poderia fazer presumir
que a simples menção de que terão primazia ações do
PAC e as ações destinadas ao enfrentamento da extrema pobreza seriam suficientes para o estabelecimento
dos temas relevantes para a sociedade.
Por esta razão, o substitutivo do relator além
de priorizar os temas relevantes, reafirmou a opção
constitucional pela redução das desigualdades inter-regionais, orientando aplicações nos entes em virtude
da renda e do IDH.
A CMO foi muito feliz, também, ao discutir a primazia de determinadas programações que, ainda que
não se constituam em despesas obrigatórias, deverão
ser preservadas em caso de contingenciamento.
Assim, foram contempladas ações de combate
à violência contra a mulher, enfrentamento ao crack
e outras drogas, segurança de voo e controle do espaço aéreo, prevenção e preparação para desastres,
prevenção e combate a desmatamentos e queimadas,
conservação da biodiversidade e dos recursos genéticos, medicamentos para diabetes e hipertensão arterial, entre outras.
Sintonizada com os anseios da população, soube
conferir o tratamento que lhe é devido à redução dos
desequilíbrios e das desigualdades intra e inter-regionais, como bem registrou o meu líder, Senador Renan
Calheiros, cujos elogios à condução dos trabalhos na
apreciação do PLDO, gostaria de agradecer de público.
Finalizando, sinto-me no dever de registrar para
a história o clima de entendimento que marcou a votação no Plenário, após as intensas negociações entre governo e oposição, essência do refinamento dos
parlamentos democráticos.
Foi justamente esse clima de entendimento entre
os operadores políticos que possibilitou o amadurecimento e aprovação de algumas das mais expressivas
modificações do texto original.
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São elas: o estabelecimento de uma política de
ganhos reais para os benefícios de aposentados e
pensionistas do Regime Geral da Previdência Social,
a ser definida entre as centrais sindicais e representantes dos aposentados;
A obrigatoriedade de apresentação de um demonstrativo bimestral da execução física de obras
executadas diretamente pelo governo federal, discriminando a unidade orçamentária, o programa de trabalho, os valores acumulados, o objeto e a localidade;
A previsão de que o Executivo desenvolverá, até
o fim do exercício de 2012, um banco informatizado de
projetos de investimentos a ser utilizado para acompanhamento da execução dos projetos dos Orçamentos
da União em andamento, bem como para maturação
de novos planos a serem dotados.
Quanto à fiscalização das obras com indícios de
irregularidades pelo Tribunal de Contas da União (TCU),
as informações serão encaminhadas ao Congresso
Nacional após decisão monocrática ou colegiada do
tribunal, que deverá ocorrer no prazo máximo de 40
dias, contra 50 dias da proposta original;
Dentro desse prazo, um período de 15 dias, em
vez dos 20 dias da versão original do Executivo, deverá ser assegurado para a manifestação preliminar
dos gestores das obras;
Também foi acatada emenda estabelecendo que
a vedação de verbas públicas prevista na proposta orçamentária não se aplica àquelas destinadas ao Ministério da Cultura para a realização de eventos culturais
tradicionais de caráter público realizados no mínimo
há cinco anos ininterruptos, desde que haja prévia e
ampla seleção promovida pelo órgão concedente ou
ente público.
Por último, o déficit nominal (receitas menos despesas do governo, incluídos os juros da dívida) não
poderá ultrapassar 0.87% do PIB, o crescimento das
despesas correntes deverá ser menor do que o dos
investimentos e foi assegurada a compensação das
perdas dos Estados com a chamada Lei Kandir.
Muito obrigado!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, compareço a esta tribuna
com o intuito de dar ciência a meus Pares do recebimento da publicação intitulada O Congresso Nacional
e o TCU: controle externo integrado. O livreto objetiva
fornecer, abro aspas, “uma visão panorâmica sobre
as competências constitucionalmente deferidas ao
Tribunal” e, também, comunicar aos Parlamentares
e suas assessorias detalhes acerca da instrução dos
processos de solicitação do Congresso Nacional àquela Corte de Contas.

316

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A Constituição promulgada em 1988 ampliou a relação mantida entre o Congresso Nacional e o Tribunal
de Contas da União quanto ao exercício do chamado
controle externo. De acordo com o Artigo 71 da Carta
Magna, tal controle, a cargo do Congresso, deve ser
exercido com o auxílio do TCU, e inclui competências
como controlar os gastos públicos, avaliar a adequação das ações governamentais e dispor dos resultados
das fiscalizações efetuadas.
Convém sublinhar que as competências do TCU
não se encontram discriminadas unicamente na Constituição. Com efeito, há atribuições previstas na Lei de
Responsabilidade Fiscal, na Lei de Licitações e Contratos e, ainda, na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
No que tange ao Congresso, o Tribunal de Contas atende a solicitações específicas, como as de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, nas unidades administrativas dos Três
Poderes ou sobre o resultado de fiscalizações. Também
lhe cabe pronunciar-se conclusivamente sobre indícios
de despesas não autorizadas, sempre mediante provocação das autoridades competentes, quais sejam: os
Presidentes do Congresso, do Senado ou da Câmara
dos Deputados, de comissões técnicas ou de inquérito e o Presidente da Comissão Mista de Orçamento.
Srªs e Srs. Senadores, cabe lembrar que as solicitações do Congresso Nacional têm tratamento urgente
e natureza preferencial. O Parlamentar, individualmente,
não pode solicitar ao TCU, mas lhe é facultado, nesse
sentido, aprovar requerimento em qualquer das comissões das duas Casas Legislativas.
Sr. Presidente, quero congratular-me com os Ministros do Tribunal de Contas da União, com o competente corpo de analistas e demais servidores dessa
instituição que engrandece a República. Faço minhas
as palavras do Presidente Benjamin Zymler, ao mencionar que ao longo de sua história, o TCU vem aperfeiçoando os mecanismos destinados à “melhoria da
verificação do adequado, justo e regular emprego dos
recursos públicos, na certeza de que, bem acima da
missão institucional dos órgãos públicos, existe o compromisso maior com a nação brasileira”.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente!
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, os regimes militares na
América Latina escreveram páginas verdadeiramente
tristes em nossa história. Entre os casos mais emblemáticas está o assassinato do metalúrgico Manoel Fiel
Filho, um trabalhador alagoano que foi assassinado nos
subterrâneos da ditadura militar no Brasil.
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Fiel Filho, natural de Quebrangulo, terra de Graciliano Ramos, foi preso ilegalmente no dia 16 de janeiro
de 1976 por dois homens que se diziam agentes do
DOI-CODI de São Paulo.
Fiel filho era acusado de pertencer ao Partido
Comunista do Brasil. Levado à sede do DOI CODI,
Fiel filho foi torturado e executado nas masmorras da
ditadura. Muitos foram os depoimentos, posteriores
à sua morte, que confirmaram a tortura a e covarde
execução de Fiel Filho.
A versão oficial de suicídio, de tão precária, não
se sustentou um dia sequer, tanto que o responsável,
o chefe do segundo exército, foi afastado três dias após
a divulgação da morte e acabou desencadeando o
processo de redemocratização do Brasil.
É à reflexão sobre este período de triste memoria
que nos convida o cineasta e jornalista Jorge Oliveira.
Outro alagoano que se dedicou a contar em 95 minutos a dolorosa história de Manoel Fiel Filho. O documentário já foi assistido por mais de 300 mil pessoas
e já conquistou onze prêmios, entre eles o prêmio de
melhor longa metragem no sétimo festival de Maringá
e prêmio de melhor longa metragem pelo júri popular
do festival Cinesul.
O documentário, além de depoimentos de personalidade como os ex-Presidentes Lula, Fernando
Henrique Cardoso e José Sarney traz um depoimento
inédito de um ex-agente do DOI CODI, onde foi morto
Manoel Fiel Filho.
Mais do que nos envergonharmos deste passado
tão recente precisamos iluminá-lo à exaustão e não
escondermos os métodos desumanos e ilegítimos que
foram utilizados nas ditaduras latino americanas. Devemos isso às famílias e às futuras gerações.
Muito Obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, como primeiro assunto, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro das seguintes
matérias: “Delúbio está de volta ao PT”, revista ISTOÉ
do dia 04 de maio e “Com a estrela no bolso”, revista
Época de 02 de maio do corrente.
As matérias divulgam que mais de cinco anos
após ser afastado por conta do Mensalão, o Diretório
Nacional do PT aprovou o pedido de refiliação de Delúbio Soares. O ex-tesoureiro monta uma estratégia
para enfrentar as urnas e conquistar poder na direção
do partido, o que poderá ajudar sua defesa na justiça.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como segundo assunto,ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro das seguintes matérias: “José Dirceu
é acusado de tráfico de inflência”, jornal O Globo do
dia 9 de maio, “Delta: Dirceu assessorava negócios do
exterior”, jornal O Globo de 10 de maio e “O segredo
do sucesso”, revista Veja de 11 de maio do corrente.
As matérias divulgam que o ex-ministro da Casa
Civil José Dirceu está sendo acusado pelos empresários Augusto Quintella Freire e Romênio Marcelino
Machado de tráfico de influência em favor da Delta
Construções, a empreiteira que mais recebeu recursos
de obras do governo federal em 2010.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como terceiro assunto,ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada, “Condenada pelo
mensalão”, publicada pela revista Veja em sua edição
de 25 de maio de 2011.
A matéria destaca que a ex-petista Danevita Magalhães caiu em ruína e passou a ser ameaçada depois de se tornar uma das principais testemunhas do
mensalão. Ela perdeu o emprego no Núcleo de Mídia
do Banco do Brasil após se negar a atestar campa-
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nha fictícia que rendeu 60 milhões de reais às arcas
de Marcos Valério.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como quarto assunto,ocupo a tribuna neste momento para fazer o
registro da matéria intitulada, “PT prepara reabilitação
de mais um aloprado”, publicada pelo jornal Estado de
SPaulo em sua edição de 1º de junho de 2011.
A matéria destaca que depois de promover a
volta do ex-vereador Hamilton Lacerda às atividades
partidárias, o PT tenta reabilitar outro “aloprado”, José
Giácomo Baccarin, tesoureiro de campanha de Aloizio
Mercadante ao governo paulista de 2006.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. art. 210,
inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Sem mais nenhum outro assunto, está
encerrada esta sessão.
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(Levanta-se a sessão às 17 horas e 47
minutos)
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