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Ata da 133ª Sessão, Não Deliberativa,
em 12 de agosto de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Acir Gurgacz, Marcelo Crivella e Pedro Simon
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 25 minutos e encerra-se às 12 horas e 5 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos do dia 12 de agosto, às 9 horas e 25 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Lei da Câmara nºs:
– 48, de 2011 (nº 1.694/1999, na Casa de origem, da
Deputada Luiza Erundina), que dispõe sobre a
obrigatoriedade de cardápio em Método Braille
nos restaurantes, bares e lanchonetes;
– 49, de 2011 (nº 3.120/2004, na Casa de origem, do
Deputado Edson Ezequiel), que estabelece o
fornecimento periódico de um kit de saúde dentária aos alunos da rede pública de educação
fundamental e dá outras providências;
– 50, de 2011 (nº 5.418/2005, na Casa de origem, da
Deputada Luiza Erundina), que declara o educador Paulo Freire Patrono da Educação Brasileira;
– 51, de 2011 (nº 195/2007, na Casa de origem, do
Deputado Sandes Júnior), que altera a redação do
caput e do § 1º do art. 588 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
– 52, de 2011 (nº 937/2007, na Casa de origem, da
Deputada Íris de Araújo), que dispõe sobre a reserva de habitações para idosos de baixa renda
nos programas oﬁciais de produção de moradia,
alterando a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de
2003 - Estatuto do Idoso;
– 53, de 2011 (nº 1.186/2007, na Casa de origem, da
Deputada Elcione Barbalho), que altera a Lei nº

10.779, de 25 de novembro de 2003, para estender ao catador de caranguejo o benefício do
seguro-desemprego durante o período do defeso da espécie;
– 54, de 2011 (nº 1.838/2007, na Casa de origem, do
Deputado Chico Lopes), que dá nova redação ao
inciso II do § 1º do art. 18 da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências;
– 55, de 2011 (nº 2.716/2007, na Casa de origem, do
Deputado Onyx Lorenzoni), que dispõe sobre a
proibição de venda das substâncias que enumera
às crianças e aos adolescentes, alterando a Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente;
– 56, de 2011 (nº 3.961/2008, na Casa de origem),
de iniciativa da Presidência da República, que
dispõe sobre a criação de cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e de Gratiﬁcação por Exercício em
Cargo de Conﬁança nos órgãos da Presidência
da República;
– 57, de 2011 (nº 5.140/2009, na Casa de origem, do
Deputado Carlos Bezerra), que altera a Lei nº
5.859, de 11 de dezembro de 1972, para permitir a celebração de contrato de experiência na
relação de trabalho doméstica; e
– 58, de 2011 (nº 7.577/2010, na Casa de origem), de
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que
dispõe sobre a criação de cargos de provimento
efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA)
e dá outras providências.
São os seguintes os Projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, os Projetos de Lei da Câmara nºs 48 a 55 e 57,
de 2011, serão apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, podendo receber emendas
perante a primeira ou única comissão do despacho
pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122,
II, c, da referida Norma Interna.
Os Projetos nºs 56 e 58, de 2011, vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER N° 757, DE 2011
Da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre o Ofício “S” n° 9, de 2011
(Ofício GS n° 2.097 2010 na origem), da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, que encaminha ao Senado
Federal, nos termos do § 1° do art. 28 da
Lei n° 11.079, de 2004, o processo de contratação da Parceria Público Privada para
a reforma do Estádio Castelão.
Relatora ad hoc: Senadora Vanezza Grazziotin
Relator: Senador Inácio Arruda
I – Relatório
Encontra-se em exame nesta Comissão o Ofício
“S” nº 9, de 2011 (Ofício GS nº 2.097, de 22 de novembro de 2010, na origem), da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, em cumprimento ao
§ 1º do art. 28 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro
de 2004, a qual institui normas gerais para licitação e
contratação de parceria público privada no âmbito da
administração pública.
O ofício trata do processo de contratação da parceria público-privada (PPP), na modalidade de concessão
administrativa, para a reforma, ampliação, adequação,
operação e manutenção do Estádio Governador Plácido
Aderaldo Castelo, o Castelão, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará, para recebimento de partidas da Copa
do Mundo de Futebol de 2014. Também estão incluídas
na PPP a construção, operação e manutenção de edifício
de estacionamento de veículos, conforme recomendações da FIFA, e a construção e manutenção do edifício-sede da Secretaria de Esportes do Estado do Ceará.
O objetivo do pleito é o pronunciamento desta Casa
sobre o cumprimento, pelo Governo do Ceará, dos limites
e parâmetros contidos na Lei das PPP. Não há informações
sobre outras PPP contratadas pelo Governo do Ceará.
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Conforme a Portaria da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) n° 614, de 21 de agosto de 2006, a
contraprestação básica devida pelo governo estadual
conﬁgura-se simples despesa de caráter continuado.
Segundo tabela anexada ao ofício da Secretaria
do Planejamento e Gestão, as contraprestações previstas para a PPP em tela comprometerão a receita
corrente líquida estimada para o período de 2011 a
2018 em percentuais que variam entre 0,15% a 2,20%.
II – Análise
Na forma do art. 104, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de
Serviços de Infraestrutura opinar sobre matérias pertinentes às PPP. Essa modalidade de contratação, instituída pela Lei n° 11.079, de 2004, tem como elementos
diferenciadores o compartilhamento de riscos entre o
ente público e o parceiro privado e a contraprestação
pecuniária do primeiro em prol do último.
O compartilhamento almejado não encontra correspondência nas modalidades tradicionais de contratação de obras e serviços pelo setor público, disciplinadas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ou
nos regimes de concessão e permissão de serviços
públicos, regulamentados pela Lei n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995. Na primeira situação os riscos do
empreendimento são assumidos pela própria administração pública; na segunda, esses riscos são transferidos ao concessionário e aos usuários.
Do ponto de vista orçamentário, a contraprestação
devida constitui despesa obrigatória de caráter continuado, a qual é deﬁnida, pelo art. 17 da Lei Complementar
n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), como despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que ﬁxem
para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios. O controle de suas
repercussões sobre as ﬁnanças públicas estaduais e
municipais não compete ao Senado Federal, mas sim
ao Poder Legislativo local, por meio dos respectivos
planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e
leis orçamentárias anuais.
Logo, para esta Casa, as PPP dos entes subnacionais não diferem do ato de recrutar pessoal permanente ou de expandir os serviços prestados, diretamente,
pelo setor público. Em outras palavras, constituídas
as novas despesas, caberá aos tesouros dos governos envolvidos prover, nos exercícios subsequentes,
a adequada cobertura orçamentária.
Assim, entendemos que não cabe a esta Casa
aprovar ou desaprovar as contratações de PPP pelos
entes subnacionais. As informações recebidas prestam-se tão somente a subsidiar eventuais análises pelos
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órgãos competentes da capacidade dos governos envolvidos para ampliar o seu nível de endividamento ou
para receber transferências voluntárias. Dessa forma, o
presente parecer limita-se a opinar pelo conhecimento
da matéria e seu subsequente arquivamento, com o
envio de cópia da deliberação correspondente à STN.
Evidentemente, qualquer empreendimento estadual ou municipal que requeira a contratação de
operação de crédito pela administração pública direta,
autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes precisará observar os limites e as condições ﬁxadas por esta Casa no exercício de suas competências
constitucionais (Constituição Federal, art. 52, incisos V
a IX), consubstanciadas nas Resoluções do Senado
Federal nos 40 e 43, ambas de 2001, e 48, de 2007. No
entanto, como são os parceiros privados que devem
obter os empréstimos requeridos pelas PPP, tem-se que
essa modalidade de contratação não está sujeita aos
controles prévios deﬁnidos pelas normas senatoriais.
O mesmo ocorre com as regras de contingenciamento do volume de crédito das instituições ﬁnanceiras
em favor do setor público, contidas na Resolução do
Conselho Monetário Nacional (CMN) n° 2.827, de 2001,
e alterações subsequentes. Por conseguinte, as PPP
permitem signiﬁcativa expansão da capacidade de investimento dos entes subnacionais à revelia dos limites de
endividamento ﬁxados pelas autoridades competentes.
Justamente pela capacidade que as PPP têm de
elidir o monitoramento tanto do CMN como da STN e
do Senado Federal, a Lei n° 11.079, de 2004, no art.
28, ﬁxou limites prudenciais de comprometimento da
receita corrente líquida (RCL) com as despesas de
caráter continuado derivadas do conjunto de PPP contratadas. Tendo como base o exercício em que forem
apurados os limites em questão, são eles:
a) 3% da RCL observada no exercício
anterior;
b) 3% da RCL estimada para os dez
exercícios subsequentes.
Trata-se de coibir eventuais excessos pelos atuais
gestores públicos, em prejuízo da gestão orçamentária
dos futuros governos estaduais é municipais. O ente
que não observar os limites citados estará sujeito as
seguintes sanções no seu relacionamento com a União:
a) não receber garantias para realizar
operações de crédito;
b) não receber transferências voluntárias.
Para que as sanções ﬁxadas passam ser aplicadas, os entes subnacionais deverão encaminhar ao
Senado Federal e à STN, previamente à contratação,
informações sobre as PPP que pretendam implementar.
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O Oﬁcio “S” n° 9, de 2011, ora analisado, também cumpre a exigência de informar esta Casa acerca
da contratação, pelo governo cearense, de PPP para
a reforma do Estádio Castelão. Cabe frisar que o demonstrativo do impacto orçamentário e ﬁnanceiro da
PPP indica que o comprometimento da RCL variará de
0,15% até 2,20%. Conseqüentemente, em relação ao
que dispõe a Lei das PPP, o Estado do Ceará permanece habilitado tanto a obter garantias da União para
realizar operações de crédito como a receber recursos
federais a título de transferências voluntárias.
A proposição ora em análise não aborda a questão dos projetos construtivos das obras de reforma e
ampliação do Estádio Castelão. Assim, incluo, como
recomendação ao Governo do Estado do Ceará, que
as obras em tela adotem, quando e onde for tecnicamente possível, a proposta da Copa do Mundo Verde.
Dentro dessa concepção, o novo Castelão deve
ser um estádio ecológico, construído de modo a causar o menor impacto ambiental possível, com o mínimo de desperdício de materiais e a maior eﬁciência
energética possíveis. A utilização de materiais localmente disponíveis e de fontes alternativas de energia,
particularmente a solar e a eólica, devem ser priorizadas. O novo estádio e as demais obras incluídas nessa PPP devem prever que parte de suas demandas
de água e de energia devem ser obtidas por meio de
sistemas de coleta pluvial e de painéis fotovoltaicos,
respectivamente.
Deve-se prever, também, a instalação de um sistema de tratamento da água para reaproveitamento na
irrigação do gramado e nas instalações sanitárias. Ainda
dentro da idéia de construção de um estádio ecologicamente sustentável, a manutenção do futuro gramado deve ser baseada no conceito de química verde.
III – Voto
Em face do exposto, voto para que esta Comissão de Serviços de Infraestrutura tome conhecimento
do Oﬁcio °S” n° 9, de 2011, e proceda ao seu arquivamento, com o envio da presente deliberação, que inclui a recomendação de adoção do conceito de Copa
do Mundo Verde, ao Ministério da Fazenda, para, na
forma do § 1° do art. 28 da Lei n° 11.079, de 2004, dar
ciência ao órgão competente.
Sala da Comissão, 4 de agosto de 2011.
, Presidente

, Relator

, Relatora ad hoc
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PARECER Nº 758, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 324, de
2010, do Senador Gerson Camata, que atualiza o valor da contribuição sindical anual
dos agentes ou trabalhadores autônomos e
dos proﬁssionais liberais, bem como sobre
a forma de correção.
Relator: Senador Casildo Maldaner
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado nº 324, de 2010, lido
em Plenário em 16 de dezembro de 2010 e distribuído a esta Comissão de Assuntos Sociais (CAS), para
apreciação em caráter terminativo, tem por objetivo
acrescentar o inciso IV ao art. 580 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
O dispositivo ﬁxa em R$150,00 a contribuição
sindical dos proﬁssionais liberais, valor que será atualizado anualmente no percentual de variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE) ou por índice que o suceder.
Não foram apresentadas emendas à matéria no
prazo regimental.
II – Análise
Não observamos inconstitucionalidade na proposição. O Direito do Trabalho, que compreende a regulamentação da representação sindical, é um dos ramos
do Direito sobre os quais a União possui competência
privativa para legislar, conforme o art. 22, I da Constituição Federal. Ao Congresso Nacional, nos termos do
art. 48, caput, da Constituição compete legislar sobre
todas as matérias de competência da União, inclusive a
de Direito do Trabalho, que não se encontra nas matérias de iniciativa privativa do Presidente da República,
arroladas no § 1º do art. 61 da Carta Maior. Não existe,
além disso, contrariedade à autonomia sindical inscrita
no art. 8º, I da Constituição Federal.
A matéria é, igualmente, de competência desta
Comissão, conforme o disposto no art. 100, I, do Regimento Interno do Senado Federal.
Quanto ao mérito, o projeto merece ser aprovado.
A atual redação da CLT, neste particular, foi dada
pela Lei nº 6.386, de 9 de dezembro de 1976, e estabelece que, em relação a agentes e trabalhadores
autônomos e aos proﬁssionais liberais, a contribuição
sindical seria de 30% do Maior Valor de Referência
(MVR) ﬁxado pelo Poder Executivo à época de seu
pagamento.
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Ocorre que essa unidade de conta, o Maior
Valor de Referência, foi extinta pelo art. 3º, III da Lei
nº 8.177, de 1º de março de 1991, o que tornou, na
prática, sem efeito a disposição do inciso II do art.
580 da CLT.
O objetivo da proposição é, destarte, o de possibilitar a ﬁxação adequada desses valores, dada a impossibilidade de vinculação da contribuição ao MVR.
Sua aprovação seria útil, portanto, para a estabilização
das expectativas dos proﬁssionais e das entidades sindicais, quanto aos valores a serem pagos e recolhidos,
respectivamente.
Se, no mérito, o projeto é adequado, quanto a seu
aspecto formal, apresenta algumas diﬁculdades: sua
ementa faz referência a proﬁssionais liberais e agentes e trabalhadores autônomos, mas o dispositivo se
refere unicamente a proﬁssionais liberais, além disso,
veicula a inserção de um inciso IV no art. 580 e não
a alteração do inciso II, que trata das contribuições
desses proﬁssionais. Não está claro se a intenção é
a de alterar o cálculo das contribuições unicamente
dos proﬁssionais liberais e não dos agentes e trabalhadores autônomos ou se ambas as classes devem
ser modiﬁcadas.
Da leitura da justiﬁcação, parece-nos que a intenção do autor seria, unicamente, a de alterar a situação
dos proﬁssionais liberais, mantendo-se a aplicação
da regra quanto aos autônomos não caracterizáveis
como tal. No entanto, o valor proposto, R$150,00, é
muito superior àquele que o Ministério do Trabalho e
Emprego considera como o montante que corresponderia à atualização de 30% do MVR e que corresponderia, nos termos da Nota Técnica nº 5, de 2004, do
Ministério, a R$5,70, valor que não foi expressamente
atualizado desde então.
Ora, se esse valor é claramente insuﬁciente para
o custeio das entidades sindicais, parece-nos que o
montante proposto e excessivo, dado o padrão remuneratório de algumas categorias de autônomos.
Assim, para sanar as diﬁculdades apontadas e
manter equitativamente um equilíbrio entre as necessidades das entidades e a dos trabalhadores, oferecemos emenda substitutiva para corrigir a ementa e
alterar o inciso II do art. 580, estabelecendo que o valor da contribuição será estabelecido pela assembleia
geral dos respectivos sindicatos, obedecendo-se ao
limite de R$150,00 e determinando sua atualização
a partir de então.
III – Voto
Do exposto, nosso voto e pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 324, de 2010, na forma da
seguinte emenda substitutiva:
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EMENDA Nº 1 – CAS (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 324, DE 2010
Modiﬁca o art. 580 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para ﬁxar o valor da contribuição sindical
anual dos agentes e trabalhadores autônomos e dos proﬁssionais liberais, e dispor
sobre a sua atualização.
Art. 1º Dê-se ao inciso II do art. 580 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a seguinte redação:
“Art. 580. ..............................................
..............................................................
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II – para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os proﬁssionais liberais, numa
importância a ser ﬁxada pela assembleia geral
do sindicato que os represente, respeitado o
valor máximo de R$150,00 (cento e cinquenta
reais) anuais, que será atualizada, anualmente,
de acordo com a variação integral do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC,
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística – IBGE e, na hipótese
de sua extinção, pelo índice que o suceder.
..................................................... ”(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 3 de agosto de 2011. – Senador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Casildo
Maldaner, Relator.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 324, DE 2010
Modiﬁca o art. 580 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para ﬁxar o valor da contribuição sindical
anual dos agentes e trabalhadores autônomos e dos proﬁssionais liberais, e dispor
sobre a sua atualização.
Art. 1º Dê-se ao inciso II do art. 580 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a seguinte redação:
“Art. 580. ..............................................
..............................................................
II – para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os proﬁssionais liberais, numa
importância a ser ﬁxada pela assembleia geral
do sindicato que os represente, respeitado o
valor máximo de R$150,00 (cento e cinquenta
reais) anuais, que será atualizada, anualmente,
de acordo com a variação integral do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC,
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística – IBGE e, na hipótese
de sua extinção, pelo índice que o suceder.
..................................................... ”(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 10 de agosto de 2011. – Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
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I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o
especiﬁcado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as
matérias de competência da União, especialmente sobre:
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
....................................................................................
LEI Nº 6.386, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1976
Altera dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 8.177, DE 1º DE MARÇO DE 1991
Estabelece regras para a desindexação da economia e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 3º Ficam extintos a partir de 1º de fevereiro
de 1991:
....................................................................................
III – o Maior Valor de Referência (MVR) e as demais unidades de conta assemelhadas que são atualizadas, direta ou indiretamente, por índice de preços.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 8º É livre a associação proﬁssional ou sindical, observado o seguinte:
I – a lei não poderá exigir autorização do Estado
para a fundação de sindicato, ressalvado o registro
no órgão competente, vedadas ao Poder Público a
interferência e a intervenção na organização sindical;
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
....................................................................................
Art. 580. A contribuição sindical será recolhida,
de uma só vez, anualmente, e consistirá: (Redação
dada pela Lei no 6.386, de 9-12-1976) (Vide Lei no
11.648, de 2008)
....................................................................................
II – para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os proﬁssionais liberais, numa importância correspondente a 15% (quinze por cento) do
maior valor de referência ﬁxado pelo Poder Executi-

AGOSTO 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

vo, vigente à época em que é devida a contribuição
sindical, arredondada para Cr$1,00 (um cruzeiro) a
fração porventura existente; (Redação dada pela Lei
no 6.386, de 9-12-1976)
II – para os agentes ou trabalhadores autônomos
e para os proﬁssionais liberais, numa importância correspondente a 30% (trinta por cento) do maior valor de
referência ﬁxado pelo Poder Executivo, vigente à época
em que é devida a contribuição sindical, arredondada
para Cr$1,00 (um cruzeiro) a fração porventura existente; (Redação dada pela Lei nº 7.047, de 1º-12-1982)
....................................................................................
OFÍCIO Nº 101/2011 – PRES/CAS
Brasília, 10 de agosto de 2011
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em turno suplementar, adotou deﬁnitivamente o
Substitutivo (Emenda nº 1-CAS) ao Projeto de Lei do
Senado nº 324, de 2010, que atualiza o valor da contribuição sindical anual dos agentes ou trabalhadores
autônomos e dos proﬁssionais liberais, bem como sobre a forma de correção, de autoria do Senador Gerson Camata.
Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 757, de
2011, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre o Ofício nº S/9, de 2011.
A Presidência, em cumprimento à conclusão do
parecer, o encaminha, em cópia, ao Ministério da Fazenda e remete a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 101, de
2011, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 324, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 101/2011 – PRES/CAS
Brasília, 10 de agosto de 2011
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em turno suplementar, adotou deﬁnitivamente o
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Substitutivo (Emenda nº 1-CAS) ao Projeto de Lei do
Senado nº 324, de 2010, que atualiza o valor da contribuição sindical anual dos agentes ou trabalhadores
autônomos e dos proﬁssionais liberais, bem como sobre a forma de correção, de autoria do Senador Gerson Camata.
Cordialmente, _ Senador Jayme Campos Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/
PDT – RO) – Com referência ao Ofício nº 101, de
2011, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria seja apreciada
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 68, de 2011,
da Comissão de Serviços de Infraestrutura, comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei
da Câmara nº 74, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 68/2011-CI
Brasília, 11 de agosto de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em Decisão Terminativa,
na reunião realizada no dia 4 de agosto do ano em curso, o Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 74,
de 2009, que “Estabelece medidas para o controle da
evifauna nas imediações de aeródromos.”, de autoria
do Deputado Deley.
A matéria irá a Turno Suplementar na próxima
reunião da Comissão, nos termos do art. 282, do Regimento Interno do Senado Federal
Respeitosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Com referência ao ofício lido, a Presidência
comunica ao Plenário que à matéria poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, no
turno suplementar, perante a Comissão de Serviços
de Infraestrutura.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência lembra às Senadoras e aos
Senadores que o Senado Federal está convocado
para uma sessão especial a realizar-se segunda-feira, dia 15, às 11 horas, destinada a comemorar o
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Dia do Corretor de Imóveis, nos termos do Requerimento n° 771, de 2011, do Senador Gim Argello e
outros Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas da
União, o Aviso nº 70, de 2011 (nº 167/2011, na origem),
encaminhando cópia do Acórdão nº 5.492, de 2011,
referente a representação que visa apurar possíveis
casos de acumulação indevida de cargos, funções e
empregos, por parte de funcionários públicos federais,
lotados no Estado da Paraíba (TC 018.563/2010-4).
É o seguinte o Aviso:
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AVISO Nº 70, DE 2011
(Nº 167/2011,no Tribunal de Contas da União)
Aviso nº 167-Seses-TCU-2ª Câmara
Brasília-DF, 2 de agosto de 2011
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 018.563/2010-4, pela 2ª Câmara desta Corte na
Sessão Extraordinária de 2/8/2011, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, Augusto Nardes, Presidente
da 2ª Câmara.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – O Aviso nº 70, de 2011, vai à Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Para iniciar os pronunciamentos, passo a palavra ao nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, do PTB
do Estado de Roraima, na nossa querida Amazônia.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Acir, é uma honra ocupar
esta tribuna com V. Exª presidindo – portanto, um Senador de Rondônia e um Senador de Roraima. Quero
também cumprimentar os Senadores aqui presentes,
as Senadoras, os telespectadores da TV Senado e os
ouvintes da Rádio Senado.
Sr. Presidente, venho tratar de um tema que,
embora possa ﬁcar cansativo e até, para o ouvido de
alguns, não ter interesse, é daqueles temas que, como
algumas doenças, a gente tem que estar permanentemente atento, evitando contágios e evitando que elas
se alastrem no seio da sociedade. Eu falo da corrupção.
Senador Cyro, eu estou até fazendo um levantamento para ver quantos pronunciamentos eu já ﬁz
denunciando a corrupção em vários setores.
Inclusive apresentei aqui um projeto de lei para
aumentar a pena em caso de corrupção. Aliás, corrupção é um termo soﬁsticado para dizer roubalheira,
para dizer roubo do dinheiro público. É mais um termo, vamos dizer assim, mais ﬁlosóﬁco do que prático.
Até para lembrarmos Rui Barbosa, cujo busto,
digamos assim, honra este Senado – Senador que foi
–, em 1914, num discurso, da tribuna, disse uma frase
mais ou menos assim – não vou dizer que seja ipsis
litteris: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver
prosperar o poder nas mãos dos maus, de tanto ver a
corrupção grassar, o homem honesto chega, às vezes,
a ter vergonha de ser honesto e se desilude da luta.
Isso, infelizmente, acontece, Senador Acir, até com os
mais jovens. Por quê? Porque eles vêem, a toda hora,
a corrupção em todos os setores. E é bom que se diga
que não é só no campo político. Mas o campo político
é que deveria dar o exemplo de como realmente conduzir a vida pública e cuidar do que é interesse público – e público quer dizer do povo, das pessoas. Mas,
no entanto, o que a gente vê, de longa data – citei o
exemplo de Rui Barbosa, portanto, desde lá e, aliás,
mais para trás ainda –, é a corrupção imperar. Agora,
é lógico que ela vai cada vez se aperfeiçoando mais;
e, se não há combate permanente, se não há um combate pertinaz, ela não só se soﬁstica como se alastra.
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Quero aqui parabenizar a Presidente Dilma, pela
coragem como está enfrentando essa questão. Talvez
outro não tivesse essa coragem, com medo justamente de como aqueles que têm o mandato parlamentar
como instrumento para se locupletar dos recursos públicos podem manobrar algumas maiorias criadas de
maneira artiﬁcial. Às vezes, o Presidente da República
tem receio de combater “certos poderosos” que mantêm essa prática de utilizar-se do cargo em proveito
próprio, pessoal, e não em benefício daqueles que o
elegeram, do povo de um modo geral, principalmente
dos mais necessitados.
Comecei cedo na política, relativamente. Fui Deputado Federal duas vezes, estou no segundo mandato de Senador. E tenho ouvido, Senador Cyro, de
alguns amigos até, dizerem para mim: – Mas, rapaz,
você é muito tolo. Já está no quarto mandato e o que
você tem? Olha o fulano de tal, que entrou ontem e
já tem rádio, tem televisão, tem casa, tem mansão,
tem fazenda, não só no Estado, mas em vários outros
lugares. E eu digo: – Olha, se ser assim signiﬁca ser
tolo, eu preﬁro ser tolo a não ter paz de consciência e
não ter, sobretudo, a tranquilidade de que meus ﬁlhos
nunca terão como herança um nome manchado pela
corrupção.
Mas eu quero aqui aprofundar o tema, no meu
Estado, Senador Cyro.
Nós vimos aí escândalos em vários Ministérios
e, em todos eles, no meu Estado, se analisarmos a
população do meu Estado, que é a menor do País, a
corrupção é campeã.
Tivemos o caso na Secretaria de Saúde do Estado, em que, por ação do Ministério Público Estadual e
Federal, a Polícia Federal fez uma operação chamada
Operação Mácula – para traduzir, operação mancha
–, uma mancha, mais uma mancha, na área de saúde do meu Estado. Só nos levantamentos preliminares, constatou-se um roubo de R$30 milhões em um
Estado como o meu, em que a população precisa de
atendimento – como todos os Estados precisam, mas
o meu é mais sofrido, pela distância, pela carência. No
Hospital Geral, na maternidade e nas outras unidades
de saúde, o que campeia, realmente, é o descaso, a
falta de equipamentos, a falta de medicamentos. Na
educação, não é diferente, Senador Acir; com recursos
do Fundeb, há uma série de irregularidades, roubos
mesmo, com transporte escolar. E caminha por outros
setores, inclusive e principalmente por causa do vulto
dos recursos, na questão das rodovias federais.
Se olharmos o mapa, diríamos até que o meu
Estado é um Estado privilegiado em termos de rodo-
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vias federais, porque tem uma rodovia principal, que
é a BR-174, que une a capital do meu Estado e vai
até a fronteira com a Venezuela. Portanto, é a espinha
dorsal que corta o Estado de norte a sul, propiciando
ao nosso Estado realmente avançar.
Temos outras estradas tão importantes quanto ela:
por exemplo, a 210, que é a antiga perimetral norte,
que atravessa, no sentido transversal, a BR-174, servindo a vários Municípios, como Caracaraí, São Luís,
Baliza e Caroebe.
Eu tive a felicidade, Senador Acir, com projetos
meus, de federalizar rodovias estaduais, justamente
no sentido de conseguir recursos federais para essas
rodovias. Uma é a BR-431, que vai do porto de Santa
Maria, à margem do Rio Branco, até a rodovia 174,
na localidade de Jundiá. Isso seria um espetáculo,
pois teríamos a ligação intermodal do transporte: ﬂuvial, porque, até Santa Maria, o rio é navegável todo
o ano; e o terrestre. Portanto, criando opções melhores, além de desenvolver aquela região enorme entre
Santa Maria e Jundiá.
Outra rodovia, a BR-432, que liga a rodovia 401,
que vai até a fronteira com a Guiana; liga, portanto, o
Município de Cantá ao Município de Caracaraí, atravessando uma vasta região produtora do Município de
Cantá até o Município de Caracaraí.
E a BR-433, que liga o Município de Normandia
ao Município de Pacaraima, atravessando, portanto,
toda a área indígena Raposa Serra do Sol.
Ora, Sr. Presidente, levantei um quadro dos recursos que foram para Roraima, só de 2007 para cá,
que é o período do governo do atual Governador, que
assumiu o mandato em 2007, pelo falecimento do Governador Otomar Pinto, e que, depois, reelegeu-se de
maneira fraudulenta – tanto que já foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Teve a primeira
cassação, houve recurso e o Tribunal manteve a cassação. Está aqui para o TSE julgar.
E ainda existe um número razoável de ações, de
pedidos de cassação do mandato desse Governador.
Pois bem, o que ele tem feito desde quando assumiu? Primeiro, roubado para ser reeleito. E, depois,
continua roubando para poder se manter à
frente do Governo, e, portanto, como ele já tem
dito para algumas pessoas, se sair até dezembro ele
já está feito na vida.
Mas olhe só as rodovias federais, o quanto foi
passado para o Estado de Roraima. E aqui eu quero
frisar. O Ministério dos Transportes e o Dnit ﬁzeram
uma delegação para o Governo de Roraima, portanto,
o dinheiro é passado integralmente para o Governo de
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Roraima, que executa as obras e, portanto, aproveita
para roubar o dinheiro.
Em 2007, o Estado de Roraima recebeu
R$148,869.190,82, sendo que só para a BR–174 foram R$70 milhões. Em 2008, o Estado recebeu R$127
milhões, sendo que só para a BR–174, essa rodovia
que liga o Amazonas, passando por Boa Vista, à fronteira com a Venezuela, recebeu R$105 milhões. Em
2009, o Estado recebeu R$62 milhões. Foi o ano em
que o Estado recebeu menos. Desses R$62 milhões,
R$38 milhões foram para a BR–174, mas todas as
outras rodovias também receberam.
A 210, uma rodovia que eu citei já, que liga 4
Municípios no Oeste do Estado, mais ou menos, a 210
é crônica, está recuperação permanente. Em 2010,
ano eleitoral, Senador Cyro, o Estado recebeu R$229
milhões para essas rodovias, notadamente, para a
BR–174. Dos R$229 milhões, R$156 milhões foram
para a BR–174.
Então, só de 2007 a 2010, Senador Acir, a BR–
174 recebeu R$369. 875.916,00. No total, o Governo
do Estado recebeu, de 2007 até 2010, R$569 milhões
para as rodovias federais, sendo que desses R$569
milhões, só para a rodovia BR–174 foram R$369 milhões. Podemos arredondar, R$370 milhões, porque
foram R$369,875 milhões.
Mas o mais sério ainda é que, além disso, existem recursos da Cide que vão para rodovias estaduais, que totalizam 36 milhões de reais. Fora isso, o
Governo contraiu um empréstimo com o BNDES para
construção de estradas vicinais, estaduais, que não
são as estradas-tronco.
Portanto, quero pedir à Presidente Dilma que determine uma força-tarefa no Estado de Roraima. Como,
no Estado de Roraima, é fácil de apurar as coisas – é
pouca gente e as obras são muito mais fáceis de ﬁscalizar –, ela poderia fazer do Estado de Roraima um
exemplo de como limpar a corrupção, porque, como
eu já disse aqui, é na saúde, é na educação, é nisso
aqui. E pior: na campanha, eu denunciei o Governador,
porque ele estava retendo, Senador, o dinheiro que o
funcionário público desconta do salário para o Instituto
de Previdência. Ele estava retendo para gastar na campanha e depois repor. Fez isso e, agora, recentemente,
estava querendo colocar o dinheiro desse Instituto de
Previdência, que é dos funcionários, num banco particular, para receber, com certeza, juros maiores, uma
compensação maior e, evidentemente, para contabilizar de maneira fraudulenta em favor da roubalheira
que se instalou lá. Então, quero aqui reiterar o pedido
aos órgãos ﬁscalizadores para que façam essa força-
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-tarefa no Estado, façam uma varredura e aí, realmente, teremos um Estado saneado em pouco tempo. Se
esperarmos o atual Governador e sua equipe, não vai
haver, não; vai haver é mais roubo. Eu não fui eleito
Senador para contemporizar com isso.
Fico muito entusiasmado quando vejo que a Presidente Dilma não vai dizer que não soube de roubalheiras, não vai dizer que tem aloprado fazendo. Ela está
procurando realmente passar a coisa a limpo. Espero
muito que essa operação seja bem forte em todos os
Estados brasileiros, mas, notadamente, no meu, porque
lá – não vou nem dizer corrupção, Senador Cristovam
– o roubo do dinheiro do povo é um absurdo.
Senador Cyro, com muito prazer, concedo um
aparte a V. Exª. Depois, quero ouvir o aparte do Senador Cristovam.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Muito
obrigado, Senador Mozarildo. Eu ﬁco extremamente
contente quando o senhor diz que inúmeras vezes vai
a essa tribuna para falar dos desmandos, dos roubos,
das falcatruas que estão existindo. Acho que se todos
nós continuássemos tendo essa sua postura talvez
um dia chegássemos ao ﬁnal. E é muito bom ouvir do
senhor, uma pessoa ilibada, um Senador íntegro que
não vai deixar se manchar. Começou a vida política
muito cedo e não vai ser agora que o senhor vai deixar se enlamear – muito pelo contrário. Sinto que as
críticas que o senhor faz não são de um adversário
político, mas de um Senador que gosta de seu Estado, que gosta de seu País, que quer ver esta Nação
passada a limpo, quer ver seu Estado... Eu tenho certeza de que o senhor deve se sentir muito triste. V. Exª
deve estar muito triste porque se empenha para levar
verbas para seu Estado, para suas rodovias, e com o
que daria para fazer inúmeras obras só se faz a metade, porque a outra metade é desviada. Então, o senhor faz o seu papel aqui: o senhor vai atrás, o senhor
colabora com seu Estado, colabora com seu País e vê
esses desmandos. E isso está acontecendo em todos
os Estados, de maneira geral. Eu acho que está na hora
de dar um basta. Eu o parabenizo pela sua postura.
Peço que continue. Devemos todos continuar assim,
porque a Presidente Dilma – pela primeira vez estamos vendo – está tomando realmente suas atitudes.
Acho que falta um segundo pedaço: a punição. O que
me incomoda muito é ver um cidadão ser incomodado
pela mídia, constrangido pela mídia durante uma semana, perde seu posto, mas continua bilionário. Isso não
pode acontecer. O dinheiro público tem de voltar. Ele
tem de pagar isso, devolvendo-o. E, além de devolver,
tem de ir para a cadeia, porque lugar de ladrão e de
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safado é a cadeia! Parabéns, Senador. Fico orgulhoso
de ser seu colega e seu amigo. Obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Muito obrigado, Senador Ciro. Fico muito agradecido aV. Exª e emocionado com as palavras de V. Exª.
Eu tenho dito, às vezes, quando sou questionado em alguns eventos, que, ao contrário do que possa parecer, não é a maioria dos Senadores, não é a
maioria dos Deputados que são corruptos. Não! É uma
minoria que articula muito bem e que detém realmente
o poder de comandar os partidos. Mas essa minoria
é uma minoria forte. Mas eu repito: é evidente que o
exemplo de combate à corrupção tem de ser dado por
quem detém cargo público, eletivo ou não. Eletivo ou
não! Ficha limpa deveria ser não só para quem é eleito,
não, mas para quem ocupa cargo público de conﬁança
ou é concursado.
A gente vê a corrupção se generalizar quando
vê na rua alguém corrompendo um policial, quando vê
um policial corrompendo pessoas para permitir que as
coisas passem, fechando os olhos para certas coisas.
Então, é preciso que a sociedade se conscientize, e mais: que se conscientize de que, se há político
corrupto exercendo mandato, é porque ele foi eleito.
Pode ter sido eleito com métodos corruptos, métodos
em que se comprou a consciência de eleitores, mas
eles foram eleitos, e nem sempre são alcançados pela
Justiça Eleitoral.
O que quero dizer aqui é que tem melhorado muito nos últimos tempos; nunca se ouviu falar antes que,
por exemplo, um Senador tenha sido cassado, que um
Deputado tenha sido cassado, que um Governador de
Estado tenha sido cassado pela Justiça Eleitoral, e nos
últimos tempos temos visto isso. Lá no meu Estado já
foi cassado um, e espero que, dentro em breve, esse
que está aí seja cassado porque, realmente, o que
ele fez na eleição, antes, durante e depois da eleição,
merece realmente a cassação.
Senador Cristovam, quero ouvir V. Exª, com muito prazer.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Mozarildo, sua fala é muito oportuna neste
momento. Veja que, hoje, a imagem que nós temos é
de que ser político é ser corrupto. Aqui estamos quatro
Senadores. Qualquer um daqui pode falar com toda
tranquilidade, de peito aberto, contra a corrupção,
sem rabo preso. Mas não somos apenas nós. Ontem
se sucederam muitos Senadores aqui, Pedro Simon,
Pedro Taques, Jarbas Vasconcelos e outros, deixando
claro que não apenas queremos apoiar essa faxina,
mas queremos outras faxinas e, se for preciso, mais
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ainda. Então, seu discurso, o aparte do Senador Cyro
e outros demonstram que é uma imagem que não
corresponde à realidade achar que todos os políticos
são corruptos ou até mesmo que são exceções os que
não são corruptos. Eu acho que é o contrário. É uma
exceção ser corrupto. Só que a exceção, claro, é que
aparece, como só sai no jornal quem assalta uma casa.
Nós passamos em frente às casas sem assaltar, e não
sai no jornal que a gente passou sem assaltar. Não dá
notícia passar em frente a uma casa sem assaltá-la. A
gente encontra gente todo dia na rua e não a assalta,
e não sai nenhuma notícia. A notícia que sai é sobre
quem assalta. A notícia que sai hoje na política é sobre
quem é corrupto. Isso está provocando, Senador Cyro,
uma outra forma de corrupção: a corrupção da ética.
Sabe por quê? Porque a ética era para analisar quem
não rouba e quem faz projetos a serviço do povo, a
serviço do Brasil. Hoje, está-se olhando apenas quem
rouba, não quem faz bons projetos, está-se olhando
apenas a corrupção do comportamento, não se está
olhando a corrupção nas políticas. Há políticas que
desviam muito mais dinheiro sem que ninguém roube do que outras políticas. Cito sempre o exemplo de
quando se faz um prédio de luxo no lugar de se fazer
obras de saneamento. É uma corrupção, mesmo que
ninguém roube o dinheiro que vai para o prédio. É uma
corrupção nas prioridades. A outra, a construção, com
dinheiro público, de prédios de luxo, é uma corrupção
nas prioridades. Rouba dinheiro tanto da verba para
um prédio de luxo quanto da verba para saneamento,
aí é uma corrupção no comportamento. Nós perdemos
a perspectiva de que, às vezes, existe uma forma de
corrupção mesmo quando não há roubo do dinheiro
público, porque ele está indo para coisas que não são
necessárias, para investimentos que não estão a favor
do povo. Talvez essa seja a coisa mais grave dessa
prioridade ao assunto da corrupção no comportamento
nos dias de hoje. Um incomoda a cada um de nós que
não rouba, porque parece que somos todos iguais. Mas
tem uma que incomoda a Nação brasileira, não a nós,
mas as futuras gerações, que é o fato de que, hoje,
ninguém vê a corrupção nas prioridades. Eu, às vezes,
me pergunto, sinceramente, apesar de toda alegria que
isto pode dar ao povo, se fazer estádios tão caros no
lugar de obras de saneamento não é uma corrupção
nas prioridades. Eu ainda ﬁco em dúvida porque alegria tem um valor. Lamentavelmente, tem gente muito
alegre com a Copa aqui mesmo sabendo que não vai
assistir ao jogo lá dentro, porque vai ser muito caro.
Nós vamos assistir a esse jogo pela televisão. Quem
vai ali é quem chegar com dinheiro para comprar aquilo,
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quem já comprou lá fora, pela Internet. É uma minoria.
Mesmo assim está trazendo alegria, uma ilusão, claro,
a ilusão de que a Copa aqui mudará as coisas. Então,
há uma corrupção da mentalidade. A mentalidade ﬁcou
corrupta por deixar de ver, de enxergar a corrupção
que existe nas prioridades equivocadas. E acho que
o seu discurso é muito oportuno para isso. Aqui há alguns Senadores que não temem, que não têm “rabo
preso” e que falam contra a corrupção. Outros falaram
todos esses dias. Isso não vale, isso não entra. Agora,
ninguém está falando da corrupção nas prioridades,
mas alguém tem que levantar isso. Existe corrupção,
ás vezes, até onde não há roubo, mas há a má aplicação. O pai de família que ﬁca gastando dinheiro em
coisas que não são do interesse de família não está
roubando, mas está tirando. Ele ganhou o salário, ele
não tirou o salário do vizinho, então ele pode ir para o
jogo, pode ir para a cachaça, ele pode ir para onde ele
quiser, pode ir jogando dinheiro fora. Ele não é ladrão,
mas está fazendo uma corrupção. Ele está indo contra
os interesses da sua família. O mesmo acontece com
o político que não rouba, mas que não trabalha em
políticas, em propostas, em projetos de acordo com as
necessidades da população. Volto a insistir e termino
dizendo que é uma pena que o excesso – se é que a
gente pode dizer que é excesso, porque uma coisinha
só de corrupção já é excesso –, que essa quantidade
de notícias e de fatos... A culpa não está nas notícias,
mas nos fatos. A mesma coisa é com as algemas. Eu
acho que não é correto colocar algemas em suspeitos, mas ela tem que ser usada em corruptos, ricos
ou pobres. Agora, as algemas aparecem mais do que
os cofres. Está havendo uma perversão. Está-se ﬁcando contra as algemas, não contra o roubo dos cofres.
Está-se ﬁcando contra o uso de algemas. Pode até ser
errado colocar algemas em um simples suspeito, mas
mais errado do que esse erro é tolerar que alguém use
a chave do cofre para tirar dinheiro. Entre quem tem
a chave da algema e quem tem a chave do cofre, eu
me preocupo mais com quem tem a chave do cofre.
Da mesma forma, eu me preocupo tanto com os que
roubam e põem dinheiro no bolso quanto com aqueles
que... Às vezes, até sem querer, nós, aqui, de repente,
aprovamos projetos tão rapidamente que talvez estejamos usando erradamente o dinheiro, mesmo sem
nos apropriarmos dele. Agradeço, como Senador,
como político que sou neste momento, agradeço o
seu discurso. Acho que ele traz um engrandecimento
para a nossa atividade. Não chamei de proﬁssão de
propósito, porque não acho que seja proﬁssão, mas
atividade. Fico contente que o senhor não tenha sido,
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e nem será, como se diz, o único. Muitos de nós estamos fazendo isso sem qualquer “rabo preso”, sem
qualquer titubeio, mesmo que isso às vezes incomode
alguns de nossos colegas.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador Cristovam, agradeço muito o aparte de V.
Exª, até porque muitos dos pontos que V. Exª colocou
eu tenho discutido com os jovens ou com alguns setores do meu Estado. Alguns dizem: “Senador, não
adianta o senhor ﬁcar combatendo, porque fulano de
tal rouba, mas traz dinheiro para cá, rouba, mas faz.”
Quando ouço isso de um jovem, eu sofro mais. Talvez
esse jovem esteja pensando assim porque o pai já se
cansou, já perdeu a esperança de mudança, e está
passando isso para o ﬁlho. Nós ﬁcamos muito preocupados, até porque, como diz V. Exª, há certo tipo de
corrupção que não é perceptível nem alcançável por
ﬁscalizações.
Eu já ouvi de alguns governantes do meu Estado, tanto de Governadores como de Prefeitos, médico que sou, quando argumentei sobre a questão,
por exemplo, de saneamento... Saneamento e água
potável eliminam, talvez, muito mais do que 50% de
certas doenças, principalmente na infância. Sabe o
que eles argumentavam? “Olha, essas obras que ﬁcam
enterradas não interessam. Isso a gente faz depois.
Bonito é fazer um prédio, é fazer algo colossal que
seja visível, é pintar meio-ﬁo, ao invés de cavar a rua
e fazer o esgotamento ou colocar água.” Isso realmente é, como diz V. Exª, uma corrupção de prioridades,
que temos de combater, apesar de haver realmente
esse sentimento.
Eu me recordo de que, no ano passado ou no
ano retrasado, eu li uma matéria, na Folha de S.Paulo,
sobre uma pesquisa nacional, Senador Cristovam, Senador Cyro, com eleitores de todos os Estados. Setenta por cento dos eleitores admitiram que votaram em
determinados candidatos porque receberam algum
tipo de favor, desde uma carrada de barro até um emprego temporário, uma dentadura ou coisa parecida.
Só vamos mudar isto de ter políticos corruptos quando
tivermos o eleitor realmente consciente, o eleitor ﬁcha
limpa. Não adianta exigir candidato ﬁcha limpa se temos o eleitor que não é ﬁcha limpa, que vende o voto.
Então, quero elogiar o trabalho da imprensa tanto
por denunciar a compra de votos nas eleições como
por denunciar agora a corrupção. E a Presidente Dilma não tem feito, como eu disse, ouvido de mercador.
Às vezes, a revista vai estar na banca na sexta ou no
sábado e ela já está tomando providência, durante o
ﬁm de semana, para apurar as denúncias que estão
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lá. Isso é realmente cuidar da coisa pública, cuidar do
interesse do povo.
Entendo que nós precisamos fazer, para realmente conter essa questão, uma verdadeira operação
de mãos limpas, um mutirão contra a corrupção. A imprensa já está fazendo a sua parte, mas espero que
intensiﬁque. É preciso que as famílias passem para os
ﬁlhos o valor da dignidade, da moralidade. Lembro-me
de que meu pai pregava que era até vergonhoso pedir
as coisas ao invés de trabalhar para ter essas coisas.
É preciso valorizar esses fundamentos do caráter do
jovem. As escolas, as igrejas e outras instituições sérias, como Rotaries, Lions e a maçonaria, deveriam
se engajar nessa batalha. Todo mundo que souber,
o cidadão comum que souber de um ato de corrupção de alguma forma deve denunciar, nem que seja
anonimamente. Se você faz a sua parte, mesmo que
seja como naquela história do beija-ﬂor levando uma
gotinha d’água no incêndio na ﬂoresta, já vale a pena.
Quero encerrar, Senador Acir, dizendo que nós
temos, sim, o dever de ﬁscalizar, não, como disse o
Senador Cyro, apenas trazendo aqui denúncia contra
um adversário, mas fazendo, de maneira muito clara,
baseada em dados, a denúncia dessas corrupções,
porque não podemos ﬁcar calados. Martin Luther King
dizia que o que o deixava admirado não era o grito dos
maus, ou seja, a ousadia, a roubalheira, os malfeitos
dos maus, mas, sim, o silêncio dos bons, porque, se
há o silêncio dos bons, como ele dizia lá atrás, é evidente que os maus só vão prosperar e, cada vez, mais
mandar e desmandar.
Quero encerrar, Senador Acir, pedindo que V. Exª
autorize a transcrição dos quadros desses recursos
repassados ao Estado de Roraima e também quero
dizer que, durante a próxima semana, vou trazer aqui,
repetindo algumas e acrescentando novas, denúncias
em relação à administração atual do meu Estado, que,
infelizmente, está muito mais preocupada em gastar
dinheiro com advogado para empurrar com a barriga
a sua cassação, em construir mansões – como ele
está construindo em Roraima –, em comprar fazendas, em comprar apartamentos do que, realmente,
em cuidar da saúde, da educação, da segurança do
povo, do atendimento ao agricultor, enﬁm, em cuidar
de governar seriamente.
Muito obrigado, e reitero o pedido da transcrição.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, §1º,
inciso II, do Regimento Interno.)

62

32762

Sábado 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Meus cumprimentos, Senador Mozarildo, pelo
tema. Já conversamos várias vezes sobre esse assunto. A corrupção começa exatamente nas eleições. É
um grande problema, e a sociedade precisa se juntar
agora, neste momento, Senador Cyro, com a Presidenta Dilma e os Ministros, nesse combate à corrupção.
É um grande momento, e o Brasil precisa aproveitar
essa oportunidade para que, realmente, façamos uma
faxina no Governo brasileiro, seja no Governo Federal, seja nos governos estaduais, seja nos governos
municipais, aproveitando a eleição que se aproxima,
em 2012. Aproveitemos a aproximação desta eleição
importante, que serão as eleições para novos vereadores, novos prefeitos, nos nossos Municípios brasileiros,
para que tenhamos uma campanha sem corrupção,
sem compra de votos. Tenho certeza de que a imprensa
brasileira apoia essa posição. Assim como os TREs, o
TSE tem feito um trabalho muito importante para que
possamos ter, de fato, uma mudança na política brasileira. Não adianta mudarmos aqui as leis, fazermos
mudanças ou praticarmos a reforma política brasileira
se a população não encarar isso de frente e ﬁzer com
que o voto realmente valha como uma alternativa de
conquista da população; que a população tenha isso
como uma busca, na tentativa de acertar o que é me-
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lhor para o seu Município, elegendo os melhores vereadores, os melhores prefeitos, pelas suas qualidades
de administrar, de legislar, e não pela sua qualidade
de troca de favores ou “eu voto em você hoje para que
você me ajude amanhã dessa forma”. Essa política,
realmente, nós temos de mudar. E a mudança começa aí; começa exatamente nas campanhas eleitorais
nas eleições municipais, que elegerão os nossos vereadores, os nossos prefeitos, que vão contribuir para
as eleições presidenciais em 2014, eleições para os
governos estaduais.
Portanto, os meus cumprimentos ao Senador
Mozarildo, que sempre traz aqui assuntos importantes
para a nossa pauta.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Vou ler um requerimento, em aditamento ao
Requerimento nº 226, de 2011, que criou a Comissão
Parlamentar de Inquérito, composta por sete titulares
e cinco suplentes, destinada a investigar, no prazo de
120 dias, o tráﬁco nacional e internacional de pessoas
no Brasil, suas causas, consequências, rotas e responsabilidades, no período de 2003 e 2011, compreendido
na vigência da convenção de Palermo.
Requeremos que seja prorrogado seu prazo de
funcionamento em 180 dias, a partir de 7 de setembro
de 2011, e que sua previsão de gastos seja acrescida
em R$200mil.
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O requerimento lido contém subscritores em
número suﬁciente para a prorrogação solicitada, nos
termos do art. 152 do Regimento Interno.
Será publicado para que produza os devidos
efeitos.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 995, DE 2011
Em aditamento ao Requerimento nº 226, de 2011,
que criou a Comissão Parlamentar de Inquérito composta por sete titulares e cinco suplentes, destinada a
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investigar, no prazo de cento e vinte dias, o tráﬁco nacional e internacional de pessoas no Brasil, suas causas, consequências, rotas e responsáveis, no período
de 2003 e 2011, compreendido na vigência da convenção de Palermo. Requeremos que seja prorrogado seu
prazo de funcionamento em 180 (cento e oitenta dias),
a partir de 7 (sete) de setembro de 2011, e que sua
previsão de gastos seja acrescida em R$200.000,00
(duzentos mil reais).
Sala das Sessões,
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – V. Exª vai usar a palavra? (Pausa.)
Com a palavra o Senador Cyro Miranda, do PSDB
de Goiás.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Exmº Sr. Acir Gurgacz, que preside esta sessão, Srªs
e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, o Senador Mozarildo tocou,
neste momento, num dos assuntos que nos deixa com
a liberdade e a necessidade de explorarmos e não
perdermos esse momento, como disse o Presidente desta sessão, Senador Acir. Não podemos perder
esse momento de passar este País a limpo. Temos
uma Presidente que está imbuída, neste momento,
de fazer uma verdadeira faxina, faxina de não varrer
para baixo do tapete.
Agora, quando o Senador Mozarildo comentou
do eleitor Ficha Limpa, nós lembramos que quando há
corrupto há também corruptor. Então, isso tem de ser
combatido dos dois lados. Precisamos mostrar para a
sociedade que há uma coisa muito maior do que uma
troca de favores. Isso, Sr. Presidente, está enraizado
há muitos anos.
Agora, o que nos deixa muito triste é que a ética
neste País ﬁcou atrasada em mais de 50 anos.
Os últimos acontecimentos têm banalizado totalmente as falcatruas. Hoje, quando se diz que alguém
desviou R$50 mil ou R$100 mil, o pessoal acha que
isso não tem de ser levado a sério, como se o roubo
de R$1,00 ou de R$1 bilhão tivesse diferença no seu
conteúdo.
Então, Sr. Presidente, este é um assunto sobre o
qual temos de ﬁcar vigilantes neste momento: apoiarmos a Presidente, doa a quem doer. Não tem importância se isso demorar dois ou três meses em todas
as áreas, em todos os Estados, como disse V. Exª, nos
Municípios. Mas é a oportunidade de nós passarmos
este País a limpo e deixarmos outra mentalidade.
Agora também eu gostaria de focar um assunto que nos preocupa sobremaneira, que é essa crise
econômica mundial, crise começou já em 2008. Foi o
primeiro sinal, e, lá, lembro direitinho que disseram:
“Não são só os Estados Unidos; a Europa vai começar
a entrar também”. E assim veio. Hoje, nós temos os
Estados Unidos como um modelo que não funcionou
e que nos preocupa.
O Brasil não é uma ilha, mas também temos as
oportunidades. Todas as vezes que temos desvantagens, há as oportunidades. O dinheiro roda, a economia
gira, e o que eu sinto, Excelência, é que nós não nos
preparamos para receber. O senhor veja que o Bric é
composto pela China, Índia, Rússia e Brasil, sendo o
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Brasil o que o está em pior situação para receber esses
investimentos. Por quê? Nós temos problemas burocráticos, nós precisamos resolver a burocracia neste
País, que é um entrave para nós e para quem vem de
fora. Nós temos problemas estruturais com a nossa
infraestrutura – portos, ferrovias; os nossos rios são
tremendamente navegáveis, mas temos muito pouca
utilização das bacias ﬂuviais.
Então, eu percebo que podemos estar, neste
momento, perdendo uma oportunidade, porque, embora tenhamos um potencial imenso, há gargalos. E
nós temos de acelerar isso ao mesmo tempo. O País,
enquanto faz essa faxina, também não pode parar. O
País tem de ter o discernimento e a celeridade de não
perder essas oportunidades.
Mas, em contrapartida, também temos as notícias boas nos Estados e nos Municípios. Enquanto
existem os desmandos dos Dnits, também existem
governadores, prefeitos muito sérios. E, neste momento, gostaria de registrar, nesta tribuna, o lançamento,
pelo Governador Marconi Perillo, do Programa Bolsa
Futuro, cujo objetivo é a qualiﬁcação para formar 500
mil trabalhadores até 2014.
O programa já começa sendo reconhecido como
o mais abrangente do Brasil e reforça o espírito pioneiro e modernizador do Governo de Goiás.
Vejam que Goiás, assim como outros Estados
da Federação e o Brasil, corre o risco de sofrer um
verdadeiro apagão de mão de obra. Assim, o Governador Marconi Perillo sai na frente com o Programa
Bolsa Futuro, que qualiﬁca – repito –500 mil trabalhadores até 2014.
Isso justiﬁca os investimentos do setor público na
qualiﬁcação proﬁssional, que serão de cerca de R$600
milhões nos próximos três anos e meio.
Sem dúvida, Sr. Presidente, o Programa revela-se como importante mecanismo de inclusão social.
De um lado, prepara mão de obra para ingressar no
mercado de trabalho da sociedade do conhecimento
e se torna mecanismo gerador de emprego e renda.
De outro, evita os nefastos desdobramentos da
exclusão social que gera a violência e a criminalidade,
dois dos maiores problemas a serem superados pelo
Brasil no caminho para o desenvolvimento sustentável.
Como aﬁrma o Secretário de Ciência e Tecnologia de Goiás, Mauro Fayad, “A preocupação não é só
qualiﬁcar, mas inserir essas pessoas no mercado de
trabalho”. Daí a importância, Senador Cristovam, de
a formação técnica estar orientada pela demanda da
iniciativa privada e pelo aproveitamento da vocação
econômica de cada região do Estado.
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No Município de Catalão, está instalada uma fábrica da Mitsubishi e há um polo de mineração, privilegia-se a formação nas áreas metal-mecânica e química.
Em destinos turísticos como Caldas Novas e a
cidade histórica de Goiás, os cursos são preferencialmente no segmento de gastronomia e hotelaria, o que
é lógico, a vocação de cada região.
Srªs e Srs. Senadores, o Estado de Goiás tem
hoje, aproximadamente, seis milhões de habitantes e
apresenta-se como a nona economia do Brasil.
Justiﬁca-se, portanto, a criação de um programa
como o Bolsa Futuro, que, em última instância, promove ações para evitar cenários negativos de mão de
obra abundante, mas desqualiﬁcada.
Até o ﬁm do seu mandato, o Governador Marconi Perillo promete graduar cerca de 8% da população
do Estado, Senador Cristovam, mais um exemplo do
espírito público que sempre tem marcado suas ações
à frente do Palácio das Esmeraldas.
A proposta de Bolsa Futuro inclui cursos como
o de operador de máquinas agrícolas, técnicas de reprodução animal e destilador de etanol. É resultado da
parceria com a Fundace, vinculada à USP de Ribeirão
Preto, com o Instituto de Ensino de Pesquisa de Administração, Inepad.
Pois não, cedo, com muito prazer, um aparte.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Senador Cyro, é apenas para dizer que há tempo acompanho o trabalho do governador e sei que, além da Bolsa
Futuro, ele foi o primeiro, creio, governador do Brasil a
criar a Bolsa Universitária, que depois se espalhou por aí.
E vamos falar, porque, de certa maneira, o ProUni vem
um pouco disso. O programa Bolsa Universitária que o
Governador Arruda criou aqui – ele também prestou um
grande serviço – também foi inspirado no trabalho do Governador Marconi Perillo no primeiro tempo do governo
dele, no governo anterior dele. E agora ﬁco feliz de ver
essa preocupação dele com o apagão de mão de obra
que nós temos. Não é só Goiás; o Brasil inteiro vive isso.
Eu sou candango, representante de Brasília, mas nasci
em Pernambuco, mantenho minhas relações – já saí de
lá adulto – e vejo Pernambuco, hoje, padecendo desse
problema. Há um crescimento econômico do ponto de
vista da vontade de investir, mas, hoje, diversos grandes
projetos que ocorrem em Pernambuco estão caminhando
para inviabilizarem-se por falta de mão de obra, a não ser
que importem mão de obra de fora. E uma das áreas é
o turismo, porque as pessoas pensam que o turismo é
mão de obra sem necessária qualiﬁcação. Até que tem
uma parte com qualiﬁcação menor, como quem cuida
dos quartos, por exemplo, mas não há como substituí-la
por máquina ainda, pois não inventaram robô para forrar
cama. Saindo disso, hoje já é uma atividade que exige
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computador. Os cozinheiros, hoje, já não são mais como
aqueles de quando éramos jovens e que podiam até cozinhar pelo simples instinto, sem saber ler. Hoje, cozinheiro
tem curso universitário. Eu, um dia desses, estava num
restaurante de Brasília, gostei da comida, pedi para visitar a cozinha – eu até gosto de fazer isso – e perguntei a
uma jovem que estava lá: “Com quem você aprendeu?”
Eu não tinha o direito de fazer essa pergunta, sendo uma
pessoa da educação. E ela disse: “Em tal faculdade aqui
de Brasília” – não quero fazer propaganda. Pois bem, o
turismo exige e até termina eliminando mão de obra não
qualiﬁcada. Vou dar um exemplo: antigamente, em frente
aos hotéis em Porto de Galinhas, uma praia perto de Recife, em Ipojuca, passavam pessoas vendendo sorvetes
na praia, mas hoje quase não vendem. Sabem por quê?
Porque os hóspedes recebem uma carteirinha para poder comprar o sorvete dentro do próprio hotel. Então, as
crianças já não compram mais na frente do hotel; elas
compram ali mesmo, no hotel, e o pai paga no ﬁm da estada. Por outro lado, com o clima de violência que está
aí, hoje, os hotéis ﬁcam fechados e não entram neles os
vendedores ambulantes que antes entravam, porque a
segurança exige. A qualiﬁcação é necessária. Pernambuco, Goiás, São Paulo, todos os Estados estão vendo
isso. Insisto - e sei que está fazendo isto o Marconi, como
a gente o chama pela convivência aqui - que, sem uma
boa educação de base, a gente não vai resolver o problema do apagão. Antigamente, a gente colocava uma
escola para técnico de turismo de Ensino Médio e, aí, a
gente ensinava. Hoje, já não entra num curso de técnico
de turismo quem não souber um pouco de computador.
Não entra mais para fazer um curso de torneiro mecânico – nem existe mais esse termo – ou um curso para
trabalhar com as máquinas inteligentes quem não falar
a língua das máquinas, e a língua das máquinas está na
ponta dos dedos; não está mais na habilidade das mãos.
Até o conceito “mão de obra” vai ter de ser abolido. Não
se trabalha mais com as mãos, trabalha-se com a ponta
dos dedos nos terminais dos computadores. Quem tiver
medo de inglês já não consegue fazer um curso de nível
médio, porque tem que entender pelo menos as palavras,
embora possa não falar. Então, sem uma boa educação
de base, não vamos resolver o problema do apagão intelectual, mesmo que façamos um grande esforço no
nível médio ou até no nível superior. Isso não quer dizer
que a gente deva diminuir o esforço no nível superior, e
o Governador está fazendo esse esforço agora, mas é
preciso lembrar que ele foi pioneiro nesse assunto no
Brasil inteiro. Eu comecei, sim, a Bolsa Escola – orgulho-me de ter sido o seu criador -, mas o criador da Bolsa
Universitária foi o Perillo.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO)
– Muito obrigado, Senador. Como sempre, o senhor
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enriquece nosso pronunciamento, com a propriedade
de sempre de quem conhece essa área sobejamente.
Neste País, talvez a origem... Uma vez tive até a
oportunidade de conversar com V. Exª... Acho que nós
começamos um pouquinho de forma errada.
Eu tenho um fato concreto, Senador Cristovam.
Estudava no Recife, no Colégio Marista, onde ﬁz do
primário até o terceiro ano colegial em uma época em
que se dividia o curso entre o colegial e o clássico.
Quem queria fazer Direito ia para o clássico; a outra
turma... Houve anos em que tínhamos 11 matérias,
como espanhol e latim.
Se acontecesse alguma coisa com a família de
um rapaz que tivesse 17 ou 18 anos, ele era obrigado
a ir ao mercado de trabalho, por ter perdido pai ou por
ser arrimo de família ou por qualquer motivo. Ele tinha
estudado por onze anos de sua vida – na nossa época,
não sabia nem bater à máquina de datilograﬁa –, mas
não tinha qualiﬁcação depois de onze anos de estudos.
Ele sabia de todas as capitais dos países europeus, o
nome das ilhas gregas, mas isso não servia na prática.
O curso proﬁssionalizante, o curso técnico chama
a atenção de poucos anos para cá. Então, o que nós
percebemos em nosso Estado? Que nós não poderíamos continuar crescendo, com novas indústrias ou
comércio especializado, se não tivéssemos mão de
obra qualiﬁcada. Não adianta o senhor ter toda infraestrutura e, na hora “h”, não ter a mão de obra.
Então, isso está acontecendo no País. O “apagão”
é iminente, de fato. Mas se tomarmos providências...
Isso tem de ser planejado porque leva um tempo. O
senhor falou do turismo e viaja bastante, como todos
nós aqui. Em qualquer lugar no mundo a que o senhor
chegar encontra alguém falando inglês: na França, na
Bélgica, onde for. Coitado do turista que vem ao Brasil.
Ele entra em um shopping... Não vou falar em um shopping de cidade pequena, mas de uma cidade como
São Paulo, que tem 3% das lojas que podem oferecer
alguém falando inglês. Isso é muito pouco! A gente se
afasta disso também... O turista tem essa diﬁculdade,
e a gente tem essa imensidão.
Da minha parte, não tenho dúvida de que essa
iniciativa deverá promover uma verdadeira revolução
no Estado de Goiás, que deseja ﬁgurar entre as cinco maiores economias do Brasil nos anos vindouros.
Serão 200 mil vagas para a população de baixa renda, que terá a oportunidade de criar uma nova perspectiva
ao ﬁnal dos cursos com duração máxima de seis meses.
De acordo com nosso Secretário, quem está
inscrito no Bolsa Família ou na Renda Cidadã – o
programa estadual de distribuição de renda – deverá
receber benefício adicional de R$75,00 em espécie,
além do valor do curso.
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O pessoal de baixa renda terá um “ciclo comum”
de formação, destinado a uniformizar o conhecimento
“muito heterogêneo”, reforça nosso Secretário de Ciência e Tecnologia.
Todos nós sabemos como a habilidade de leitura
e expressão escrita é de fundamental importância para
o acesso ao conhecimento e retenção de conteúdo. Por
isso, fazem parte desse pacote cursos de português e
matemática básicos, além de redação.
O desejo do nosso Governador é incentivar os
estudantes de baixa renda com um mês a mais de
benefícios ﬁnanceiros para quem tiver a frequência
mínima de 75% e nota igual ou superior a oito.
O objetivo do programa é garantir a posição do
Estado de Goiás, que, segundo estatísticas do Ministério do Trabalho, é a unidade da Federação com o
maior aumento na contratação de mão de obra com
carteira assinada no primeiro semestre.
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam crescimento de 7,53%
das vagas formais entre o ﬁm do ano passado e junho
de 2011. Esse quadro promissor demonstra que o ritmo
de expansão é o dobro da média nacional.
Pensando na possível diﬁculdade do trabalhador
em frequentar as aulas, apenas quatro das 12 horas-aula semanais serão presenciais. Para viabilizar o
restante da carga horária, o Governo de Goiás vai impulsionar o uso de banda larga no Estado.
Esse programa, Sr. Presidente, é de alcance
inestimável do ponto de vista social e econômico, com
desdobramentos que contribuirão sobremaneira para
o desenvolvimento humano de nosso povo.
O Bolsa Futuro é, assim, o resultado de importantes parcerias fechadas com entidades empresariais, como a Federação das Indústrias e associações
comerciais, para facilitar a oferta de vagas.
Srªs e Srs. Senadores, quero parabenizar o Governador Marconi Perillo, que, mais uma vez, sai na
frente para resolver um dos maiores problemas da
economia brasileira: a qualiﬁcação da mão de obra.
Se todos os governadores seguirem o mesmo caminho, haverá uma mudança signiﬁcativa da realidade
social e econômica do Brasil, e, com certeza, garantiremos não apenas o crescimento do PIB, mas também a promoção do desenvolvimento de cada cidadão.
Parabéns ao Governo Marconi Perillo e ao seu
secretariado por mais uma ação que engrandece o
nosso Estado.
Muito obrigado!
Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, o
Sr. Acyr Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marcelo Crivella
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Nós que agradecemos a V. Exª por um
belíssimo pronunciamento.
Convido, para ocupar a tribuna, o Senador pelo
bravo Estado da Paraíba, Senador Wilson Santiago.
V. Exª tem o tempo que desejar.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, grandioso representante do Estado do
Rio de Janeiro, Senador Crivella, demais Senadores
presentes, proﬁssionais da imprensa, meus senhores
e minhas senhoras.
Hoje, Sr. Presidente, trago a esta Casa um tema
que entendo como de signiﬁcativa importância para o
futuro, não só para os dias atuais, como também para
o futuro do nosso País.
A preocupação ambiental vem crescendo em
todo o mundo. Na maioria dos países desenvolvidos,
a questão do equilíbrio entre homem e natureza assume, cada vez mais, papel preponderante.
Como parte dessa política ambiental, a busca de
energias alternativas e mais limpas vem assumindo
contornos crescentes, prioritários entre as políticas
públicas adotadas pelos diversos governos.
Nesse particular, parte das atenções se volta
para o setor da própria construção civil e outros. O
objetivo tem sido o da utilização de novos materiais
e tecnologias de perﬁs mais ecológicos na ediﬁcação
de prédios que utilizam as referidas fontes de energia
alternativa, no caso, a energia solar e a energia eólica,
principalmente essas duas.
São cada vez mais comuns as residências ecológicas, os prédios construídos em respeito ao meio
ambiente. E nada mais signiﬁcativo, Senador Mozarildo, do que isso, para que tenhamos condições de enfrentar um futuro e de fazer com que a natureza não
só seja cada vez mais preservada, especiﬁcamente
nos Estados que sobrevivem e contribuem para a sobrevivência do mundo, como o de V. Exª, no que se
refere à preservação do meio ambiente e à utilização
de meios que não só preservem a natureza, como
também que contribuam para soluções e meios que,
de fato, tenham condições de acomodar o homem,
que é o grande depredador, em outros caminhos que
amenizem a tentativa da dissolução de muitos meios
e de muitas formas de preservar a natureza.
Nesse sentido, apresentei um projeto de lei que
tomou o número 449/2011, que estabelece redução do
Imposto de Renda para a pessoa física incidente sobre
ganho de capital na alienação de imóveis que sejam
dotados de equipamentos e sistemas de aproveitamento de energia solar ou eólica. O objetivo é incentivar
a construção civil a adotar esse tipo de preocupação
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com a natureza, o que, de fato, tem crescido e cuja
necessidade de expansão é muito grande.
O projeto tem, portanto, a ﬁnalidade estimular
o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias de
aproveitamento, em unidades residenciais, dessas
fontes alternativas de energia. É de todo incompreensível que um País tropical como o nosso, dotado de
incidência solar forte e abundante durante todo o ano,
não empreenda esforços no sentido de aproveitar essa
energia e ﬁque refém da fonte hidráulica que domina
nosso balanço energético, como é do conhecimento
de todos nós.
O mesmo se pode dizer da energia eólica, de
enorme potencial em vastas áreas do território nacional.
O aproveitamento intensivo dessas fontes alternativas
de energia viriam ao encontro das preocupações ecológicas que têm provocado grande debate e diﬁcultado
a implantação de projetos de geração de energia de
que o País necessita para o seu crescimento.
Todos nós temos, Sr. Presidente, acompanhado,
ao longo do tempo, as diﬁculdades que encontra o próprio Governo, a iniciativa privada, os órgãos públicos
de interesses que elaboram projetos para a construção
do nosso desenvolvimento encontram diﬁculdades na
aprovação desses projetos exatamente pelo clamor,
pela intenção, muitas das vezes proposital – o que
não é o caso – de destruir o meio ambiente, de prejudicar a natureza e, com isso, trazer prejuízos para
o futuro do País.
No estágio atual da tecnologia de aproveitamento da energia solar, duas alternativas se destacam:
aquecimento de água, mediante a incidência dos raios
solares em painéis escuros e a geração de energia
elétrica, mediante a incidência dos raios solares em
células fotovoltaicas.
A primeira alternativa está bastante difundida no
Brasil, existindo no mercado, em condições de livre
concorrência, aquecedores solares para a água de
uso doméstico, esse principalmente. Porém, é necessário intensiﬁcar a sua utilização, principalmente como
forma de diluir o pico de demanda de energia elétrica
que ocorre no início da noite, quando a população tem
o hábito de se banhar com chuveiro elétrico, de ligar a
sua tomada, enﬁm, ao adentrar às suas residências.
Esse pico acaba por ser um fator determinante no dimensionamento dos sistemas de geração e distribuição, encarecendo-a sobremaneira.
Em diversas localidades do País, as próprias
distribuidoras de energia estimulam e ﬁnanciam a
instalação de aquecedores solares em bairros ocupados por população de baixa renda. No que respeita à
utilização de células fotovoltaicas, para a geração de
energia elétrica, embora a tecnologia não seja parti-
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cularmente complexa, não se logrou ainda obter um
custo de fabricação e instalação competitiva com as
demais alternativas de geração.
Não obstante, a corrida por aperfeiçoamento tecnológico envolvendo pesquisa em inúmeros países, o
preço ﬁnal da unidade de energia produzida por células fotovoltaicas ainda se situa em patamar, em média,
cinco vezes maior do que o hidrelétrico.
Portanto, Sr. Presidente, Senador Cristovam Buarque, nós que somos conhecedores, especiﬁcamente
aqueles que habitam nos grandes centros do País, da
necessidade que temos de encontrar soluções, outros
tipos de energia para, com isso, diminuir o atual consumo de energia existente no País, nós temos que
aproveitar e incentivar aquelas localidades, aquelas
comunidades, aqueles cidadãos que aproveitam a
potencialidade tanto do Sol como do vento, para que
optem pela energia limpa e, com isso, economizem
energia. Há a suspeita, o temor de que possa faltar
energia no Brasil. Isso prejudicará, portanto, não só
o desenvolvimento, mas também, e cada vez mais,
penalizará o pequeno, aquele que poderia optar, se o
Governo, se os entes públicos, de fatos, se interessassem em custear, diminuir os encargos, ou em incentivar aqueles que quisessem explorar, em suas comunidades ou em suas residências, em suas pequenas
indústrias, em seus pequenos negócios, a utilização
da energia solar, a energia eólica, desafogando esse
sistema nacional que ameaça o futuro, com o risco de
prejudicar a todos nós.
Por essa razão, Sr. Presidente, basicamente, o
mesmo raciocínio aplica-se ao aproveitamento dos ventos para a produção de energia, o incentivo à utilização
não apenas estimulará a intensiﬁcação da pesquisa
em busca de menores custos, mas também produzirá
escala econômica que proporcionará o mesmo efeito.
Abstraído o aspecto de custo, tudo o mais indica,
no sentido das vantagens da difusão do uso da energia
alternativa fotovoltaica ou eólica, em face de sua inteira
compatibilidade com as atuais e crescentes exigências
de sustentabilidade ecológica.
Trata-se de energia inteiramente limpa, não poluente, inesgotável, com a vantagem adicional de ser
superabundante no Brasil pelas condições que o próprio País oferece.
Outra vantagem é o fato de que essas fontes de
energia podem, perfeitamente, sob o ponto de vista
tecnológico e econômico, ser produzidas em escala especiﬁcamente reduzida para uso individual em
residências isoladas, dispensando os altos custos
de transmissão, que é isso que encarece, Sr. Presidente, a energia hoje consumida no Brasil. E eu digo
a grande maioria, a totalidade dela sendo bancada
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pelo próprio Governo. Se o Governo banca as próprias
grandes transmissões e instalações hidrelétricas para
a produção de energia no País, por que não incentivar, cada vez mais, a energia limpa, a energia que, de
fato, será a do futuro e que atende individualmente ao
cidadão, à comunidade e, além de tudo, àqueles que
exploram e que querem explorar nas grandes regiões
especiﬁcamente beneﬁciadas, repito, pelo vento e pelo
próprio sol?
Trata-se de incentivar a aplicação dessas tecnologias de modo sistemático, de maneira a estabelecer
um novo padrão cultural e, quem sabe, um novo padrão das normas municipais que afetam a construção
de imóveis e a utilização e funcionamento também de
pequenos negócios, de pequenas comunidades e, individualmente, de qualquer cidadão brasileiro.
É necessário quebrar a inércia. A partir de uma
perspectiva de redução tributária, os próprios interessados exercerão pressão sobre os proﬁssionais de
arquitetura e engenharia, levando, em médio prazo, a
um novo paradigma técnico. Com certeza, juntos, terão
condições de construir essas oportunidades que serão
bem-vindas para o Brasil se preparar para o futuro.
Sr. Presidente, trouxe este assunto no dia de hoje.
Além disso, um segundo ponto que, de fato, precisa
não ser lembrado, Senador Cristovam Buarque, nesta
Casa. Reﬁro-me aos fatos que ocorreram nos últimos
meses, digo até este ano, em 2011, especiﬁcamente
no nosso Estado da Paraíba. Algumas regiões foram
prejudicadas. Vinte e um Municípios, por excesso de
chuva, e outros 25 deles, por falta de chuva. Então,
47 Municípios da Paraíba estão em calamidade, em
estado de emergência e calamidade pública. Uns, repito, por falta d’água, e outros, por excesso de água.
Estive com o Ministro da Educação na última
semana. O Ministro nos assegurou não só direcionar
ações emergentes e urgentes para recuperar essas unidades escolares que lá estão sendo prejudicadas por
conta do excesso de chuva, como também englobar, já
que existe um projeto, digo até uma medica provisória,
em conclusão ﬁnal, em tramitação ﬁnal no Congresso
Nacional, não só custeando a parte ﬁnanceira como
também disciplinando aplicação desses recursos. Assim, teremos condições de reconstruir, no espaço de
tempo mais rápido possível, as escolas daniﬁcadas e
recuperar as escolas que estão prejudicadas, algumas
por excesso de chuvas e outras por falta de recursos
nos Municípios, já que seus gestores ﬁzeram a opção
de socorrer a população com abastecimento de água,
com alimentação e com as condições necessárias para
a população quando o Município está, de fato, em calamidade pública.
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Por isso, repito, estive com o Sr. Ministro da Educação, que se prontiﬁcou a ir esta semana ao meu Estado da Paraíba, o que não foi possível, mas sinaliza
que, na próxima semana, terá condições de receber
esses administradores públicos para, juntos, construirmos as soluções. Não promessas, mas soluções para
amenizar o sofrimento dessa população, especialmente
as crianças que estão sem escola, a maioria estudando em casa, em residências, em locais inadequados
para um estudante, mesmo sendo da zona urbana ou
da zona rural de um dos Municípios do interior ou da
região metropolitana da própria capital João Pessoa.
Por essa razão, Sr. Presidente, quero registrar
nesta Casa a nossa intenção, a nossa obstinação de
não só lutar em defesa dos interesses do nosso Estado e do Brasil, procurando com isso solucionar os
graves problemas que têm prejudicado, incomodado a
população paraibana, para que tenhamos condições
de fazer aquilo que o próprio povo espera e aguarda
de todos os seus representantes.
Agradeço a atenção de V. Exª Sr. Presidente,
Senador Crivella, que tem engrandecido esta Casa.
O Rio de Janeiro tem batido palmas para V. Exª, em
decorrência de V. Exª sempre estar ao lado da população nos momentos difíceis, como naquele período
de calamidade que o Rio de Janeiro passou. V. Exª
sempre esteve atento, cobrando ações emergentes e
urgentes a favor daquela população. Da mesma forma, estamos fazendo hoje em favor da Paraíba, em
favor dos Municípios sacriﬁcados, que, sozinhos, não
têm condições de erguer seus prédios daniﬁcados
em função das drásticas demolições em decorrência
do excesso de chuva. Alguns Municípios, por falta de
chuva, precisam que se transporte água para a zona
rural, para os animais e para a própria população. Por
isso, precisam da urgência do próprio Governo.
Quero aqui registrar a atenção da Presidenta
Dilma, que, de fato, foi imediata nesse sentido. Mas
nós sabemos que as ações direcionadas para o Estado demoram a chegar à ponta, que é o Município,
a população. Agir em conjunto com os Municípios,
conveniados com os Municípios, atendendo os pleitos dos Municípios, teremos condições de solucionar
juntos esses grandes problemas que tanto afetam e
incomodam a população daquele Estado.
Agradeço, Senador, a atenção de V. Exª e dos demais Senadores que aqui se encontram. Tenho certeza
de que, juntos, teremos condições de fazer aquilo que
a população espera de cada um de nós.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Nós é que agradecemos a V. Exª, digno
e honrado representante do Estado da Paraíba.

Sábado 13

69

32769

Eu gostaria de convidar agora o Senador Acir
Gurgacz, do Estado do Rondônia.
V. Exª tem o tempo de que precisar.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Muito bom dia, Sr. Presidente, Marcelo Crivella, Srªs
e Srs. Senadores, colegas que nos assistem pela TV
Senado e nos ouvem pela Rádio Senado.
Trago hoje aqui, Sr. Presidente, um assunto que
me preocupa muito – e já o ﬁz por várias vezes – e diz
respeito às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens e às drogas que circulam em
nosso País, principalmente o crack. Debatemos esse
tema por várias vezes aqui da tribuna, em reuniões que
nós realizamos no Estado de Rondônia e aqui mesmo
no Senado. É um assunto que afeta muitas famílias e
preocupa a população brasileira.
Até bem pouco tempo, o termo Cracolândia se
referia apenas a um local situado na cidade de São
Paulo, mas isso mudou.
Hoje, existem cracolândias em quase todas as
capitais brasileiras e até mesmo em cidades menores,
no chamado interior de cada Estado. A imprensa tem
mostrado até ponto de venda de crack em Municípios
com menos de mil habitantes e também no campo, na
área rural.
Falar hoje do crack sem sugerir que haja atualmente no País uma verdadeira epidemia da droga é
o mesmo que dar as costas à realidade – a uma dura
realidade. Podemos considerar epidemia porque o número de dependentes vem aumentando a cada dia,
assim como o número de pontos de venda, da mesma
forma que não crescem os resultados positivos com
relação aos tratamentos dos dependentes.
Em recente visita ao centro de dependentes Roseta, em Porto Velho, conversamos sobre o índice de
recuperação de pessoas que para lá vão em busca de
algum tipo de saída. É raro ultrapassar 30% o índice
de usuários de drogas que conseguem abandonar
as drogas. Isso, considerando os diversos tipos de
drogas, desde álcool até substâncias químicas mais
pesadas. Quando o assunto é o crack, a situação é
ainda mais difícil.
As pessoas que encontramos hoje vagando nas
cracolândias espalhadas por todo o Brasil têm em comum a incapacidade de determinar para si um caminho de volta de um mundo de degradação. Destaco
aqui trechos de relatos de voluntários que trabalham
no esforço de reintegrar dependentes do crack, que
mostram exatamente esse tipo de situação:
“Já ouvi dizer que os viciados estão lá por escolha própria. Concordo que parte deles, sim, está lá
por consequência de escolhas que ﬁzeram. Mas me
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pergunto: uma criança de dez anos, viciada em crack,
com o pé inchado de andar descalça, que mal consegue conversar por sequelas da droga, teve tempo de
fazer escolhas?”
O que os voluntários e servidores da área de
saúde encontram nas ruas, nas cracolândias é uma
legião de pessoas que foram obrigadas a se render a
uma droga extremamente poderosa. Quem trabalha
com os dependentes repassa o que eles descrevem
como sendo um efeito devastador da droga, intenso e
forte, mas extremamente passageiro.
Este efeito, Srªs e Srs. Senadores, é aquilo que
os dependentes procuram repetidas vezes por dia,
consumindo mais droga, destruindo mais e mais sua
saúde física e mental, a ponto de podermos dizer que
as populações das cracolândias só têm olhos para
duas coisas: mais droga e dinheiro. E o dinheiro com
a única ﬁnalidade de comprar mais crack.
Recente reportagem da Folha de S. Paulo mostrava o dia a dia de dependentes na cracolândia e trazia
o triste relato de um adolescente que estava naquele
local há pouco menos de um mês e já havia perdido 15
quilos. Ele descrevia que a existência dele e de outros
ali era baseada apenas no consumo do crack. Todo o
resto estava em segundo ou terceiro plano. Nem comida, nem água, nem banho. Nada! Apenas a próxima
dose do crack é o que move essas pessoas.
Senhoras e senhores que estão em casa, meus
amigos de Rondônia e de todo o Brasil, como um pai
ou uma mãe pode esperar que um ﬁlho ou uma ﬁlha
consiga vencer a força da droga para decidir, por vontade própria, optar por um tratamento?
Vivemos, então, três problemas muito sérios: a
força das drogas, que atrai milhares e milhares para
o vício; a existência de uma rede de atendimento insuﬁciente para tamanha demanda; a necessidade de
esperar que os dependentes busquem, por vontade
própria, o tratamento para o vício.
Por esses e outros motivos que estão intrínsecos
ao combate às drogas, concordo em gênero, número e
grau com as aﬁrmações feitas pelo Ministro Alexandre
Padilha, da pasta da Saúde, quando defendeu a internação compulsória de dependentes de crack como
instrumento de proteção à vida do cidadão brasileiro.
“Defendo a internação como ação de proteção
à vida, desde que haja proﬁssionais de saúde e de
assistência social e após avaliação individual dos dependentes, como recomenda a própria Organização
Mundial da Saúde”, aﬁrmou o Ministro.
Tal medida – com a qual concordo e cumprimento o Ministro Padilha – deve ser a forma de agir com
relação a dependentes extremos, de quem podemos
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esperar pouca ou nenhuma capacidade de discernimento na busca pelo tratamento.
Como vimos aqui, pela experiência de tanta gente
que vem trabalhando com essas pessoas, esses casos
não são raros. Talvez sejam a maioria dos casos dos
dependentes que se encontram em estágios da mais
profunda degradação nas inúmeras cracolândias que
se proliferam por todo o Brasil.
Essa é uma medida que precisa ser avaliada com
urgência, ao mesmo passo que as ações educacionais
preventivas devem ser disseminadas por todo o País.
O crack é um problema de saúde pública, não
apenas de polícia. Precisamos de uma união grande
do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde
e do Ministério da Educação, dos Secretários de Estados, dos Secretários Municipais e, principalmente, da
sociedade brasileira. Somente com a união de todos
nós, poderemos iniciar ou reiniciar o combate a esse
mal que assola tantas famílias brasileiras. Há tantas
pessoas que estão sofrendo hoje por dependência química, que não têm onde se socorrer. As famílias não
têm capacidade ﬁnanceira para dar o atendimento que
seus ﬁlhos precisam.
Então, cumprimento, mais uma vez, o Ministro
Padilha pela sua atenção e pela sua dedicação ao combate a esse mal que temos no nosso Brasil; ao combate
preventivo, trazendo as pessoas para a educação, trazendo as pessoas que já estão dependentes para um
tratamento de saúde. Isso é uma questão de Estado.
Está certo o Ministro: precisamos ter essas pessoas
dentro dos hospitais, dentro de retiros especializados,
para que possamos dar a atenção devida e necessária
a esses jovens, a esses nossos adolescentes.
Com prazer, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Acir, primeiramente, antes de qualquer outra
análise, o tema que V. Exª aborda é, sobretudo, um
problema de saúde pública. É importante a postura do
Ministro da Saúde, porque realmente é muito complexa
a questão. Muitas vezes, as famílias não têm mesmo
como agir no sentido de evitar, seja porque não têm
estrutura própria, seja porque o jovem realmente se
rebela e até sai de casa. O importante é que é uma
droga devastadora. Aliás, todas são, mas essa é muito
mais violenta. O Estado tem, sim, de tomar providências, e as providências são no sentido de tratar esses
dependentes. É complicado. V. Exª frisou, inclusive, uma
estatística. A recuperação não é garantida para todos
os que são assistidos. Mas, também, se não ﬁzermos
nada, o número de dependentes vai crescer, portanto,
de consumidores, e, com isso, os narcotraﬁcantes, os
que vivem desse comércio, lamentavelmente, não são
alcançados com a eﬁciência que nós gostaríamos. Mas
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o certo é que temos de combater: de um lado, priorizando o usuário, o dependente que precisa realmente
da atenção do Estado; de outro lado, fazendo com que
nosso mecanismo de policiamento seja no âmbito federal – porque é um crime federal –, mas também com
o apoio das polícias estaduais e, notadamente, com
uma vigilância maior em nossas fronteiras. Assim, nós
poderemos realmente melhorar, senão reverter, esse
quadro que é dramático para a sociedade brasileira.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Mozarildo por suas colocações.
Outro assunto que trago hoje a esta Casa é com
relação à crise internacional, que preocupa todos nós
brasileiros. Como disse nossa Presidenta Dilma, e disse muito bem, é uma crise nos Estados Unidos, é uma
crise na Europa, o Brasil não tem nada a ver com esta
crise, mas nós não somos uma ilha, nós não estamos
imune a esta crise. Imaginemos: uma crise que atinge
os Estados Unidos, atinge praticamente toda Europa;
é impossível que ela não chegue a nosso País. Mas
nós precisamos estar preparados para isso. Tenho
certeza de que nossa Presidenta Dilma está fazendo
um trabalho muito importante, um trabalho forte, com
atenção especial, para que o Brasil passe, novamente,
por esta crise como aconteceu em 2008.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Com
maior prazer, Senador Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Se V.
Exª me permite, eu gostaria de enaltecer o pronunciamento de V. Exª desta manhã. Porque não vejo, para
as famílias brasileiras, um temor maior, hoje – superado o desemprego, a falta de perspectiva de vida, a
miséria em larga escala, no governo passado e em
continuidade neste Governo –, do que as drogas.
Hoje, o grande problema, o grande temor de um pai
e de uma mãe, quando seus ﬁlhos vão à escola ou o
adolescente que vai a uma festa, é as drogas. V. Exª
toca em um ponto fundamental. Há aqui, nesta Casa,
diversos projetos. E eu me solidarizo com V. Exª no
sentido de que precisamos tomar medidas que enalteçam a porta de entrada, que é o álcool. O álcool é
uma palavra árabe que tem o sentido de sagaz. Em
árabe, álcool signiﬁca sagaz, sutil. E não existe nada
mais sutil no mundo. V. Exª veja que o sujeito está triste, bebe para esquecer. O sujeito está com calor, uma
geladinha. Se está chorando, bebe para se consolar.
Isso não só na confraria dos mendigos, debaixo do
viaduto, mas também na recepção do Presidente da
República. O álcool está em todo lugar e se dissolve
no corpo humano das células do cérebro à gordura da
planta do pé. Ele é sorrateiro. No Brasil, é vendido no
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engarrafamento de trânsito. Nas praias brasileiras, os
bombeiros dizem que o maior problema de afogamento
é a cerveja. No campo de futebol, é vendido também.
Custa menos do que um litro de leite. Até em posto de
gasolina, as pessoas param para abastecer e têm o álcool à disposição para beber. Eu me preocupo demais
com isso. Acho que nós precisamos estar ao seu lado,
estar ao lado de todos aqueles que se preocupam. E
V. Exª disse: “Empiricamente, eu já ﬁz a minha constatação de que apenas 30% se recuperam, daqueles
que estão nas margens”. É verdade. Esse índice só
aumenta nas instituições religiosas, quando o sujeito
se converte, encontra a Bíblia, vai para a igreja, torna-se pastor, torna-se evangelista, torna-se sacerdote.
Ali o senhor encontra muitos testemunhos de pessoas que saíram das drogas. Nos Alcoólicos Anônimos,
parece-me que o percentual é um pouco maior, mas há
também grande nível de reincidência. Nós nesta Casa
é que temos a obrigação de defender a família como
esteio da nossa sociedade. V. Exª veja, por exemplo:
agora, a televisão pública, a NBR, a TV Brasil, tirou os
programas religiosos do ar. Não tem católico, não tem
mais padre, não tem mais ninguém. Eles confundem
público com estatal. Esta televisão não pode ter padre,
nem pastor, e nem a TV Câmara, porque isso aqui é
estatal. Mas a pública, que serve ao povo? Aí tiraram.
Mas por quê? Não sabem. Tiraram. E aí, sem religião,
acabam as famílias sujeitas a isso, às drogas e a outro tipo de vício. Eu estou ao lado de V. Exª nessa luta.
Conte comigo para suas iniciativas, seus discursos,
estarei sempre aqui. Vamos lutar juntos, que assim
vamos construir o Brasil dos nossos sonhos, que é um
Brasil não só rico, não só exportador, não só um Brasil
campeão da soja, do minério de ferro, mas também um
Brasil justo, humano, solidário, e as famílias vivendo
em paz. Muito obrigado.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito
obrigado, Senador Crivella. Tenho certeza de que, depois das famílias, a igreja é o instrumento mais importante para ajudar nossas crianças e adolescentes que
hoje sofrem com o problema das drogas e do álcool.
Inicio um projeto aqui, Senador Crivella, para que
seja proibida a venda de álcool nos arredores das escolas brasileiras. Hoje estamos vendo bares em frente
às escolas, em frente às faculdades e às universidades, vendendo álcool, bebidas alcoólicas. As crianças
saem das escolas, vão para o boteco e lá encontram
álcool para comprar. Está tramitando esse projeto que
proíbe a venda de qualquer tipo de derivado de álcool
a pelo menos 500 metros de cada estabelecimento
escolar, na intenção de blindar os nossos jovens, as
nossas crianças, os nossos adolescentes contra esse
problema, que é o início das drogas maiores, como bem
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disse o Senador Marcelo Crivella. O início das drogas
maiores é o alcoolismo. É triste a gente ver inclusive
pessoas ligadas ao esporte, ligadas à seleção brasileira,
fazendo propaganda de bebidas alcoólicas no Brasil. É
um dos problemas que também temos que enfrentar.
O outro assunto, Sr. Presidente, continuando.
O mundo vive, atualmente, momento de incerteza no setor econômico. A crise internacional que começou em 2008 parece hoje ter chegado a um ponto
insustentável. E o Brasil, depois de ter atravessado
com tranquilidade os últimos anos turbulentos para a
maioria dos países industrializados, olha hoje a situação com muito mais cuidado.
Parabenizamos a Presidenta Dilma por dar a devida atenção a essa crise, que é uma crise mundial,
dando a ela as devidas proporções, preparando o País
para uma fase difícil, e não olhando o cenário mundial
com irresponsabilidade.
O Brasil tem uma economia forte e gigantesca,
mas também tem uma população grande e vive ainda
inúmeras desigualdades sociais que nos impõem uma
grande fragilidade como nação.
O Plano Brasil Maior foi o primeiro passo do
Governo Dilma para preparar o País para enfrentar
a crise econômica mundial. A Presidenta anunciou
novas medidas, como ampliação da renúncia ﬁscal,
para aumentar a quantidade de adesões ao Simples,
assim como também aumentar as adesões ao Micro
Empreendedor Individual, o MEI.
Tal medida relativa ao MEI já é contemplada e é
projeto nosso de nº 195, de 2010, que amplia o teto
anual de R$36 mil para R$72 mil,– muito próximo à
medida que a Presidenta Dilma deu inicio.– com a
possibilidade de contratação de até dois...
(Interrupção do som.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
...possibilidade de contratação de até dois funcionários, o que teria um potencial para gerar cerca
de 2 milhões de empregos em um ano. Acreditamos
que uma medida como essa seja fundamental como
forma preventiva de tratar nossa economia, independentemente da situação internacional.
Cito aqui o exemplo de Rondônia e da construção das Usinas do rio Madeira. Reportagem publicada
no jornal Folha de São Paulo neste domingo mostra
a situação critica em que se encontra a Capital Porto
Velho. Isso em função do inchaço da população devido
às obras das usinas. E mais, mostra o que aguarda o
Estado com o início das demissões dos trabalhadores das obras, previsto para o segundo semestre do
ano que vem.
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A estimativa inicial é de que sejam demitidas
inicialmente cerca de 20 mil pessoas, dentro de um
universo atual da população portovelhense de pouco
mais de 400 mil habitantes. O impacto seria de mais
de 5% da população desempregada de um momento
para o outro, somando-se ao percentual já existente
de desempregados.
As medidas propostas pela Presidenta podem e
devem ser usadas como ferramentas para estimular a
iniciativa privada a ﬁm de gerar já demanda por mão de
obra tanto em Porto Velho quanto em qualquer ponto
do Brasil. E assim como a proposta de nosso projeto
do MEI, elas têm um potencial de preparar ainda mais
nossa economia para esses tempos difíceis.
Outra medida fundamental para sustentar nossa
economia em meio a essa fase turbulenta, que não
sabemos quanto tempo pode durar, é a aprovação do
Novo Código Florestal.
Durante seminário de debate promovido na última sexta-feira pela Comissão de Agricultura desta
Casa, foram apresentados estudos que mostram as
perdas que a economia brasileira e a agricultura nacional, em especial, podem sofrer caso o atual Código
Florestal seja colocado em prática na íntegra como
veio da Câmara.
Para se ter uma ideia, somente Rondônia perderia R$1 bilhão com impostos das atividades produtivas
em áreas que seriam destinadas para a recomposição
ﬂorestal. Em termos nacionais, esses custos ultrapassariam 1 trilhão de reais, apenas para recomposição.
A partir daí, os prejuízos em termos de perda de
produtividade com a paralisação da atividade produtiva seria de aproximadamente 109 bilhões no nosso
PIB, sem considerar a redução tributária que isso representaria para o Estado brasileiro.
Diante desses números sobre os riscos de aplicação do Código Florestal do jeito que está, é um
contrassenso aceitarmos medidas que possam causar
tamanho prejuízo em termos de recursos, de arrecadação e gerar uma inﬂação inevitável nos preços de
alimentos para o povo brasileiro.
Sabemos que quando o assunto é meio ambiente
não podemos contabilizar apenas valores e números,
mas também avaliar as perdas que podem ser impostas
à natureza. Temos certeza de que é impossível desconsiderar as perdas causadas ao ser humano com
o distanciamento da realidade presente nas linhas do
Código Florestal atual.
Precisamos aproximar o novo Código Florestal
da realidade brasileira, para evitarmos a falência de
incontáveis empresas do agronegócio, além da quebradeira de milhares e milhares de pequenos agricultores que correm o risco de ver as suas propriedades
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inviabilizadas. Nesse sentido, chamo a atenção desta
Casa para avaliar todos os aspectos do novo Código
Florestal, dando ao aspecto econômico a devida relevância, principalmente nesses tempos em que vivemos.
O mundo está mais à beira de um colapso econômico do que à beira de um colapso ambiental, e isso
ninguém pode negar. Tanto é verdade que as ONGs
ambientalistas internacionais que teimam em focar todos os seus esforços no Brasil dão as costas irresponsavelmente para hediondos crimes ambientais como
os que ocorrem na África diariamente. A mesma África
que, no século passado, tinha uma cobertura ﬂorestal
maior que o Brasil inteiro, hoje está se transformando
em um grande deserto, com suas terras férteis sendo
compradas por empresas privadas de vários países,
empresas que expulsam o povo africano da terra e que
são coniventes com...
(Interrupção do som.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Para
concluir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Empresas que
expulsam o povo africano da terra e que são coniventes com a morte de milhares e milhares de pessoas
por inanição, como vemos hoje ocorrer na Somália.
Empresas que expulsam o povo africano da terra
e que são coniventes com a morte de milhares e milhares de pessoas por inanição, como vemos ocorrer
hoje na Somália.
Nós estamos debatendo todas as semanas o Código Florestal na Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária. Hoje, à tarde, vamos continuar, tendo mais um
debate, às 14 horas, e convido a todas as senhoras e
senhores que nos assistem pela TV Senado e que nos
ouvem pela Rádio Senado a participar junto conosco
desse debate, que é tão importante não apenas para
os produtores rurais, não apenas para os ambientalistas, mas também para toda a população brasileira.
Nós todos dependemos da produção agrícola para nós
nos alimentarmos e que todos tenhamos acesso aos
alimentos produzidos no nosso País.
Eram esses os temas que eu tinha para abordar
nesta manhã.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Acyr Gurgacz,
o Sr. Marcelo Crivella deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Obrigado a V. Exª.
Com a palavra S. Exª o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, senhoras e senhores
telespectadores, senhores ouvintes da Rádio Senado,
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hoje ocupo esta tribuna apenas para extravasar algumas preocupações e um sentimento.
Nós estamos acompanhando uma crise de proporções globais. Nós vemos os Estados Unidos aumentando sua base monetária de US$850 bilhões para
US$2,4 trilhões em apenas um governo. Isso nunca
ocorreu na história americana, nem mesmo durante
os quatro governos de Franklin Delano Roosevelt,
que enfrentou o New Deal – quatro governos porque
ele foi eleito quatro vezes, embora tenha morrido na
última, não governou.
Nós nunca vimos tanta emissão, tanta fabricação.
As máquinas americanas estão fabricando dólar durante vinte e quatro horas sete dias por semana. Era
de se perguntar sobre a inﬂação num país que fabrica
tanto dinheiro. Como ocorreu na Alemanha, durante a
guerra, em que era preciso três trilhões de marcos na
Alemanha de Hitler para se comprar um dólar.
Onde é que está a inﬂação americana? Bom, é
que toda essa liquidez, senhoras e senhores telespectadores, não chega à mão do povo; ela ﬁca nos
bancos. São títulos públicos que são comprados, resgatados, dando liquidez ao mercado, novos não são
colocados, e essa liquidez nos bancos, nos grandes
fundos de pensão, nos grandes investidores acabam
migrando para outros países, para outros centros econômicos por um mercado ﬁnanceiro globalizado. E isso
cumpre, em última análise, uma intenção que não é
das melhores, que é a guerra cambial. A mesma arma
que os americanos reclamam que é feita pela China
agora eles usam, a mesma estratégia, como dizia Maquiavel, como constatava Hobbes, Locke, os grandes
pensadores da política nos séculos XVI, XVII e XVIII.
E o Brasil? O Brasil sofre com isso, como sofrem
também os demais países em desenvolvimento, porque veem os seus mercados estabilizados obrigados a
pagar um preço, a um sacrifício, vamos dizer assim, a
uma renúncia enorme da sua sociedade, que, durante
anos, suportou sacrifícios e construiu a sua estabilidade, como nós brasileiros, com a única forma de se dar
estabilidade, que é com o trabalho. Eu preciso lembrar
aqui que na segunda página da Bíblia Sagrada ainda se
encontra o princípio fundamental da prosperidade: “do
suor do teu rosto tirarás o teu sustento”. Desgraçadamente, os homens, sobretudo do mercado ﬁnanceiro,
por meio da especulação, tentam mudar essa lei para
uma outra, mais cômoda, que é a seguinte: do suor do
rosto dos outros, sobretudo dos mais fracos, dos oprimidos, você vai tirar o seu sustento, o seu conforto, a
sua opulência, a sua riqueza. Mas isso não dura muito.
Isso gera bolhas, isso gera crises, e, no ﬁnal, aqueles
que constroem sobre areia, nas primeiras trovoadas,
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nos primeiros relâmpagos, nas primeiras borrascas,
veem seu império cair.
É isso que estamos vivendo, em última análise.
A Inglaterra quer um pound, uma libra mais fraca, os
franceses querem um franco mais fraco, os franceses, os alemães, os belgas, os espanhóis querem um
marco, um euro mais fraco, o chinês quer uma moeda
mais fraca, os indianos querem uma rúpia mais fraca,
e o Brasil precisa, também, de uma moeda que não
sacriﬁque a sua indústria, o seu poder de competitividade, sobretudo na sua vocação.
O mundo moderno elegeu a China como a fábrica,
a fábrica da humanidade. Mas o Brasil é, e por muito
tempo será, a fazenda. Nós somos aquele único país
do mundo que ainda tem fronteiras agrícolas. Temos
de sustentar uma população de duzentos milhões de
pessoas, mas ela é modesta diante da nossa área
continental. Portanto, temos superávits, sobretudo de
soja, sobretudo do nosso rebanho, da proteína branca e vermelha.
Não podemos ver inviabilizada a nossa estabilidade econômica por desmandos daqueles que, durante muito tempo, exigiram de nós sacrifícios pesados,
renúncias amargas e hoje querem vencer sua crise
utilizando-se de táticas, eu diria, tão medíocres como
foram as inspirações ambiciosas que lançaram a maior
economia do mundo na catástrofe de uma bolha do
mercado ﬁnanceiro.
Sr. Presidente, temos uma Presidenta muito atenta a isso. É uma mulher culta, muito digna, que não
só representa todas as belezas da bondade, do charme, da delicadeza da alma feminina, mas também as
resistências morais e de caráter da mulher brasileira
que tanto nos orgulham. Ela não foge aos números,
ela não foge às reuniões, ela não foge a se devotar,
a se debruçar sobre relatórios, reuniões. Mesmo nos
ﬁnais de semana ela tem cumprido uma árdua missão.
Agora, nós não podemos permitir, nós do Parlamento, nós homens da política, que neste momento
de dilúvio, neste momento em que as economias do
mundo se encontram debilitadas, não podemos caminhar, nós, Brasil, país estável, para uma crise política.
Assim como dizem que a reforma política é a mãe de
todas as reformas, a crise política é a mãe de todas
as crises. Ela acentuou em muito a crise americana
quando os seus parlamentares, sobretudo no Senado,
com os democratas desunidos... E aqui faço um apelo
à base do meu Governo, à base do nosso Governo. A
imprensa diz uma frase que é muito interessante, tirada
de um corolário estabelecido por um juiz da suprema
corte americana: a imprensa não precisa ser perfeita;
ela deve ser livre. Os partidos políticos também não
precisam ser perfeitos, as bases do Governo também
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não precisam ser perfeitas, porque todos temos virtudes e defeitos, mas precisamos ser unidos.
Se eles precisam ser livres, nós precisamos ser
unidos, porque podemos mergulhar o nosso povo, nosso
País, se nos faltarem ideais, se nos faltar a responsabilidade nos momentos tormentosos da vida pública,
poderemos mergulhar nossa gente sofrida e valente
em um crise que ela não merece viver e que terá sido
iniciada nas nossas mais mesquinhas ambições, no
nosso mais inescusável oportunismo, na nossa mais
vergonhosa falta de compromisso com a Pátria. É isso
que precisamos ver. Neste momento de crise mundial,
neste momento em que as fronteiras brasileiras, digo as
fronteiras do nosso mercado ﬁnanceiro, são agredidas
por um câmbio falacioso, ﬁctício, um câmbio movido à
impressão de papel desbragada, vergonhosa, absurda,
jamais vista na história, nós não podemos mergulhar
em uma crise política.
É bem verdade que tem a Polícia Federal, muitas
vezes, extrapolado suas prerrogativas. Muitas vezes,
mais necessário e mais desejável seria que essa Polícia Federal tão altiva levasse essa altivez, levasse essa
vocação para a defesa da Pátria para as fronteiras brasileiras. Quem sabe ali não poderíamos, efetivamente,
conter aquilo que o Senador Acir Gurgacz agora nos
disse que é a maior amargura das famílias brasileiras,
que é a quantidade de cocaína, de maconha que entra
todos os dias pelas fronteiras brasileiras, para não falar
de munição e armas. Seria bom que a Polícia Federal,
sem dormitar dos crimes cometidos contra o Estado, se
ocupasse também das fronteiras com o mesmo empenho e nos desse a satisfação não só de levar à mídia
uma prisão que, de certa forma, parece-nos precipitada para um Estado de Direito, porque levar à prisão
um administrador cuja vida pública é de longos anos e
que, apenas a dois meses no cargo, se viu arrastado
por um dilúvio que não foi ele que provocou... Não é
possível que, em dois meses, o sujeito seja culpado
por coisas ocorridas ou iniciadas há anos atrás. Mas
está na cadeia, está na prisão. Eu gostaria de ver um
ímpeto semelhante mostrando as toneladas de cocaína na televisão, nos jornais, na Record, na Globo, em
todos eles, de uma ação efetiva, de uma ação que, aí
sim, nós diríamos muito mais justiﬁcada, muito mais
idônea, muito mais eﬁciente para os destinos deste País.
Mas isso tudo são coisas que acontecem em todas as sociedades. Tudo isso são conﬂitos da nossa
história, serão do nosso futuro e, porque não, do nosso
presente. Mas nada disso, absolutamente nada, isso
e outras coisas que poderão ocorrer jamais poderão
abalar a estrutura de uma base de governo eleita,
cujos resultados são tão expressivos que têm trazido
milhões de brasileiros que viviam oprimidos nas clas-
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ses D e E a viverem uma vida melhor, a consumirem,
a terem seu automóvel, a não correrem o risco de
perder o emprego e ﬁcarem no desalento. Nós, que
hoje temos superávit na balança comercial, não podemos, sob hipótese alguma, colocar em risco nosso
projeto, nosso programa por quaisquer percalços que
ocorrem na evolução política, social, econômica e até
espiritual dos povos.
Hoje, temos uma estabilidade. Hoje, temos, nos
compulsórios, no Fundo de Garantia e nos outros,
US$400 bilhões. Hoje, temos como saldo da balança
comercial US$300 bilhões. É pouco? É pouco se compararmos com a China, que tem US$2 trilhões, mas é
muito se compararmos com o maior país exportador,
que é a Alemanha, que exporta US$900 bilhões, mas
que tem um saldo, em sua balança comercial, em depósitos, hoje, muito menor. Não chega ao nosso. Nem
a Inglaterra, nem a França... Qual a grande potência...?
Nem a Itália, que tem R$300 bilhões depositados nos
bancos da Europa e dos Estados Unidos. Nós temos.
Temos números alentadores. Temos um programa que
está redimindo o nosso povo da tragédia de morrer soterrado na lama e no lixo a cada tempestade, que é o
programa Minha Casa Minha Vida. Não podemos deter as tempestades, mas podemos evitar que o nosso
povo more em barraco com seus ﬁlhos. E é isso que
estamos fazendo. É um programa grandioso. Temos
um PAC em andamento. Estamos construindo reﬁnarias de petróleo no norte e no sul, estamos construindo
grandes hidrelétricas, recapeando nossas estradas,
estamos dando perspectiva de vida, aumentando o
número de universidades e vagas para os nossos jovens. Enﬁm, o Brasil é, hoje, uma potência respeitada
no mundo e nada disso pode ser colocado em risco por
uma crise política movida a descontentamentos aqui e
ali por excessos, porque todos nós havemos de convir
que aqueles que governam têm realmente de tomar
providências muitas vezes drásticas quando ocorre,
na Administração Pública, o pecado fundamental que
é o sobrepreço e o superfaturamento.
É claro que essas coisas são difíceis de ser avaliadas – falo como engenheiro, não é nem como Senador –, mas precisam ser investigadas todas, com o
nosso aplauso, por mais que nos doa. Digo os partidos
políticos, que muitas vezes se vêem traídos até pelos
seus indicados.
E falo aqui com muita liberdade, porque o meu
Partido é tão pequeno! É o menor do Brasil – eu digo
em número – e, portanto, não tem nenhum ministério, nenhuma participação no Governo. Mas tem, sim,
responsabilidade com os destinos da nossa Pátria. E
esse Partido tem também como seu inspirador maior
José Alencar, que foi um homem que nos ensinou pelo
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exemplo, não pelas palavras, que o homem público
espera o reconhecimento do povo pela sua honra e
a recompensa espiritual, que é a derradeira, que é a
verdadeira, que é aquela que realmente importa aos
homens que já venceram as paixões menores da sua
natureza mesquinha; que já chegaram a uma certa
idade para entender que nem os prazeres da riqueza
ou os prazeres da própria carne nos trazem alento
nos momentos ﬁnais da vida ou quando a razão se
sobrepõe às paixões.
É ali que o homem vive da sua honra, da dignidade do seu passado. É ali que ele consegue encontrar,
nos momentos difíceis da idade mais adulta, a paz
para viver com o prestígio dos seus amigos, o carinho
da sua família e o reconhecimento dos seus serviços
prestados à Nação.
Pois bem, eu faço aqui então este meu modesto
pronunciamento, mas que, espero, de alguma forma,
seja ouvido nesta Casa. A crise política é a mãe de
todas as crises. Ela não pode prosperar. Ela começa
sorrateira, nos corredores, passa pelos gabinetes. É
uma entrevista aqui, é uma notícia ali no jornal. Isso,
para quem está governando, traz desconforto, porque
a missão é dura, a missão é difícil, sobretudo para
uma dama ilustre, que acaba de vencer uma das doenças mais difíceis que o ser humano enfrenta hoje,
que é o câncer.
Nós não a colocamos lá para supliciá-la, para
depreciá-la, para chantageá-la ou usar de outras técnicas que são comuns na política, mas desonrosas.
Pelo contrário. Sobretudo nós, da base do Governo.
Nós estamos aqui, atentos e ﬁrmes, para cumprir nossa
missão, para dar a sustentação que o Governo que nós
elegemos, que nós lutamos para colocar lá possa e precise ter, a ﬁm de cumprir a sua missão derradeira, que
não é distribuir cargos, que não é atender demandas
menores, mas, sim, garantir o progresso econômico,
o bem-estar social, a tranquilidade às suas famílias,
a educação aos jovens e o trabalho ao nosso povo, à
nossa gente sofrida e valente, que nos deu a honra de
representá-los aqui nesta Casa.
Sr. Presidente, muito agradecido pelo tempo que
me concedeu e que Deus nos guarde nesses momentos difíceis.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Agradeço a manifestação do Senador Marcelo Crivella.
Dou a palavra ao Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Pedro Simon, ﬁco feliz que o
senhor esteja presidindo esta sessão, porque o que
vou falar está muito dentro da linha do que o senhor
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vem falando ultimamente, pelo menos um dos lados
do problema que toma conta hoje do Brasil e que é o
mais urgente dos problemas, mas que se insere dentro
de um conjunto: o problema da corrupção.
O senhor tem sido um baluarte da luta pela ética
nesta Casa e tem conseguido despertar muita gente. Ao mesmo tempo, como vimos hoje no discurso
do Senador Mozarildo, o senhor tem servido como
exemplo daquilo que mostra que o Senado e a política
ainda têm pessoas que fazem política por bandeiras,
por compromissos, por espírito público e não por interesse pessoal. Nós achamos até que esse número
deve ser maior que o número dos que fazem política
por interesse pessoal.
Falamos aqui até que o problema é que, hoje, a
imprensa, os jornais todos e o povo querem ouvir falar
da corrupção e não da não corrupção. Quando alguém
passa, como nós, todos os dias, pelas ruas, vemos e
conversamos com pessoas, isso não aparece no jornal. Só aparece no jornal quando batem a carteira de
alguém. Se, no caminho, alguém bate uma carteira,
esse alguém sai nos jornais. Se alguém cumprimenta, fala e vai tomar um café na rua, não sai. Assim é
quando a gente faz política.
O problema é que essa corrupção que a gente vê
nos jornais, na mídia, na cabeça das pessoas é uma
das corrupções. É a corrupção no comportamento
dos políticos. Mas ninguém está vendo a corrupção
nas prioridades da política, das políticas públicas, a
corrupção no Orçamento. E essa desvia mais dinheiro
do que a corrupção no comportamento. É claro que
a corrupção no comportamento desvia dinheiro para
o bolso de alguém. A corrupção nas prioridades desvia o dinheiro de uma obra útil para uma obra inútil;
de uma obra com compromisso social para uma obra
com compromisso de servir aos interesses privados,
mesmo que não vá para o bolso especíﬁco de alguém,
especialmente de algum político. Nós esquecemos a
corrupção nas prioridades. Nós não a vemos, ela ﬁcou
invisível, e nós toleramos, com a maior tranquilidade, a
inauguração de grandes prédios suntuosos, feitos por
governos em um país onde não se tem água e esgoto.
Mas essa corrupção nas prioridades, Senador
Pedro Simon, ainda não é o único tipo além da corrupção no comportamento. Mais grave ainda é que hoje
nós estamos vivendo uma corrupção na mentalidade
de todos nós, brasileiros: é a mentalidade que não vê
a corrupção nas prioridades; é a mentalidade de gostar da corrupção nas prioridades porque não as vê.
O Senador Mozarildo há pouco falou aqui de
como existem muitos dirigentes que não fazem água,
não fazem esgotos para suas cidades, porque sabem
que não dá para inaugurar um cano subterrâneo, não
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dá para inaugurar condutos por onde passa sujeira.
Aí eles fazem coisas em cima, onde se pode ver uma
placa – o que em si é uma sujeira –, porque se deixou
de fazer aquilo para servir à comunidade, à população.
Mas nós nos acostumamos, nós estamos vivendo
como se só houvesse mesmo a corrupção do comportamento, como se merecesse crítica apenas a corrupção de quem põe dinheiro no bolso e não a corrupção
de quem não põe dinheiro no bolso, mas aprova o uso
do dinheiro para ﬁnalidades que não são importantes
para o País, para as futuras gerações.
Esta é uma crise que nós vivemos: a corrupção
e a corrupção escondida – a corrupção no comportamento, nas prioridades e na mentalidade.
A corrupção na mentalidade, Senador Pedro Simon, está nos provocando uma crise de proporções
que a gente ainda não percebe, que é a crise política.
É fruto de uma corrupção na mentalidade, que vem
desde o processo eleitoral, onde nos acostumamos a
que candidato é para, ao ser eleito, servir ao interesse
de pessoas, e não do País. A corrupção na mentalidade
faz com que as alianças políticas sejam chamadas de
base de apoio, mas não passem de aglutinações de
apoio. A diferença entre uma aglutinação e uma base
é que a base tem uma bandeira, tem uma proposta,
e a aglutinação tem interesses. Você se aglutina pelo
interesse. Você forma uma base pelo projeto. Nós não
estamos com projeto, nós estamos apenas aglutinados por interesses, e isso é muito ruim. Isso agrava a
crise, como vou mostrar.
E a culpa aí não é só nossa. A culpa aí é dos que
não estão trazendo bandeiras para seduzir a uns e a
outros. Ninguém aqui está na oposição por causa da
bandeira da Presidente. Ninguém aqui a está apoiando
por causa da bandeira da Presidente. Nós a estamos
apoiando ou não por causa de projetos especíﬁcos que
aqui chegam, ou, às vezes, nem tanto pelos projetos.
Mais grave ainda: pelos interesses que foram negados
ou foram concedidos.
O Governo não trouxe uma proposta, por exemplo,
para nós, que queremos transformar este País, para
nós, que podemos nos chamar de revolucionários. Não
trouxe uma proposta para revolucionar a educação, ou
para revolucionar a saúde, ou para revolucionar as cidades como elas são, ou para revolucionar o modelo
de desenvolvimento que nós usamos, que é concentrador da renda e é depredador da natureza.
Não há bandeiras, e a falta dessas bandeiras impede que nós componhamos uma base política capaz
de dar uma sustentação sólida. Aí as sustentações ﬁcam ﬂuidas, e surge o problema maior. É que quando
o governo comete algum erro, essas aglutinações se
desfazem ou entram em crise. Mas há uma coisa pior:
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é quando as aglutinações se desfazem ou entram em
crise não porque o governo errou, mas porque o governo acerta.
E hoje o que a gente está vendo é isso. Estamos
vendo ameaças de ruptura dessa aglutinação, porque
a Presidenta está tendo alguns gestos corretos, certos, como esse de fazer as faxinas que o povo inteiro,
o Brasil inteiro, deseja.
E, quando se comete um erro, ﬁca fácil corrigir.
Basta não fazer mais o erro. Mas, quando a aglutinação se desfaz por causa de um acerto, aí ﬁca muito
difícil. Muito difícil! Porque, se as pessoas deixam de
apoiar a Presidenta por causa de um acerto dela, ao
retomar essa aglutinação desfazendo o acerto, ela vai
perder o apoio de muitos aqui e vai perder o apoio da
própria população. Então, ela vai ter que conviver com
seus acertos, tentando recompor a aglutinação ou até
transformá-la em uma base sólida em torno de algumas propostas. E aí podemos tirar proveito da crise.
A crise é uma oportunidade para propormos uma
reorientação do Governo. E, ao propormos essa reorientação, poderemos transformar essa aglutinação
frágil em uma base que seja sólida; transformar uma
aglutinação por interesses em uma base que seja por
ideias, por propostas, por projeto, no singular. Essa
crise pode nos oferecer isso se nós superarmos uma
diﬁculdade: a diﬁculdade de não vermos o entendimento
claro da crise. Nós estamos analisando a crise como
se ela fosse apenas o resultado da irresponsabilidade
de alguns banqueiros. Não é só isso, até porque desapareceu o conceito de banqueiros no plural. O mundo
hoje tem um banco só, com diversos nomes de bancos,
mas é um banco só. E cada um de todos os grandes
bancos entrou em crise, cada um deles contamina os
outros, fazendo com que a crise de uma instituição seja
uma crise do sistema. A gente vai ter que entender que
existe hoje um banco no mundo inteiro e que, se ele
quebrar, quebra o sistema. Mas é preciso entender que
a quebra desse banco imenso, que é a soma de todos
os bancos, não ﬁcará restrita ao sistema bancário; ela
se espalha pelo sistema industrial e econômico, porque, hoje, é difícil comprar alguma coisa sem crédito.
Não estamos mais na economia em que a gente ia à
venda e comprava até com uma caderneta de anotações registrando quanto devia. Nós hoje estamos numa
economia cujas compras são de automóveis caros,
de eletrodomésticos caros, de aparelhos novos que
surgem a cada dia, como televisão, computador. Isso
obriga a tomar dinheiro emprestado para que a economia venda, para que a economia produza e venda.
Então, a quebra de um banco é a quebra dos bancos, e a quebra dos bancos é a quebra da economia
como um todo, porque o excesso de endividamento
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vem do excesso de crédito para ﬁnanciar o excesso
de consumo para poder viabilizar o excesso da produção. Se nós não entendermos isso, nós estaremos
amarrados na procura de saídas para cada aspecto da
crise, sem perceber que precisamos sair de uma coisa
maior do que as crises, uma crise tão grande que, na
verdade, é uma exaustão da economia. A economia
ﬁcou exausta de transformar tanta natureza, em tão
pouco tempo, em tantos bens e tão caros que alguns
poucos compram com ﬁnanciamento.
Mais grave ainda é que, para que essa economia
funcione, o Governo precisa gastar muito, gastar muito
pagando salários para que haja demanda; gastar muito
fazendo infraestrutura de viadutos, de estradas para
que as pessoas comprem carros; gastar muito em hidrelétricas que são necessárias, intrinsecamente, porque a gente precisa de energia, mas são necessárias,
hoje, porque estamos querendo consumir mais do que
deveríamos. Nós só entendemos o problema da energia no sentido de produzir mais. A gente nunca para
pensar no problema da energia no sentido de precisar
de menos. Quando foi preciso, pelo apagão de alguns
anos, reduzir o consumo, nós conseguimos reduzir. Por
que a gente não volta a pensar nisso?
Nós só pensamos o aumento da energia pela corrupção da mentalidade nossa e do mundo inteiro hoje
de que o projeto da humanidade é crescer a economia. Por que o projeto da humanidade não é mudar o
conceito de riqueza? Houve uma exaustão no conceito
de riqueza. A riqueza de mais carro, mais carro, mais
carro, mais eletrodoméstico, mais eletrodoméstico, mais
energia, mais energia. Esse conceito de riqueza está
em crise, e a gente vai ter que inventar outro conceito
que diga “nós estamos bem” e não necessariamente
“nós estamos mais ricos”.
Essa mudança de linha é que seria interessante
ver em alguma liderança nacional, no Poder Executivo, com o carisma que a Presidência oferece, para
transformar uma aglutinação instável por interesses
em uma base de apoios sólidos por compromissos,
Senador Simon.
Esta é uma diferença fundamental: uma aglutinação frágil por interesses e uma base de apoio sólida
por compromissos. Nós continuamos pensando com
base nos interesses e criamos uma aglutinação frágil.
Mas isso pode ser muito bonito, Senador Mozarildo,
olhando lá longe; temos que olhar o hoje também. E
aí temos uma chance de começar a pensar no que vai
acontecer nas próximas semanas e que permitirá que
estejamos de um lado ou de outro no sentido de fazer
arranjos para resolver a falta de crescimento ou de dar
propostas sólidas que permitam o Brasil, daqui a um
ano ou dois, reorientar a sua economia.
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Isso passa por um tratamento sério, mas muito
sério, do Orçamento público do Brasil. Nós sabemos
que é uma tradição brasileira não dar seriedade à
elaboração do Orçamento. Ele é feito de forma duplamente leviana: a leviandade dos sérios que não olham
as repercussões que o Orçamento terá e a leviandade dos que não são sérios e aproveitam o Orçamento
para colocar as suas emendas, para colocar as suas
propostas, para colocar os seus investimentos de interesse pessoal ou de um grupo.
Nós temos que analisar o Orçamento hoje com
duas mudanças de perspectiva. Uma é quebrar esse
apego a colocar os contrabandos de investimentos que
interessam a cada um de nós, seja pessoalmente, seja
até mesmo como representante de um Estado. Outra
é deixar de ver a peça orçamentária como produto da
burocracia ﬁscal, da burocracia ﬁnanceira, e analisá-la
como um instrumento apenas de contabilidade.
O Orçamento tem de ser visto nos seus aspectos
de ﬁnanças, mas também nos seus aspectos de consequências econômicas, de consequências nacionais.
Uma coisa é fazer aquele arranjozinho entre as contas e os números; a outra é pegar aqueles números
e analisar: isso vai ajudar no crescimento ou não vai
ajudar? Isso vai ajudar na proteção do meio ambiente
ou não vai ajudar? Isso vai beneﬁciar a população em
geral ou vai beneﬁciar poucos?
Estas três dimensões estão faltando no Orçamento: a dimensão do seu impacto na economia, do
seu impacto no meio ambiente e do seu impacto social.
A Comissão de Assuntos Econômicos, dirigida
pelo Senador Delcídio do Amaral, está considerando
a possibilidade de termos uma subcomissão ou um
grupo que seja para analisar o impacto econômico do
Orçamento.
Eu até vou defender que a Comissão de Assuntos Sociais tenha a sua subcomissão para analisar o
impacto social do Orçamento.
Anos atrás, longe ainda de pensar em ser político,
eu ajudei a criar em organizações não governamentais
o conceito de orçamento-criança, pelo qual a gente
analisava o impacto do Orçamento sobre os interesses, as necessidades, os desejos das crianças. A gente precisa – para não criar mais um para as crianças
– colocar no social, analisar o impacto do Orçamento
em todos os seus aspectos e, talvez, ir além desse. É
preciso estabelecer qual é o impacto do Orçamento na
ciência e na tecnologia, na educação, e sair da visão
burocrática de como o Orçamento é feito.
Eu quero entrar num detalhe mais imediato, em
que a política casa com a economia, com as ﬁnanças:
a análise do Orçamento pela sua repercussão na inﬂação, dependendo do que a gente aí coloque.
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Quem ouve minhas falas sabe que eu tenho uma
mania, chamo até de uma nota só, que é a educação
e, dentro da educação, eu tenho uma proposta, que
pode até ser chamada de uma nota só: a saída para
nós é a federalização da educação de base.
Digo aqui até – não creio que seja uma indiscrição
além do possível – que já entreguei à Presidenta da
República, quatro semanas atrás, exatamente numa
sexta-feira, por meio da Ministra Gleisi, uma proposta,
Senador Mozarildo, de como fazer a federalização no
Brasil em vinte anos, como espalhar escolas federais
neste País em vinte anos, chegando a todas as escolas do Brasil, e como fazer isso por cidade. Eu disse
ali como fazer, eu disse ali quanto custa, o papel do
professor, o papel do edifício, o papel do prefeito.
Pois bem, com toda essa mania, eu quero dizer aqui que, diante dessa crise geral que nós vivemos politicamente aqui dentro e, economicamente,
no mundo, eu hoje tenho responsabilidade para dizer
que isso não pode ser feito de maneira apressada. Se
amanhã alguém quiser me agradar colocando muito
dinheiro no Orçamento para fazer a federalização, eu
ﬁcarei contra, a não ser que me mostre de onde é que
a gente vai tirar esse dinheiro. Não é hora de aumentar os gastos públicos, porque esse é um dos vetores
principais, é uma das causas principais da crise por
que nós estamos passando.
Eu falo começando por aquele setor que eu defendo, que é a razão de ser da minha vida pública: a
federalização da educação de base, que eu gostaria
de que, daqui a 20, 30, 50 anos, dissessem que começou com meus discursos. E eu acho que está na
hora de a gente cuidar para não fazer isso de uma
maneira apressada, que repercuta para perturbar outros setores. Da mesma maneira, eu me sinto, depois
de dizer isso, com o direito de dizer que outras coisas
que eu defendo nós temos de tomar alguns cuidados
na hora de aprovar.
Eu sou a favor da PEC nº 300, que não deixa de
ser uma certa federalização da segurança, assim como
eu defendo a federalização da educação. Mas aprová-la
de repente hoje, sem uma análise cuidadosa do impacto
que ela terá na economia do País, é perigoso. Pode até
aparecer como um impacto positivo no social – é claro
que tem um impacto muito bom para cada uma das
pessoas que vão se beneﬁciar –, mas vamos analisar
com cuidado. Não vamos transformar um instrumento
que quer trazer segurança em um instrumento de insegurança no resto das variáveis brasileiras.
Falo também da Emenda nº 29, que é fundamental, que é positiva, que é necessária, porque muda o
quadro trágico da saúde. Nós só podemos aprovar
tirando dinheiro de outros lugares, e tirando dinheiro
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de outros lugares sem prejudicar a economia, sem
prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar o social.
Falo também da prorrogação da DRU, aquela
velha emenda que permite ao Governo retirar dinheiro
daqueles gastos que são previstos pela Constituição.
Eu e a Senadora Ideli fomos as principais vozes nesta
Casa que conseguimos acabar com a DRU na educação. Eu fui. E tinha de ser feito, porque isso estava
roubando bilhões de reais da educação.
Eu creio que a DRU é uma excrescência, tem
de ser eliminada para todos os setores, porque trai a
Constituição. A DRU, mesmo sendo aprovada como
emenda, como foi, é uma traição ao que estava no
espírito dos constitucionalistas. Mas há momento em
que, se ﬁzermos isso, podemos trazer verdadeiras tragédias ﬁnanceiras a este País, tragédias econômicas,
porque, ao penalizarmos as ﬁnanças hoje, estamos
penalizando as ﬁnanças do Governo, os gastos do Governo; ao prejudicá-los, estamos dando impacto nas
ﬁnanças em geral, até porque vamos ter de aumentar
os juros para conseguir o dinheiro para fazer isso. E
aí, estaremos levando a uma queda do sistema econômico tal qual ele é.
Quando se somam todos os vetores que vêm
de fora, todas essas fontes de crise que vêm de fora,
entramos numa situação dramática. Não esqueçam
que, no mundo interligado de hoje, quando um banco
quebra em qualquer lugar, ele perturba a economia
de qualquer lugar. Quando surge um vírus – e V. Exª
Senador Mozarildo que é médico – em qualquer lugar,
no mundo de hoje, termina chegando aqui.
A mesma coisa acontece com as crises ﬁnanceiras. Não dá para restringi-las dentro de nenhum país,
porque as ﬁnanças funcionam na base do computador,
e os computadores estão todos interligados. Os computadores não pedem licença aos guardas de fronteira
para levar suas mensagens de um lugar para o outro,
não pedem licença aos bancos centrais para transferir
dinheiro de um lugar para outro.
Precisamos despertar, cada um de nós, para não
apenas a grande crise que já se faz com a exaustão na
economia. Acabou o modelo. É claro que, ao acabar
um modelo, levam décadas até surgir um novo; mas
estamos vivendo os estertores de um modelo chamado de civilização industrial, em que a sociedade,
o mundo e cada pessoa vive em função do consumo
que está acabando. Está acabando pela exaustão da
natureza, que está derretendo os polos, por conta do
que consumimos aqui. Está exausta a economia pela
exaustão das contas dos governos, que não conseguem mais pegar empréstimos sem juros altos e não
conseguem mais aumentar os impostos. Está havendo
uma exaustão pelo endividamento das pessoas que,

Sábado 13

79

32779

para comprar os produtos que vêm comprando, já não
têm mais como pagar e, então, vão deixar de comprar.
Essa exaustão de cada lugar leva à grande exaustão. Só que isso está casando, no Brasil, com a exaustão
política, a exaustão de Governos que não têm propostas transformadoras, porque não temos tido.
Temos tido grandes propostas ajustadoras: ajustadoras da crise social, com a Bolsa Família, mas sem
transformar; ajustadora, com alguns incentivos às indústrias, para que vendam mais carros por meio de
subsídios, mas não mudam o produto.
Estamos fazendo políticas de ajuste e não políticas de transformação. Junte-se a isso a falta de uma
base de apoio, a existência de uma pura e simples
aglutinação de interesses e uma Presidenta que quer
acertar, pelo menos no lado da demissão de suspeitos de corrupção, e que hoje tem a aglutinação que a
sustenta ameaçada de romper por causa dos acertos.
Isso dá um momento crítico, dramático nesta
Casa, entre nós que somos líderes. E, se nós não soubermos perceber isso, despertando, e enfrentar isso,
deﬁnindo caminhos, nós vamos dar prova de uma coisa
mais grave ainda: a exaustão do processo democrático como forma de enfrentar os grandes problemas
que vivemos hoje. Vamos dar provas de que cada um
de nós está exausto e não está à altura do momento
histórico que nós vivemos. Nós não temos direito de
abrir mão do nosso papel histórico. Nós não temos direito de abrir mão dos nossos compromissos históricos.
Primeiro, são os compromissos biográﬁcos; os outros,
compromissos históricos. Não temos direito de abrir
mão da nossa biograﬁa nem do nosso papel histórico.
Por isso, vamos mudar nossa pauta aqui dentro e vamos deixar de lado, por um pouco que seja,
os interesses puramente pessoais e até mesmo da
aglutinação do clube eleitoral, que hoje é o partido de
cada um, e encontrar tempo, força e vontade política
de começar a traçar o nosso comportamento aqui com
base no interesse maior do País.
É isso, Sr. Presidente, que tinha a dizer, mas
quero contar com o aparte do Senador Mozarildo, que,
de certa maneira, terminou me inspirando um pouco a
este discurso, ao falar tão correta e enfaticamente da
corrupção no comportamento dos políticos.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Cristovam é uma honra poder aparteá-lo. V. Exª,
como sempre, faz um pronunciamento abrangente,
mas objetivo. Embora V. Exª diga que termina se cingindo em um discurso de uma nota só, eu diria que
bastaria essa nota...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – ...
para nós termos, realmente, o resto - se podemos usar
essa palavra -, porque, mesmo com a minha cabeça
de médico, eu sempre digo que não adianta pensar
em fazer saúde se não tiver educação mínima da população. Eu quero também concordar com V. Exª que é
importante estudarmos um caminho. V. Exª propõe, por
exemplo, a federalização do ensino fundamental. Não
tenho convicção plena, mas V. Exª é um estudioso da
questão. E, de fato, inverter um processo, como hoje
é invertido, em que a prioridade dos recursos federais
é para as universidades, e não para a base, está demonstrando, pelos dados que temos, que não é um
modelo eﬁciente e que, talvez, não seja o ideal. Mas
tenho muita conﬁança, neste momento – falei isso em
meu pronunciamento –, em que temos uma Presidente
que, embora diante de uma crise econômica mundial
seriíssima, tem sabido se pautar pela administração
correta, pela seriedade. Aliás, fazendo jus ao que ela
disse quando veio ao Congresso Nacional, na sua
primeira fala, que ela zelaria pela aplicação de cada
tostão dos brasileiros. Isso que está acontecendo em
diversos Ministérios, em diversos órgãos públicos, é
uma demonstração de que ela realmente não vai dizer
que não viu nada e nem vai achar que isso é fruto de
alguns aloprados. O importante mesmo é que, agora,
os partidos políticos, todos eles, pensem, como disse
V. Exª, no interesse da Nação e não nos interesses individuais ou de grupos partidários. É muito importante
que todos possam, em vez de os jornais noticiarem o
que noticiam, em vez de fazerem complôs e obstruírem o trabalho que a Presidente quer fazer, dizer: sim,
é justiﬁcável, não é imoral um partido político indicar
alguém para um cargo, mas desde que essa pessoa
tenha qualiﬁcação e haja com honestidade. Não agiu?
Não tem como um partido se sentir ofendido por ter um
indicado seu agido de maneira desonesta. Então, acho
que essa é uma oportunidade de ouro que o Brasil está
tendo e espero que possamos dar à Presidente Dilma
tranquilidade para que ela faça o seu trabalho - o que,
aliás, é o que todo mundo quer -, um trabalho sério,
honesto e competente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Obrigado, Senador, pela sua manifestação.
Concordo com V.Exª quanto a ela ter procurado, mas talvez tenha estado muito amarrada a certos
compromissos eleitorais que nem seriam necessários
para elegê-la. Eu digo, desde o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que eles se sentem amarrados a
algo que, talvez, não fosse necessário, se eles ﬁzessem outras opções.
O fato de o partido indicar, não vejo nenhum problema. Correto. Política é isso. Vejo problemas quando
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indicam familiares, pois aí é nepotismo; mesmo quando
digam: “mas é competente”. Eu disse uma vez a um
que me falou isso: “Mas o senhor não quer dizer apenas que é competente. Quer dizer que esse seu parente é o único competente do seu Estado. Porque, se
tiver outro competente, pegue outro, porque ﬁca uma
imagem melhor. Se for o único competente, se for o
único médico competente da cidade a fazer uma cirurgia, muito bem, pegue o seu irmão. Mas se tiver outro
igualmente competente, não pegue, porque a imagem
também é importante”. É uma forma de desprezo às
cabeças do seu Estado escolher pessoas ligadas a si.
Mas eu agradeço o seu pronunciamento pelo fato
de que eu vejo a sua independência quando fala aqui,
eu vejo a sua postura e sei que, ao dizer essas coisas
em relação à Presidente, tem um valor até maior do
que aqueles que estão amarrados umbilicalmente, e
que às vezes dizem até sem ser sinceros. O senhor
falou com toda sinceridade, como outros muitos aqui
têm vindo a esta tribuna falar da importância do que
está fazendo a Presidenta.
Mas era preciso complementar isso, dialogando
aqui na tentativa de compor uma base na hora que a
aglutinação se afastar dela por coisas certas que ela
estiver fazendo. E, ao mesmo tempo, nós temos que
dar um recado de volta, como responsáveis, para não
criarmos problemas para o País.
A oposição tem direito de criar problemas para
o governante, mas não para o País inteiro. E há momentos em que o país é que está em jogo, e não o
governo do momento. Eu acho que hoje nós temos algumas coisas que estão em jogo em relação ao País
inteiro, e não apenas ao governo, que é um fenômeno
passageiro de poucos anos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela generosidade do tempo. Eu espero ter usado bem esta manhã
de sexta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Eu agradeço a manifestação de V. Exª e faço
questão de salientar que vários parlamentares estão
se inscrevendo para segunda-feira, para manifestação
de parlamentares de vários partidos demonstrar ao
Brasil o pensamento de uma grande maioria do Senado Federal em relação à hora que estamos vivendo.
São vários parlamentares que defendem exatamente esta tese: dar força à Presidente da República
para que ela faça um governo com integridade moral
e ética. Não é solidariedade à Presidente da República
no sentido de apoio à Presidente da República. Tem
uns que são a favor e outros que são até contrários. E
não é também apoio unânime no sentido de que ela
não tenha cometido equívocos.
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Eu sou dos primeiros que dizem que falta um
pouquinho de jogo de cintura à Presidente. Ela precisa
disso, saber dialogar, essas manchetes de que ela é
um pouco autoritária, etc. e tal. Ela tem que se preparar
para isso. As manchetes estão em todos os jornais. A
Presidente quer moralizar, quer encontrar seriedade
e o Congresso está se movimentando contrariamente, com ameaças de votar projetos que, a essa altura,
complicariam a vida do Executivo, ameaças de impedir
votação de outros projetos, que, na verdade, seriam
uma pressão do Congresso para que a Presidente saia
dessa linha de seriedade.
Eu acho que é uma data muito importante esta
segunda-feira. São vários e vários parlamentares que
vêm aqui dizer o seguinte: Presidente, conte conosco.
É muito importante. Eu tenho sentido, andando
por vários lugares do Brasil, que há um movimento
crescente na sociedade. OAB, CNBB, várias igrejas,
várias entidades estão fazendo um movimento nacional
no sentido da seriedade e da responsabilidade. Aliás,
eu acho isso maravilhoso. Eu tenho dito que não vai
ser nem aqui, dentro do Congresso, nem na Justiça,
muito menos no Executivo que vão nascer as formas
necessárias para fazer isso. Que venha o povo, que ele
nos pressione, que ele nos coloque contra a parede.
Esta reunião de segunda-feira é uma data muito,
muito importante na história do Brasil. Aqui, no Senado, vamos estabelecer esse movimento. Alguns líderes,
querendo falar em nome do Senado, estão dizendo: não,
porque a bancada “a” do Senado, a bancada “b” do Senado não está aceitando, vão fazer isso, vão fazer aquilo.
Não. Eu tenho certeza de que a maioria do Senado vai dizer a favor da ética, a favor da moral, a favor
da dignidade e que a Presidente continue, porque ela
está fazendo o que o Brasil espera.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito bem, Senador. Logo que o senhor me
convidou para esta segunda-feira, inscrevi-me imediatamente, porque quero estar nesse grupo. Espero
que todos os outros...
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Está aqui o nosso bispo, pastor e Senador
que se inscreveu na mesma hora. Já são dez inscritos.
Invocando a proteção de Deus, ﬁca marcada a
reunião para segunda-feira.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – O Sr. Senador Geovani Borges enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,

Sábado 13

81

32781

Srªs e Srs. Senadores, permitam-me aqui brevíssimo
registro de louvor e carinho a uma iniciativa das mais
necessárias num tempo em que se vê tanta violência,
tantas máculas, tanto desatino na vida dos jovens de
nosso país.
Quero mencionar e enaltecer a participação de
dez representantes do nosso Estado do Amapá, na
Jornada Mundial da Juventude que neste ano acontece
em Madri, na Espanha, entre os próximos dias 16 a 21.
A Jornada é um encontro que acontece a cada
três anos, reunindo jovens católicos de todo o mundo
com o Papa.
No nosso caso, a comitiva amapaense que vai
a Madri, enviada pela Diocese de Macapá, será composta de nove jovens e do padre Lourenço Filho, que
cheﬁará a viagem.
Os jovens amapaenses pertencem aos movimentos católicos Shalom, Renovação Carismática e
Pastoral da Juventude.
Como acontece em cada um desses eventos, sua
santidade o Papa elege um tema e este ano, para o
encontro, o Papa Bento XVI escolheu o tema “Enraizados e fundados em Cristo, ﬁrmes na fé”.
Existem diversos fundamentos e propósitos nessa reunião de jovens , mas o principal objetivo é mesmo divulgar a mensagem de Deus a todos os jovens
do mundo.
E embora organizada pela Igreja Católica evangelizadora, o evento ganha na verdade dimensões
ecumênicas e é maravilhoso que assim
Pois na verdade ,qualquer que seja a igreja a que
pertençam, são eles, sobretudo, cristãos. São agentes
da palavra de Deus semeando pelo mundo, suas palavras e pregações de paz, fraternidade e comunhão
entre os povos. E tudo isso , com o vigor , a energia e
a alegria próprios da juventude.
Eu desejo, portanto, muito sucesso nessa nova
edição da jornada Mundial da Juventude no seu encontro com o chefe da Igreja Católica na Espanha.
Valendo lembrar que o Brasil será a sede desse
encontro no ano de 2013, quando o Papa Bento XVI
virá ao Brasil recebendo aqui milhares de jovens católicos de todo o mundo.
Que os nossos jovens missionários do Amapá
voltem da Espanha com o coração renovado de esperanças, amor e paz, para semeá-Ias na nossa sociedade tão carente de proteção, inclusive espiritual.
Era nosso registro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 5
minutos.)
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Ata da 134ª Sessão, Especial,
em 15 de agosto de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Wilson Santiago e Gim Argello
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 24 minutos e encerra-se às 13 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar o Dia do Corretor de Imóveis, nos termos do
Requerimento nº 771, de 2011, do Senador Gim Argello e de outros Senadores.
Convido o Senador Gim Argello para compor a
Mesa. (Palmas.)
Convido o Presidente do Conselho Federal dos
Corretores de Imóveis, Sr. João Teodoro da Silva. (Palmas.)
Convido o Presidente do Conselho Regional dos
Corretores de Imóveis da 8ª Região – CRECI/DF –,
Sr. Hermes Rodrigues de Alcântara Filho. (Palmas.)
Convido o Presidente do Sindicato dos Corretores
de Imóveis do Distrito Federal, Sr. Geraldo Francisco
do Nascimento. (Palmas.)
Convido o Presidente do Sindicato da Habitação
do Rio de Janeiro, Sr. Pedro José Wähmann. (Palmas.)
Convido o Presidente do Sindicato da Habitação
do Distrito Federal, Sr. Carlos Hiram Bentes David.
(Palmas.)
Convido o Vice-Presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Distrito Federal, Sr. Antônio Bispo. (Palmas.)
Convido o Sr. Luiz Carlos Attié, Prefeito de Cristalina, ex-Presidente do CRECI-DF, para compor a
Mesa. (Palmas.)
Convido todos para, de pé, cantarmos o Hino
Nacional Brasileiro.
(Procede-se à execução do Hino Nacional brasileiro.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Concedo a palavra ao Senador Gim
Argello, primeiro subscritor do requerimento que resultou nesta sessão especial.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-

sidente desta sessão especial para comemorar o Dia
do Corretor de Imóveis, nosso amigo Vice-Presidente
do Senado da República, Senador Wilson Santiago,
muito obrigado por estar presidindo esta sessão; Senadora Ana Amélia, que nos orienta aqui, nosso muito
obrigado por sua presença; Senador Jayme Campos,
nosso muito obrigado, amigo Jayme Campos.
Eu gostaria, também, de agradecer a presença
do Presidente do Conselho Federal dos Corretores
de Imóveis, nosso amigo Sr. João Teodoro, que também conduz os destinos da nossa categoria em nível
nacional; do Presidente do Conselho Regional da 8ª
Região, nosso querido amigo Sr. Hermes Rodrigues –
nosso muito obrigado, Hermes, sua presença também
engrandece muito nosso evento –; da mesma forma,
a do nosso ex-Presidente do Creci, querido amigo
Prefeito de Cristalina, que vem fazendo um excelente
trabalho, Prefeito Luiz Carlos Attié.
Eu gostaria, também, de registrar a presença do
Presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do
Distrito Federal, Sindimóveis, Sr. Geraldo, nosso amigo
Geraldo Francisco Nascimento – grande Geraldo, obrigado –; do Presidente do Sindicato da Habitação do
Rio de Janeiro, que sempre está aqui, acompanhando
os trabalhos legislativos, Sr. Pedro José, nosso muito
obrigado; do Presidente do Sindicato da Habitação
do Distrito Federal, o Secovi, Sr. Carlos Hiram, nosso
muito obrigado; do Vice-Presidente, querido amigo,
motivador, Presidente do Sindicato dos Corretores de
Imóveis do Distrito Federal, Sindimóveis, Sr. Antônio
Bispo. Nosso muito obrigado, Antônio Bispo, a você,
que é um grande companheiro.
Eu gostaria, também, de registrar a presença do
Diretor Presidente da Câmara de Valores Imobiliários do
Distrito Federal, nosso querido Frederico Attié, nosso
muito obrigado; do Presidente do Conselho Regional
dos Corretores de Imóveis da 2ª Região, que vem nos
fazer uma visita e participar desta sessão, o que muito
nos honra, Sr. José Augusto Viana Neto, muito obrigado; do Presidente do Conselho Regional de Corretores
de Imóveis da 3ª Região (Creci-RS), Sr. Flávio Koch
– nosso muito obrigado ao Rio Grande do Sul, a sua
presença enobrece muito o nosso evento.
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Eu também gostaria de citar todas as senhoras
corretoras, os senhores corretores, os senhores da imprensa, os amigos em geral, as pessoas do Senado,
os que nos veem por meio da TV Senado, da Rádio
Senado, nosso muito obrigado.
Hoje, vou fazer um discurso mais técnico, mas
vou fazer algumas citações que acredito serem muito
importantes para a nossa categoria.
Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, celebramos,
no dia 27 de agosto, o Dia do Corretor de Imóveis, proﬁssional liberal importantíssimo para o Brasil.
A data é comemorada em razão da Lei nº 4.116,
de 27 de agosto de 1962, resultante de uma luta de
mais de duas décadas para a regulamentação da atividade de corretor de imóveis.
O proﬁssional da corretagem é aquele facilitador
que trabalha como cortês intermediário no processo de
compra e venda de imóveis, urbanos e rurais, fazendo
coincidir, com a sua técnica e o seu proﬁssionalismo,
os interesses do comprador e do vendedor, os quais,
muito frequentemente, se fazem conhecer por intermédio do próprio corretor.
O trabalho de corretor de imóveis requer características proﬁssionais e de personalidade muito
próprias, como a aptidão para o comércio, o carisma
e o bom humor, a natural vocação para se relacionar
com o próximo, a capacidade de argumentação, negociação e convencimento, e também o esforço para
sempre se manter atualizado a respeito das questões
relativas ao mercado imobiliário e às economias brasileira e internacional. Aliás, hoje, quanto a esse ponto,
inclusive comentei com um dos maiores corretores de
imóveis do Distrito Federal, o Geraldo Guimarães Leite,
o GG, que, nessa crise internacional que o País está
vivendo, que o mundo está vivendo, em que os Estados Unidos estão em diﬁculdade, a Comunidade Europeia tem muita diﬁculdade, o jornal Valor Econômico
de hoje traz uma referência de que todos os grandes
aplicadores estão saindo da Bolsa e investindo em
quê? Onde há garantia, onde há segurança – está no
jornal Valor Econômico de hoje, matéria que coincide
com a nossa comemoração –, pois todos vão procurar aplicações mais seguras, vão aplicar em imóveis.
Por isso, todas as vezes que o mercado tem algum
problema, todo mundo procura um refúgio onde? No
mercado imobiliário. Essa é a realidade, o dia-a-dia do
corretor de imóvel, essa é a realidade das economias
nacional e mundial. O mundo todo, agora, está procurando investimento seguro, e investimento seguro é
investimento em imóvel.
A atuação do corretor de imóveis exige prévio
credenciamento junto ao Conselho Regional de Corre-
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tores de Imóveis (Creci), e a proﬁssão ganhou tamanha
importância que já conta com formação universitária.
Com efeito, o corretor de imóveis que queira
aprofundar seus conhecimentos proﬁssionais pode-se tornar bacharel em Ciências Imobiliárias, curso
superior com duração de quatro anos. Há, também, no
âmbito da educação e treinamento, o curso de Gestão
Imobiliária, com duração de dois anos, ou o curso de
Técnico em Transações Imobiliárias, este mais curto,
de apenas um ano.
Aqueles que desejam atuar na área podem optar
por se submeter ao Exame de Proﬁciência, que lhes
permite trabalhar como corretores de imóveis e também possuir sua própria imobiliária.
Vale lembrar que os proﬁssionais da corretagem
de imóveis organizam-se no Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, composto por Conselhos Regionais localizados nas unidades federativas. No Distrito
Federal, o Creci/DF atua na regulação da atividade,
gerando, indubitavelmente, ganhos de segurança e
transparência em favor da sociedade.
Srªs e Srs. Senadores, a relevância do corretor
de imóveis no cenário econômico também se revela na
importância que a sociedade atribui ao bem maior que
esse proﬁssional torna acessível com o seu trabalho
incansável: a casa própria, objetivo primordial na vida
de todo e qualquer cidadão, e tantas vezes de difícil
conquista em razão de seu custo e de tantas variáveis
que envolvem o comércio de imóveis.
Com sensibilidade e, ao mesmo tempo, senso de
realidade, o corretor trabalha para oferecer aos seus
clientes as melhores condições de compra e pagamento de imóveis, operando, não raramente, a mágica
de fazer apartamentos e casas onerosos “caberem no
bolso” de seus futuros moradores.
Eu gostaria de ressaltar que, há muitos anos, o
Brasil vem enfrentando o problema do déﬁcit habitacional, que, segundo dados do próprio Governo, é de
mais de 11 milhões de moradias, sendo que, desse total, 83% são domicílios localizados em áreas urbanas.
Ao mesmo tempo, 96,6% do total abrangem famílias
com renda menor que cinco salários mínimos, que,
exatamente pela falta de recursos, não têm acesso a
imóvel próprio. As estatísticas apontam para a necessidade de intensiﬁcação de políticas habitacionais do
Governo, que resultarão no incremento da oferta de
imóveis em todo o País.
Vale outro comentário sobre esse parágrafo. O
Governo Federal, nos últimos três ou quatro anos, e
agora relançando o Minha Casa Minha vida... Eu tenho
muita satisfação de dizer que eu fui o relator do primeiro Minha Casa Minha Vida, aqui no Senado, para
explicá-lo aos Senadores, à Câmara Federal e ao Bra-
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sil, porque eu sempre dei muito valor a esse programa.
Por quê? Porque incentiva, de verdade, aquela primeira
residência. Esse déﬁcit habitacional de 11 milhão não
é para a segunda residência, não é para residência
de praia, não é para residência de campo, mas, sim,
para a primeira residência. Nosso déﬁcit habitacional
é na primeira residência.
O que acontece com isso? Qual é o melhor meio
de o nosso País, ou que vantagem o Brasil leva, hoje,
em relação a outros países, aos Estados Unidos ou à
Comunidade Europeia? Por que vamos entrar nessa
crise por último, novamente, e vamos sair, novamente, em primeiro lugar? Porque, hoje, nós temos 40 milhões de brasileiros que alcançaram a classe média.
Com isso, o que a economia está fazendo? O mundo
todo não tem para quem vender. Estão produzindo,
mas querem vender onde? Querem forçar a venda dos
manufaturados deles no Brasil. Por quê? Porque nós
temos um mercado consumidor, hoje, que entrou para
a classe média, de 40 milhões de brasileiros.
Saúdo, pois está chegando, o nosso querido Pimentel, Senador do Ceará, que vem também prestigiar
a nossa sessão.
Então, amigos corretores, o que acontece? O
Brasil vai entrar nessa crise – é claro, a crise é mundial –, mas nós estamos muito bem-preparados para
enfrentá-la. Por quê? Principalmente, pelo mercado
imobiliário. Hoje, o consumo... Eles querem nos vender tudo. Eles querem vir aqui vender. Muito bem. Só
que eles precisam fazer a economia girar, porque lá
não há mais projetos novos. Aqui, não. Aqui, nós temos. Nós temos um mercado consumidor. Mais do que
isso, no mercado imobiliário, então, a economia tem
de girar em torno de si própria. Por que isso? Porque
é moeda circulante. Nós estamos preparados. Nós temos US$350 bilhões de reserva aplicados em títulos
internacionais. O Brasil tem isso, e o Brasil também
tem R$420 bilhões do compulsório dos bancos. Então,
nós temos mais de um trilhão da nossa economia preparados para girar a nossa economia, principalmente
no mercado imobiliário, porque esse nós dominamos.
Existe déﬁcit habitacional, mas os produtos para
construir as residências são todos nacionais: para fazer tijolo – o barro nos pertence –; para fazer telhado,
temos a mão de obra; temos o ferro... Então, é muito
mais fácil para a nossa economia circular em torno dela
própria. Nós temos a facilidade, porque nós temos o
déﬁcit. Lá fora, não adianta. Eles estão com problemas
porque estão com a terceira casa e com a quarta casa.
Eles têm o apartamento em que moram, têm a casa
de praia, a casa de campo, a casa de golfe. Nós, não.
Os brasileiros estão começando agora. Agora é que
entraram no mercado consumidor esses 40 milhões.
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Então, corretores de imóveis, vocês terão muito
trabalho, porque, graças a Deus, a nossa economia vai
reagir, e vai reagir através do trabalho, principalmente,
e com a ajuda dos corretores de imóveis.
Vamos lá. Tal constatação nos faz crer que o papel
do corretor de imóveis tende a se ampliar ainda mais
no curso dos próximos anos, seja na oferta de imóveis
novos para a população de baixa renda, seja na viabilização da compra e venda de imóveis usados, que
terão seus quantitativos muito aumentados no Brasil,
à medida que novos prédios e casas venham a surgir
na paisagem urbana brasileira.
Srªs e Srs. Senadores, no dia 27 deste mês,
comemoramos o Dia do Corretor de Imóveis. Faço
questão de unir a minha voz à de tantos brasileiros
que homenageiam tão importante categoria proﬁssional, por tudo de bom que a sua labuta diária viabiliza
e semeia na sociedade brasileira.
Tenho a minha formação em Direito. Sou formado
em Direito, mas a proﬁssão com que me identiﬁco –
tenho outras proﬁssões –, na sociedade de Brasília e
do Brasil, é a de corretor de imóveis. É dessa proﬁssão
que me orgulho, porque foi nela que comecei a minha
vida e construí parte do meu patrimônio, com que dei
tranquilidade à minha família. Tenho muito orgulho de
dizer que sou corretor de imóveis.
Então, toda vez que tenho de me identiﬁcar: “Qual
é a sua proﬁssão?” Antes de dizer outra qualquer: “Sou
corretor de imóveis.”
Ana Amélia, foi nessa proﬁssão que comecei a
minha vida.
Eu dou muito valor a esses proﬁssionais. Há pessoas, aqui, que conheço há mais de 30 anos, nessa
vida diária de compra e venda de imóveis no Distrito
Federal e em outros Estados.
Para vocês terem ideia, corretores de imóveis
de Brasília e do Brasil, a média do PIB de países da
América Latina é de 15 a 20% em relação ao mercado imobiliário. O PIB dos Estados Unidos passa dos
60%. O PIB da Europa, na média, passa de 40% no
mercado imobiliário. A composição do PIB no mercado
imobiliário participa disso.
No Brasil, agora, depois de as grandes empresas
irem para a Bolsa, levantando todo esse movimento
que foi feito nos últimos cinco anos – vocês sabem bem
o que estou dizendo –, de as empresas nascerem e
fazerem esses lançamentos todos, agora, o PIB nacional está chegando a 5%, somente 5%. Se a gente
dobrar mais de uma vez todo esse movimento que foi
feito, se a gente chegar a 10%, vai precisar de muito
trabalho, vai precisar de muitos corretores de imóveis,
que, realmente, constroem a felicidade, principalmente
dos mais humildes, da casa própria.
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Srs. corretores de imóveis, para mim, é uma honra poder ser um dos autores do requerimento desta
sessão, com os demais Senadores.
Nosso muito obrigado.
Fiquem com Deus. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Concedo a palavra à Senadora Ana
Amélia, pela Liderança do PP.
V. Exª dispõe do tempo que achar conveniente.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Liderança. Com revisão da oradora.) – Caro Presidente
Wilson Santiago, autoridades que estão compondo
a Mesa, registrando o caro colega Gim Argello, ao
mesmo em que o cumprimento pela iniciativa de ter
proposto esta sessão especial de homenagem a uma
categoria tão importante para a economia brasileira
e para as atividades que movimentam um setor da
maior relevância.
Quando se fala no corretor de imóvel não se fala
apenas na atividade em sim dessa transação, mas do
que começa isso que é um dos setores mais fundamentais não só na geração de renda, mas também
de emprego, que é a construção civil do nosso País.
Assim é que o corretor de imóvel tem uma relevância
fundamental por ser, digamos, o elo seguinte dessa
cadeia produtiva tão relevante que é a construção civil.
Caro presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, João Teodoro da Silva; Prefeito de
Cristalina, Luiz Carlos Attiê; presidente do Sindicato
dos Corretores de Imóveis do Distrito Federal, Geraldo Francisco Nascimento; presidente do Sindicato da
Habitação do Rio de Janeiro, Pedro José Wähmann;
presidente do Sindicato da Habitação do Distrito Federal, Carlos Hiram Bentes David; e vice-presidente
do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Distrito
Federal, Sr. Antônio Bispo, em nome dos quais quero
também cumprimentar as corretoras e os corretores
de imóveis aqui presentes, como eu falo em nome da
Bancada do Partido do Partido Progressista, que é liderada com muita competência, com muito talento e
com muito brilho pelo nosso grande Senador Francisco
Dornelles, eu queria, em nome dele, em primeiro lugar,
fazer um registro especial, pela condição também de
Senador do Rio – como eu o estou representando – ao
presidente do Conselho Regional dos Corretores de
Imóveis do Rio de Janeiro, Casemiro Vale da Silva, e
também ao presidente já referido aqui Pedro José Wähmann, do Sindicato da Habitação do Rio de Janeiro,
Secovi/RJ. E – claro, como gaúcha – eu não poderia
deixar, Flávio, de fazer essa menção, Senador Gil Argello, Senador Presidente Wilson Santiago, de fazer
uma referência especial ao Flávio Koch, presidente do
Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do meu
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Estado, o Rio Grande do Sul, pelo relevante serviço
que presta para a economia do nosso Estado. Estou
sempre à disposição da categoria.
Eu queria fazer também, por questão de justiça até, um registro e uma referência especial ao trabalho que anos atrás, no exercício do mandato que
desempenha com tanta competência, o nosso Líder
Francisco Dornelles tentou, Sr. Presidente, ou seja,
considerar que todas as transações que todas as transações imobiliárias no País tivessem a participação
necessariamente de um corretor de imóveis. Ele não
foi bem sucedido, mas tem a convicção de que isso,
mais cedo ou mais tarde, se tornará uma realidade.
Essa é a forma de valorizar essa categoria (Palmas.)
que tem tanta relevância para nosso País. Faço isso
em justiça à iniciativa parlamentar de Francisco Dornelles, que – todos sabem – dispensa apresentações,
um homem comprometido com os interesses do País.
Claro que, como disse muito bem aqui o nosso
proponente, Senador Gim Argello, que conhece – seu
exercício proﬁssional advém dessa atividade –, embora o reconhecimento da atividade dos corretores
de imóveis no nosso País só tenha ocorrido em 1978
no Governo Geisel, o fato é que essa atividade, já no
período colonial existia de forma, digamos, empírica
e informalmente. Eram os chamados ganchos, à época do período colonial. Os fazendeiros, lá na sua área
rural, pediam a interveniência desse corretor para, na
cidade, na área urbana, buscar o imóvel para sua moradia. Então, vem de muito tempo essa atividade que
se foi consagrando, à medida do desenvolvimento do
nosso País, pela importância que ela tem nesse processo. A habilidade para descobrir as melhores oportunidades e transformá-las em boas ofertas sempre
foi uma marca desses proﬁssionais.
Eu mesma, na minha vida privada, sempre que
recorri ao trabalho de um proﬁssional, posso testemunhar que em todas as vezes fui sempre muito bem
atendida e muito bem tratada, pela seriedade com
que esse proﬁssional trabalha na sua respectiva área.
Claro que o surto de urbanização no séc. XX, devido,
sobretudo, à imigração de italianos, alemães – especialmente dos italianos –, acabou impulsionando o
desenvolvimento urbano. E mais relevância teve ainda
essa atividade a partir de São Paulo, que foi digamos
um núcleo dessa colonização e também do próprio
processo de desenvolvimento.
Como disse o Senador Gim Argello, uma lei e
depois um decreto regulamentou em 78 a proﬁssão do
corretor de imóveis. A partir disso, houve uma maior
organização do setor, e criados os conselhos regionais e sindicatos. Pela experiência que tenho, tenho
a convicção de que as lideranças tanto do conselho
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federal quanto dos conselhos regionais e dos próprios
sindicatos das categorias devem fazer sempre um esforço para separar o joio do trigo, porque em qualquer
proﬁssão às vezes há alguns que não representam
adequadamente a categoria. Então, é preciso fazer
com que, na categoria, os bons sejam destacados.
E é o que se faz hoje, nesta sessão especial, que vai
marcar o dia 27 de agosto, o dia dedicado à atividade
dos corretores de imóveis.
No rastro do aquecimento do mercado imobiliário
no Brasil... E agora reaﬁrmado, porque essa crise que
abala os mercados ﬁnanceiros, como bem lembrou o
Senador Gim Argello, acaba de novo... E eu, que fui
repórter de economia durante muito tempo, sempre
falava, caro Flávio, quando havia essa instabilidade,
na transferência das aplicações dos investidores para
áreas mais seguras, e o imóvel... Até, na área rural, se
diz que quem compra terra não erra. E para o imóvel
valeria o mesmo adágio, signiﬁcando a importância
que tem uma aplicação, se não toda ela transferida,
porque a liquidez desse setor é uma liquidez diferenciada da aplicação no setor de papel ou setor mobiliário... O fato é que a diversiﬁcação dos investimentos
recomenda uma carteira bem cuidada no setor imobiliário. Também aí tem um papel relevante a categoria
dos corretores de imóveis.
No Brasil, no ano passado, 29 mil novos corretores ingressaram na proﬁssão. Ao todo, já são 250
mil no País. O número é 11,5 vezes maior do que o
registrado em 2008 pelo Conselho Federal dos Corretores de Imóveis.
O público feminino – e aí ﬁco muito feliz como
Senadora mulher – ou as proﬁssionais mulheres nessa atividade, que também tem sido procurada... Hoje,
30% desse contingente de proﬁssionais é formado pelas mulheres, tão dedicadas e aplicadas quanto seus
colegas homens que se dedicam a essa atividade.
No meu Estado, Flávio, o Rio Grande do Sul,
segundo dados do próprio Conselho Regional, são
quatro mil proﬁssionais registrados desde 1962, mas a
estimativa é que 16 mil já estejam na ativa atualmente.
De acordo com levantamento do Conselho Federal dos
Corretores de Imóveis, 52% dos proﬁssionais têm curso
superior, e as formações mais recorrentes são Direito,
como é o caso do Senador proponente, Gim Argello,
Administração e Engenharia. Ainda pouco difundido no
País, o curso superior em Negócios Imobiliários é uma
das bandeiras da entidade para aumentar o nível de
proﬁssionalização e qualiﬁcação de seus proﬁssionais.
Segundo o Conselho Federal, nos anos 70, a
média de idade dos proﬁssionais era de 60 anos –
até nisso houve uma mudança, uma revolução. Hoje
a média é de 38 anos de idade. Já a participação fe-
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minina nos cadastros da entidade passou de 8% para
20% nos últimos anos. Isso é motivo de orgulho para
mim como Senadora representante das mulheres, um
motivo de orgulho para mim, como Senadora representante das mulheres.
Desejo que essa categoria, que, em 27 de agosto,
celebrará o seu dia, continue trabalhando para tornar o
nosso País cada vez mais justo, cada vez mais desenvolvido econômica e socialmente e que nós possamos,
através do trabalho de cada um de vocês e do nosso
aqui no Congresso Nacional, com grande orgulho dizer
sempre: “Nós somos brasileiros”.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senadora Ana Amélia.
Concedo a palavra ao Senador José Pimentel,
pela Liderança do Bloco de apoio ao Governo.
V. Exª dispõe do tempo que achar conveniente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
desta sessão, nosso Senador Wilson Santiago, da
nossa Paraíba, do nosso Nordeste; nosso Senador
Gim Argello, autor do requerimento para esta sessão
solene, companheiro cujo trabalho nesse setor nós
acompanhamos há bastante tempo, desde quando V.
Exª passou pelas entidades aqui de Brasília até a sua
atividade como Senador da República, esta sessão não
poderia vir de melhor representação do que a de V. Exª.
Quero saudar aqui o Sr. João Teodoro da Silva,
Presidente do Conselho Federal dos Corretores de
Imóveis do Brasil, e o Sr. Hermes Rodrigues de Alcântara Filho, que é da 8ª Região, aqui representando os
Conselhos Regionais.
Quero dar um forte abraço no Sr. Luiz Carlos Attié, nosso Prefeito de Cristalina, aqui da nossa Goiás;
um forte abraço no Sr. Geraldo Francisco Nascimento,
que representa os corretores de imóveis aqui do Distrito Federal; um forte abraço no Sr. Pedro João – um
sobrenome alemão – Wähnann, que é do Secovi do
Rio de Janeiro; um forte abraço no Sr. Carlos Hiram
Bentes David, que é do Secovi do Distrito Federal; um
abraço no Sr. Antônio Bispo, que é Vice-Presidente do
Sindicato dos Corretores de Imóveis do Distrito Federal;
um forte abraço no Sr. José Augusto Viana Neto, da
2ª Região do Creci; no Sr. Flávio Koch, da 3ª Região
do Creci do Rio Grande do Sul; Sr. Frederico Mancuso
Attié – já estava ali registrado.
Quero, acima de tudo, saudar o Antônio Armando Cavalcante, lá do nosso Ceará, que atualmente é
o nosso Tesoureiro do Conselho Federal, e, em nome
dele, saudar todos aqueles que fazem o movimento
dos corretores de imóveis do Brasil e, em especial, do
nosso Estado, o Estado do Ceará.
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Queria, Sr. Presidente, começar registrando que
esta data de 27 de agosto, uma data nacional dos nossos corretores, vem daquela legislação lá de 1962,
antiga Lei nº 4.116, que depois sofreu uma grande
modiﬁcação em 1978, como muito bem aqui a nossa
Senadora Ana Amélia já fazia referência; o Gim Argello
conhece profundamente essa matéria. Posteriormente, agora em 2003, por meio da Lei nº 10.795, tivemos
mais uma atualização no nosso Conselho Federal de
Corretores de Imóveis, atualizando toda essa legislação.
Esse processo vem em um sistema de crescimento e de conﬁabilidade cada vez maior na sociedade brasileira nessa atividade. Porque, além de ser
aquele que faz toda avaliação do imóvel que nós vamos
comprar, é também a pessoa que serve de referência
para dar os dados sobre a localização do imóvel, a vizinhança. É, na verdade, um consultor e não apenas
um corretor, porque faz um elo entre o proprietário, que
está vendendo o imóvel, e aquele que vai comprá-lo;
entre o empreendedor, que está fazendo seu grande
empreendimento naquele bairro, naquela localidade
e aqueles que pretendem comprar aquelas unidades.
Nós aprendemos, lá no nosso Ceará, em nossa
Fortaleza, a ver o corretor não só como um grande corretor, mas também como um grande consultor sobre
a localidade em que nós estamos comprando aquela
casa, onde normalmente nós passamos a morar com
a nossa companheira, temos os nossos ﬁlhos e, em
seguida, recebemos os nossos netos, enﬁm, criamos
uma grande relação familiar naquele local de moradia.
Portanto, é esta pessoa, Sr. Presidente, Wilson Santiago, que hoje, nesta sessão solene, nós estamos comemorando, estamos referenciando e, acima de tudo,
reconhecendo o seu trabalho.
Se nós observarmos a época do nosso velho BNH,
do Banco Nacional de Habitação, os corretores tiveram
papel fundamental naquela política habitacional da
década de 70 até a metade da década de 80. Ali, nós
aprendemos a dizer que quem casa quer casa. Depois,
no ﬁnal da década de 80, em face da crise imobiliária,
da redução dos custos, o Brasil tinha quebrado em face
da crise do petróleo, a gente acrescentou mais uma
frase: desde que esta casa não seja do BNH, porque
a gente comprava aquele imóvel e, logo em seguida, o
nosso salário era reajustado abaixo da inﬂação. Era a
época dos decretos-leis, em que a gente recebia 30%
da inﬂação, 40% da inﬂação e não conseguia pagar
a prestação da casa própria. E, nessa forma difícil de
viver, em face de uma política errada de endividamento
público interno e externo que nós havíamos praticado
no ﬁnal da ditadura militar, nós tivemos um processo
muito grave, e muitos companheiros e companheiras
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abandonaram a proﬁssão de corretores porque a perspectiva era mínima.
Em seguida, na década de 90, tivemos um processo de incorporação, mas aquele processo de incorporação imobiliária tinha graves problemas, graves
distorções. O incorporador iniciava um projeto, em
seguida, ele dava esse projeto de incorporação como
garantia de outro projeto e, ao ﬁnal, ele não entregava
o apartamento comprado antecipadamente, com um
esforço muito grande por parte de cada família, por
parte de cada investidor.
Quando o melhor e o maior Presidente do Brasil
assumiu, em janeiro de 2003, a Presidência da República, já vinha com esse conjunto de informações
fornecido pelos corretores, pelas suas entidades, pelos incorporadores. Ao primeiro passo, o que o nosso
Governo Lula fez foi exatamente revogar toda aquela
legislação e criar a Lei de Incorporação. Chamamos
aquela legislação de regularização de todo esse processo, como forma de trazer uma proteção ao empreendedor e também ao comprador daquele imóvel, seja
na planta ou seja naquele processo de melhoria. Essa
nova legislação, que é de 2005, permitiu um processo de investimento em todo o setor imobiliário. Hoje,
no setor urbano, a construção civil, com toda a sua
indústria – de que os nossos corretores fazem parte
– é o setor que mais gera emprego e mais gera renda
para todos nós.
Exatamente por isso aquela legislação que nós
aprovamos, chamada de desafetação imobiliária –
nome meio estranho para o nosso linguajar –, permitiu
resolver esse conjunto de medidas equivocadas, mas
que tinha respaldo legal para enfraquecer a indústria
da construção civil e não proteger o incorporador, que
é exatamente o trabalhador que faz a sua poupança,
que faz a sua pequena arrecadação como forma de
adquirir o seu imóvel.
Lembro muito bem que, hoje, quando algumas
pessoas estão constituindo a sua família, reúnem-se
os irmãos, o sogro, a sogra, o pai e a mãe, fazem uma
pequena poupança e dão de entrada em um imóvel que
está em construção. E muitos deles já dizem: “Ao invés
de me oferecer uma festa ou de me dar um presente,
colaborem com a minha poupança porque eu quero
comprar o meu apartamento, quero comprar a minha
casa, para que possa ter um local para morar.” Isso só
foi possível exatamente por conta da segurança jurídica, que a Lei de Desafetação Imobiliária nos trouxe,
resolvendo um conjunto de inseguranças.
Hoje nós estamos construindo mais 2 milhões
de imóveis só pelo programa Minha Casa, Minha Vida,
iniciado neste ano de 2011. Nós havíamos assumido o
compromisso, com a reeleição do Presidente Lula, de
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iniciar esse processo de construção da casa própria em
2007. Também assumimos o compromisso de viabilizar, no primeiro Governo Lula, um milhão de moradias.
Quando ﬁzemos o diálogo com as entidades
representativas da construção civil, eles informaram
que sua capacidade operacional era de construir algo
em torno de 250 mil imóveis por ano, entre casas e
apartamentos. Toda a indústria que produz para esse
setor dizia que só poderia fabricar produto acabado,
matéria-prima para algo em torno de 300 mil unidades/
ano. Fizemos todas aquelas modiﬁcações na legislação tributária, na forma de tratar o assunto em 2008, e
chegamos, em 2010, a 1.000.005 imóveis contratados.
Agora estamos neste empenho para viabilizar
mais 2 milhões de moradias. A primeira grande preocupação era exatamente com a isenção tributária que se
faz nos produtos básicos, envolvendo quase cinquenta
itens do IPI para esse setor. Com o programa Brasil
Maior, que a nossa Presidenta Dilma lançou agora no
ﬁnal de julho início de agosto, está-se prorrogando
todo esse processo de incentivo ﬁscal até dezembro de
2012, exatamente para que nós possamos antecipar a
construção desses 2 milhões de moradias em 2011 e
2012, fazendo um grande esforço junto aos incorporadores e aos empresários para que possam dar conta
dessa tarefa, porque nós queremos enfrentar a crise
econômica internacional com outra variável.
Nós aprendemos, ao longo das décadas de 70,
80 e 90, que a única forma que tínhamos de enfrentar
as crises econômicas era recessão, aumento da taxa
de juros, desemprego e redução do poder de compra
daquela sociedade. Em 2008, na segunda maior crise
econômica da humanidade, que envolveu as economias
centrais, novamente vieram com o mesmo receituário. Mas o Governo brasileiro resolveu ousar, dizendo:
“Nós vamos enfrentar a crise econômica com outra
variável, aumentando o poder de compra da sociedade brasileira, porque se a nossa população não comprar, nós não teremos como gerar empregos e superar
essas diﬁculdades. Nós vamos liberar crédito, porque
se não tiver crédito, nós não teremos como enfrentar
esta crise violentíssima”. E o Brasil foi um dos últimos
países a entrar na crise e um dos primeiros a sair da
crise em 2009.
E, em 2010, nós geramos 2,5 milhões de empregos novos, empregos com carteira assinada, emprego de verdade sobre um saldo que nós tínhamos
em dezembro de 2009. Neste 2011, a nossa meta é
repetir mais 2,5 milhões empregos com carteira assinada sobre um saldo que nós tínhamos em dezembro
de 2010. Fechamos o primeiro semestre com 1, 27
milhão de novos empregos. E 2012 vamos enfrentar
da mesma forma.
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Sabemos que a crise econômica nos países que
aceitaram o receituário do velho Fundo Monetário Internacional de redução de investimento, de aumento da
taxa de juros, de redução do poder de compra da sua
sociedade, de redução da capacidade de investimento
da iniciativa privada tem graves problemas. Basta ver
que uma das maiores economias do mundo, que é a
Inglaterra, hoje os seus ﬁlhos e as suas ﬁlhas tocam
fogo nas ruas, porque não aceitam o desemprego, o
arrocho que ali está acontecendo. Se se vai para a
velha Grécia, que é berço da ﬁlosoﬁa e do acompanhamento de todos nós, a gente vê ali um povo tendo
a redução das aposentadorias, das pensões, dos salários, aumento da carga tributária e um povo milenar
sem saber qual a melhor saída. Se se vai para a Itália,
que é um país consolidado, veriﬁca-se que aquele país
tem hoje uma dívida pública superior a 120% do seu
Produto Interno Bruto, também com alto índice de desemprego. E nós, dos chamados países emergentes,
que lá em 2008 resolvemos enfrentar uma crise de
outra forma, conseguimos exatamente gerar emprego, gerar riqueza e reduzir o endividamento público.
O Brasil fechou 2010 com a dívida pública interna de
40,8% do seu Produto Interno Bruto. Para se ter uma
ideia, a maior economia do Planeta, com essa renegociação que fez agora, quando chegar ao novo teto,
que é de US$17 trilhões, estará a 122% da sua riqueza; o Brasil tem 40.8.
Em 2008, quando veio a crise, a nossa reserva
internacional era de US$220 bilhões. Gastamos, naquele processo, quase US$100 bilhões. Tivemos que
investir para segurar a nossa economia. Hoje, temos
US$352 bilhões em reserva internacional e somos o
quarto maior credor da economia norte-americana.
Sabemos o que isso representa, mas sabemos também como administrar essa reserva que pertence à
sociedade brasileira.
Se se veriﬁcar o compulsório, que é a reserva
líquida de dinheiro da sociedade e da iniciativa privada, depositada no Banco Central, em 2008, tínhamos
R$248 bilhões. Investimos algo em torno de R$155
bilhões no mercado nacional para alavancar a nossa
economia, porque a iniciativa privada não queria emprestar dinheiro para o Brasil. Hoje temos um saldo
superior a R$450 bilhões na reserva líquida do compulsório para, se necessário, voltar a ﬁnanciar nossa
economia.
É com esse olhar que o Brasil está observando
a crise de 2011, tendo clareza de que, se não fortalecermos o nosso mercado nacional, teremos menos
possibilidade de fazer esse enfrentamento.
Foi por isso que, na semana passada, a Presidenta Dilma mandou ao Congresso Nacional uma
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nova legislação para as micro e pequenas empresas.
Estamos chegando, em agosto de 2011, com mais de
5,45 milhões micro e pequenas empresas no Brasil.
Esse é o setor que mais gera emprego. Daqueles 2,5
milhões de empregos a que ﬁzemos referência, gerados em 2010, com carteira assinada, 80% foram nas
empresas que têm até 99 empregados, que são as
pequenas empresas. Se se quiser fazer um outro corte para as empresas que têm até 4 empregados, em
2010, elas foram responsáveis por 52% desses 2,5
milhões de empregos. Repete-se o mesmo desempenho, o mesmo percentual: 1,27 mil empregos gerados
em 2011 com carteira assinada. Para fortalecer esse
setor, estamos elevando o teto da micro e da pequena
empresa para R$3,6 milhões, exatamente para que
elas possam continuar crescendo, porque o teto hoje
é de R$2,4 milhões. Estamos elevando o empreendedor individual, que hoje é de R$36 mil, para R$60 mil.
Temos uma dívida.
O Congresso Nacional tem uma dívida com os
corretores de imóveis: atender a reivindicação e trazer
para o Simples Nacional esse importante segmento
da categoria do Brasil que gera muito negócio e emprego. (Palmas.)
Em 2008, quando coordenamos a segunda alteração na Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa,
conseguimos incorporar uma série de setores que ainda
estavam excluídos do Simples Nacional. Assumimos ali
um compromisso de que, na próxima alteração geral
que tivesse na Lei Geral, iríamos discutir a inclusão
desses setores, com um olhar especial para dois segmentos: os corretores de imóveis e os representantes
comerciais, até porque esses segmentos são muito
próximos. Do corretor de imóveis, o seu irmão, o seu
ﬁlho, às vezes é o representante comercial ou, o inverso, o ﬁlho do representante comercial é o corretor de
imóveis. Vocês têm uma identidade proﬁssional muito
grande. São exatamente dois setores que geram muito
negócio, que geram muita riqueza e que representam
setores fundamentais: o representante comercial nas
vendas para os lojistas e vocês na viabilização da casa
própria para nós.
Sr. Presidente, esta sessão solene, Senador Gim
Argello, não poderia ser feita em melhor hora. Estamos
discutindo no Congresso Nacional a renovação, a atualização do Simples Nacional. Sei da resistência em
setores do meu, do nosso Governo. Nós precisamos,
como líderes que somos, viabilizar e superar essas
diﬁculdades. A Câmara Federal deverá votar, em todo
o mês de setembro, o Simples Nacional. E queremos,
nosso Presidente Wilson Santiago, em todo o mês de
outubro, concluir essa votação aqui no Senado Federal, como sempre ﬁzemos com o Simples Nacional, em
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um processo de unidade, para dizermos para o Brasil
que vamos enfrentar a crise econômica internacional
com geração de emprego, com fortalecimento da nossa
economia e, acima de tudo, acreditando no nosso povo.
Muito obrigado e uma boa atividade! (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. José Pimentel,
o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Gim Argello.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) –
Convido, neste momento, para fazer uso da palavra, o
Senador Wilson Santiago, que também é desse mercado imobiliário.
Aproveito à referência ao Supersimples – pedi,
inclusive, ao Senador Wilson Santiago para falar sobre
isso –, sobre a inclusão na categoria Supersimples,
teremos, amanhã, mais uma disputa aqui no Senado.
Todos estão nos ajudando, há uma bancada enorme,
para colocar no PLS 90, que é o primeiro item da CAE
de amanhã. Vários corretores já estão participando
desta luta. E se amanhã não for possível, por algum
motivo, vamos fazer uma emenda, nossa assessoria
já preparou, no Supersimples que a Presidente Dilma
mandou, que está na Câmara, onde vão emendar para
trazer aqui para o Senado, para que possamos colocar
o Supersimples.
O Senador Wilson está ajudando muito nisso.
E para dar uma satisfação a vocês, aqui, estamos relatando cinco projetos que estão prontos para
votação que trata da Lei do Inquilinato. Então, há cinco projetos que estamos cuidando aqui no Senado a
pedido do nosso companheiro de categoria.
Com a palavra o nobre Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, autor desta importante sessão,
Senador Gim Argello; Sr. Presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóvel, João Teodoro da Silva;
Sr. Presidente do Conselho Regional dos Corretores
de Imóveis da 8ª Região, Sr. Hermes Rodrigues; Sr.
Presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis
do Distrito Federal, Geraldo Francisco Nascimento;
Sr. Presidente do Sindicato da Habitação do Rio de
Janeiro, que nos prestigia também no dia de hoje, Sr.
Pedro José Wärhmann; Sr. Presidente do Sindicato da
Habitação do Distrito Federal, Sr. Carlos Bentes David;
Sr. Vice-Presidente do Sindicato de Imóveis do Distrito
Federal, Antônio Bispo; nosso Luiz Carlos, Prefeito do
Município de Cristalina, que também nos prestigia nesta
grandiosa sessão, ex-Presidente do Creci do Distrito
Federal; além dos companheiros, dos representantes
e corretores do nosso Estado da Paraíba, Estado nor-
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destino que muito nos honra representá-lo aqui nesta
Casa; senhores proﬁssionais da imprensa; senhores
corretores de imóveis; representantes de muitos dos
sindicatos de vários Estados da Federação; senhoras
e senhores; o Senado Federal, no dia de hoje, presta
uma justa homenagem e ratiﬁca para a sociedade brasileira e para a própria classe dos corretores de imóveis
o compromisso que esta Casa tem com essa importante categoria de proﬁssionais, que tem contribuído
para o sucesso da economia nacional e também tem
dado ao cidadão comum, àquele que, de fato, sonha
em ter a sua casa própria e uma segurança familiar,
condições para que tenha aquilo que é elementar na
vida das pessoas: a casa popular.
O Senador Pimentel, nosso companheiro do Estado do Ceará, fez um relato da economia nacional.
Registrou a importância e a preparação do País para
enfrentar a crise que muito nos atormentou no passado e também nos incomoda hoje.
Com certeza, o enraizamento, o equilíbrio e a potencialidade da economia nacional não só nos asseguram e nos garantem a nossa tranquilidade, no que se
refere ao crescimento desse setor, como também dá
ao Brasil um potencial muito positivo, no que esse refere ao crescimento do setor imobiliário e, logicamente,
das vendas com imóveis que atendam aos senhores e
a todos nós, no que se refere à boa perspectiva nesse
setor para um futuro maior.
Como nós sabemos, e citou aqui o nosso companheiro Gim, temos apenas uma participação de 5% no
PIB. Muitos até dizem: “A bolha internacional está-se
expandindo e chegará ao Brasil.” Não, se vocês testemunharem isso, foi dito inclusive pelo próprio Senador
Gim, nos Estados Unidos, o comprometimento, digo
até a participação do PIB nacional americano naquela
época com o setor imobiliário era em torno de 60%.
Na Europa, como todos já sabem, chegavam próximos
alguns dos países, até passando de 40%. No Brasil,
apenas 5%.
Então, se chegarmos ao nosso sonho que é, de
fato, construir, por meio de um só programa, como o
Minha Casa, Minha Vida, a dois milhões de moradias,
até 2014 com 500 mil moradias ao ano, ainda ﬁcaremos
longe, Senador Pimentel, dos 10% do PIB nacional.
Estamos preparados sim.
Tenho certeza de que a iniciativa do Governo, a
iniciativa desta Casa, de todos aqueles que têm contribuído para o soerguimento desse setor, para que
se diminua esse débito habitacional, que muito tem
incomodado a população brasileira, especiﬁcamente
a de baixa renda, tenho certeza de que juntos teremos condições de amenizar esse sofrimento, essa
incomodação no ser, no lar de cada um, e de fazer
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aquilo que a sociedade brasileira espera desta Casa,
espera do Governo e espera do conjunto de cidadãos
e de entidades representativas que trabalham para o
fortalecimento e para o engrandecimento desse setor.
Senador Gim, tive uma alegria muito grande,
ainda como Deputado Federal em 2007, como o Senador Pimentel citou aqui, quando o Congresso Nacional recebeu cinco projetos do próprio Governo do
ex-Presidente Lula, quando se criou o PAC 1 – ainda
o PAC 1 – de um dos projetos fui o Relator, o que tratava do ﬁnanciamento dos incentivos a investimentos
à infraestrutura nacional.
E graças a Deus, quando se buscaram os investimentos dos recursos do FGTS, recursos do trabalhador
brasileiro, comprovou-se que estavam investidos em
vários outros setores de infraestrutura, e pouca coisa,
naquele instante, a parte menor estava direcionada ao
setor habitacional, o nosso relatório ﬁnal foi condicionando que de cada centavo, de cada real retirado do
FGTS do trabalhador brasileiro, um real também seria
para a habitação popular. E isso, graças a Deus, nos
possibilitou até hoje ao setor, no que se refere ao crescimento somado aos recursos da poupança popular,
além de todos os outros recursos obrigatórios vinculados ao lucro dos próprios bancos, no que se refere
ao comprometimento e obrigação com investimento na
habitação, só no ano passado, por exemplo, na área
de habitação de poupança popular, 46 mil contratos só
na parte de poupança, sem contar os demais contratos
que foram celebrados pelo Brasil afora.
Então, isso, Senador Gim, de fato contribuiu muito, e irá contribuir muito mais. Tenho certeza de que a
contribuição dos Srs. corretores, dos proﬁssionais do
setor imobiliário nacional contribuiu muito para o sucesso que temos hoje, no sentido de aumentar e também
de dar credibilidade à proﬁssão, de dar credibilidade e
segurança ao comprador, ao adquirente, àquele que,
na maioria das vezes, é desinformado, que, na maioria
das vezes, conﬁa no corretor, na palavra do corretor. E
é o corretor que intermedeia tudo isso e leva à venda
e, com isso, ao sucesso desse setor, que muito tem
crescido e se fortalecido pelo Brasil afora.
Quero, para não me alongar muito, parabenizar todos os corretores de imóveis deste País, nesta
sessão de hoje, e especialmente no próprio dia de
comemoração, que será dia 27, dizendo que nosso
compromisso, aqui no Congresso Nacional, além de
procurar fazer com que essa classe se fortaleça ainda
mais, é fazer com que adquira aquilo que muitas das
demais categorias já adquiriram – e não sabemos as
razões dessa discrepância, desse diferencial –, de já
não ter sido priorizada em tantos projetos que tratam
da matéria a inclusão das reduções ﬁscais para os
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corretores de imóveis, como, por exemplo, a inclusão
do Simples e, hoje, o próprio Supersimples. (Palmas.)
Então, iremos trabalhar nesse sentido, e tenho
certeza de que V. Exª, Senador Gim, que representa
essa categoria nesta Casa com muito orgulho, terá
plenas condições, com a soma, com a contribuição e
com a parceria dos demais companheiros, a exemplo
da minha própria pessoa, no sentido de construirmos a
viabilidade da aprovação desse assunto, desse projeto,
dessa emenda de autoria de V. Exª, que tenho certeza
de que não só irá fortalecer a categoria, como também
dará uma contribuição muito grande correspondendo à
expectativa da classe, uma classe que tem dado exemplo à economia nacional e contribuído com seu fortalecimento, seu crescimento e sua própria estabilidade.
Agradeço a todos, parabenizando os senhores
corretores pela contribuição que têm dado ao País e
dizendo que, juntos, se Deus quiser, faremos aquilo
que a sociedade brasileira, que a categoria e que todos nós queremos em favor do Brasil, em favor das
nossas próprias regiões e, além de tudo, em favor da
classe e da categoria que muito ajuda ao Brasil e que
muito ajuda à economia nacional.
Obrigado a todos. Parabéns a todos. E vamos
em frente, se Deus quiser, que o futuro é e será para
todos nós. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) –
Agradecemos as palavras ao nosso querido 2º Vice-Presidente do Senado, Senador Wilson Santiago.
Convido a fazer uso da palavra o Presidente do
Conselho Federal dos Corretores de Imóveis (Cofeci),
João Teodoro da Silva.
O SR. JOÃO TEODORO DA SILVA – Bom dia
a todos!
Inicio este pronunciamento agradecendo a Deus
pela oportunidade.
Quero cumprimentar o Senador Wilson Santiago,
nosso amigo da Paraíba, que também tem sido, na sua
região e em todo o Brasil, na condição de Senador,
um defensor das causas do mercado imobiliário, dos
corretores de imóveis do Brasil; o Senador Gim Argello, que é nosso colega, que, sistematicamente, tem
acompanhado todos os problemas que dizem respeito à categoria dos corretores de imóveis, ao mercado
imobiliário, e que teve a gentileza de fazer a proposição
desta sessão solene; o Senador Jayme Campos, que
também esteve presente aqui, prestigiando este evento, e que tem sido um companheiro dos corretores de
imóveis; o Senador José Pimentel, nosso ex-Ministro,
que, no Ceará e também no Senado, tem defendido
as causas dos corretores de imóveis; a Senadora Ana
Amélia, do Estado do Rio Grande do Sul. Enﬁm, a todos os Senadores que participaram da aprovação do
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requerimento feito pelo Senador Gim Argello, os nossos
cumprimentos e os nossos agradecimentos!
Cumprimento o nosso companheiro e colega Hermes Alcântara, Presidente do Creci do Distrito Federal;
o companheiro Getúlio, Presidente do Sindimóveis; o
Bispo, Vice-Presidente do Sindimóveis; o nosso Prefeito
de Cristalina, ex-Presidente do Creci-DF, companheiro Luiz Carlos Attiê, corretor de imóveis de proﬁssão;
nosso querido amigo Pedro Wähmann, Presidente do
Secovi do Rio de Janeiro; Carlos Hiram, Presidente do
Secovi do Distrito Federal.
Cumprimento, naturalmente, todos os presidentes dos Conselhos Regionais, os conselheiros regionais e os conselheiros federais, que, de todo o Brasil,
acorreram aqui para prestigiar esta sessão, e também,
obviamente, todos os corretores e corretoras de imóveis presentes nesta sessão.
Senador Wilson Santiago, Senador Gim Argello,
é uma honra estarmos nesta tribuna, falando em nome
da categoria proﬁssional dos corretores de imóveis e dizendo algumas realidades que cercam nossa proﬁssão.
Tenho dito, ao redor do Brasil, principalmente
neste ﬁnal de ano, quando fui convidado para fazer
palestras em várias ocasiões e em vários Estados
brasileiros, da importância que tem tido o corretor de
imóveis, principalmente neste momento de grande
relevância do mercado imobiliário brasileiro para o
desenvolvimento da nossa economia.
Os corretores de imóveis, desde que, em 1962,
tornaram-se proﬁssionais legalizados, por meio da Lei
nº 4.116, têm desempenhado um papel fundamental
para o desenvolvimento da nossa economia, para o
desenvolvimento da nossa sociedade e para o desenvolvimento da nossa política também, como prova o
nosso companheiro Luiz Carlos Attié e muitos outros
corretores de imóveis que militam na política nacional,
seja em nível federal, seja em nível estadual, seja em
nível municipal.
Eu me lembro perfeitamente, compactuando agora com o discurso feito pelo Senador José Pimentel,
de que houve, sim, um momento de grande relevância
para o mercado imobiliário brasileiro. Estou na proﬁssão desde 1972, comecei minha militância como representante de classe ainda em 1983. Durante todo
esse tempo, vínhamos alertando os Governos Federal,
Estaduais e Municipais a respeito da importância da
cadeia produtiva da construção civil no Brasil.
O Senador Gim Argello e o Senador Wilson Santiago tiveram uma lembrança muito signiﬁcativa do
quanto representa o valor em ﬁnanciamentos habitacionais percentualmente em relação ao Produto Interno
Bruto (PIB) nacional, que, no Brasil, é de apenas 5%,
enquanto, nos Estados Unidos, vai a mais de 60%; na
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Holanda, vai a 111%; e, em alguns países da Europa,
vai a 80%; e por aí afora.
Mas a grande relevância que tem sido por nós
percebida não é exatamente o quanto representamos
em ﬁnanciamentos habitacionais apenas, mas principalmente o quanto essa cadeia representa em participação produtiva no PIB nacional, Senador Gim Argello. Temos feito um estudo a respeito disso ao redor
do mundo e veriﬁcamos que a cadeia produtiva como
um todo do mercado imobiliário e a construção pesada
têm representado, entre os países do mundo, de 12%
a 20% de participação no PIB. Isso é muito signiﬁcativo, principalmente no Brasil, levando em consideração
que estamos hoje próximos dos 18%. Temos de pensar
que 18% do nosso PIB, que, hoje, chega a US$1,7 trilhão, é um valor muito signiﬁcativo, com toda certeza.
Os corretores de imóveis, assim como os segmentos representativos da nossa organização, como
os Secovis, o Sindimóveis, as associações, os Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Corretores
de Imóveis, têm procurado, desde 1986, quando se
iniciou o primeiro levantamento a respeito dessa participação, conscientizar o Governo Federal da importância da concessão de ﬁnanciamentos habitacionais
para a evolução econômica e social do País. Veriﬁcamos que, em todos os países ao redor do mundo que
chamamos de países de primeiro mundo – Europa,
Estados Unidos, Canadá, Japão –, sempre havia um
olhar bastante dirigido dos governos federais desses
países para o mercado imobiliário justamente por que
esse mercado imobiliário representava o sustentáculo
da economia desses países.
O Governo brasileiro, o Governo Lula, em 2004
– aí sim, Senador Pimentel –, reconhecendo a importância dessa participação no PIB nacional, editou a Lei
nº 10.931, que revitalizou o instituto do patrimônio de
afetação e introduziu inúmeras medidas que ﬁzeram
com que retornassem ao mercado de ﬁnanciamentos
habitacionais no Brasil também os bancos privados,
que haviam abandonado completamente a concessão
de ﬁnanciamentos no Brasil, embora ainda fossem
obrigados, por uma lei, a aplicar 65% dos valores arrecadados em Caderneta de Poupança ao mercado
imobiliário de ﬁnanciamentos. Os bancos não faziam
isso, porque o Banco Central recebia esse dinheiro
diariamente dos bancos privados, que alegavam, pura
e simplesmente, que não haviam conseguido fazer a
aplicação no mercado habitacional. Sabíamos que, na
verdade, não haviam aplicado no mercado habitacional
por que não queriam assumir os riscos nem os custos
que isso demandava. Por isso, proceder daquela maneira era muito mais tranquilo, já que o Banco Central
remunerava regiamente esses dinheiros aos bancos
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privados. Com a Lei nº 10.931, isso deixou de existir.
O Banco Central deixou de recepcionar esses dinheiros e, mais do que isso, estabeleceu punição para os
bancos que não ﬁzessem a devida aplicação em ﬁnanciamentos habitacionais.
Isso revolucionou o mercado imobiliário brasileiro a partir do ano de 2005. A Lei nº 10.931 é de 3 de
agosto de 2004, e seus efeitos benéﬁcos à sociedade
brasileira e à economia brasileira passaram a se produzir a partir de janeiro de 2005. Daí para frente, uma
enxurrada de dinheiro fez frente às necessidades de
ﬁnanciamentos habitacionais no Brasil, e não paramos
mais. Desse modo, neste ano de 2011, somando-se
os ﬁnanciamentos dos bancos privados e os ﬁnanciamentos concedidos pelos bancos oﬁciais do Governo,
deveremos superar a casa dos R$200 bilhões em ﬁnanciamentos habitacionais no Brasil.
Além disso, outras medidas do Governo Federal acompanharam a evolução de todo esse benefício
trazido pela Lei nº 10.931, com a criação de planos
especíﬁcos de incentivo à nossa economia, como o
PAC, o plano Minha Casa, Minha Vida e por aí afora.
Nessa semana, recebi do companheiro José
Augusto Viana, do Creci de São Paulo, que coordena
para nós o trabalho dos corretores de imóveis na ﬁscalização do plano Minha Casa, Minha Vida, a relação
de projetos em andamento hoje no Brasil. São mais de
3,5 mil projetos, Senador Pimentel, em andamento do
plano Minha Casa, Minha Vida hoje, em todo o Brasil.
É realmente muito signiﬁcativo, muito relevante.
Esta tem sido a luta dos corretores de imóveis:
conscientizar o Governo a respeito das necessidades
não da categoria propriamente dita, mas da sociedade brasileira com relação ao processo habitacional. E,
graças a Deus, conseguimos grandes sucessos a partir
do ano de 2005 ou, mais precisamente, de agosto de
2004, com a edição da Lei nº 10.931!
Gostaria de lembrar, para não nos alongarmos
neste discurso, as necessidades também dos corretores de imóveis. Temos acompanhado os processos
desenvolvidos no Congresso Nacional, que já foram
citados pelo Senador Gim Argello, pelo Senador Wilson Santiago e pelo Senador Pimentel, mas há coisas
que precisam ser revistas também.
Hoje, os corretores de imóveis têm uma grande
importância, pela grande relevância do mercado imobiliário, pela grande relevância da atuação social que
exercem ao proporcionar aquisição da casa própria e
pela grande relevância de natureza política. O corretor de imóveis, pela comunicatividade da sua própria
proﬁssão, é, sem dúvida, o maior formador de opinião
que existe no Brasil, entre todos os proﬁssionais. Esses proﬁssionais precisam ser mais bem olhados pela

AGOSTO 2011

Agosto de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sociedade, pelo empresariado da construção civil, pelo
empresariado das imobiliárias e pelos nossos representantes no Congresso Nacional.
Corretor de imóveis, é bom lembrar, é aquele
proﬁssional que trabalha dia a dia, enfrentando chuva,
enfrentando sol, enfrentando calor, enfrentando frio,
para participar de um plantão de vendas, para vender
os produtos produzidos pela nossa indústria imobiliária. No entanto, esse proﬁssional não tem garantia
de emprego. Esse proﬁssional não tem horas extras a
receber, embora trabalhe nos ﬁns de semana e nos feriados. Esse proﬁssional não tem plano de saúde, não
tem INSS, não tem FGTS. Esse proﬁssional, realmente,
precisa ser olhado com mais carinho pelo Congresso
Nacional e pela sociedade organizada no Brasil. Esse
proﬁssional trabalha em plantões que, muitas vezes,
não oferecem a mínima segurança e a mínima condição de habitabilidade, e isso precisa ser revisto. Nós
precisamos que isso seja olhado.
Temos sido reconhecidos pelo Governo Federal,
que, recentemente, reconhecendo a organização proﬁssional dos corretores de imóveis do Brasil, que hoje,
neste contexto, está representada pelo companheiro
José Augusto Viana no Estado de São Paulo, fez com
que os corretores de imóveis, por meio de um convênio
com a Caixa Econômica Federal, fossem elevados à
condição de ﬁscais na execução do plano Minha Casa,
Minha Vida por todo o Brasil, dada a importância que
representa a nossa organização proﬁssional, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis.
Do mesmo modo, a Lei nº 9.613, de 1998, que
criou no País o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras, organismo importantíssimo para situar o
Brasil entre os países desenvolvidos do mundo, colocou
o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis como corresponsáveis, junto àquele
Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para
ﬁscalizar e informar àquele Controle e ao Ministério da
Fazenda os desvios que possam acontecer dentro das
negociações imobiliárias nacionais.
Portanto, há, sim, um reconhecimento da importância da organização proﬁssional dos corretores de
imóveis não só pela sociedade organizada, mas também pelos Poderes constituídos da nossa República.
Quero dizer aos senhores e aos nossos colegas
corretores de imóveis, corrigindo alguns dados oferecidos desta tribuna – fui o responsável pela condução
dessas pesquisas que foram feitas pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis, Senador Argello –, que,
em 1995, ﬁzemos um levantamento do primeiro perﬁl
socioeconômico dos corretores de imóveis do Brasil, e
havia, naquela época, entre nós, apenas 26% de proﬁs-
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sionais ostentando diploma de nível superior, diploma
de graduação. Em 2005, dez anos depois, ﬁzemos o
segundo levantamento socioeconômico dos corretores
de imóveis, e, naquela época, sim, já havia um índice
de 52%, como foi citado pela Senadora Ana Amélia.
Em 2011, neste ano precisamente, por ocasião do III
Embrace realizado em Brasília com grande sucesso,
diga-se de passagem, tivemos oportunidade de fazer
um novo levantamento socioeconômico e chegamos
ao número de 64% de proﬁssionais com nível superior, não 52%, que é o dado de 2005 ainda. Então, faço
apenas essa correção.
Do mesmo modo, destaco a participação feminina no contingente de corretores de imóveis no Brasil,
que, em 1995, era de apenas 8,3%; em 2005, passou
a 22% e, como disse a Senadora Ana Amélia, neste
momento, já é mais de 30%. É de 34% a participação
feminina no meio dos corretores de imóveis, e acreditamos que essa participação será de mais ou menos
50% nos próximos seis anos ou sete anos, com toda
a certeza, pelo grande crescimento que tem tido a
participação feminina.
Enﬁm, senhoras e senhores, essa é a nossa
fala, para parabenizar os corretores de imóveis, as
imobiliárias e todos aqueles que, de uma forma ou de
outra, interagem com os corretores de imóveis Brasil
afora, porque, realmente, essa categoria tem grande
relevância para o desenvolvimento econômico, social
e político da nossa Nação.
Que Deus abençoe todos nós!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) –
Agradeço a palavra do nosso Presidente João Teodoro.
Agora, convido o último orador inscrito, nosso
Prefeito de Cristalina, corretor de imóveis, Luiz Carlos
Attiê, para usar da tribuna. (Palmas.)
O SR. LUIZ CARLOS ATTIÊ – Sr. Presidente,
Senador Gim Argello; também o Presidente da sessão, que está aqui presente, Senador Wilson Santiago;
quero cumprimentar o meu Presidente do Conselho
Federal dos Corretores de Imóveis, João Teodoro da
Silva; cumprimento também meu Presidente do Creci/
DF, corretor de imóveis, Hermes Alcântara; cumprimento o Presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Distrito Federal, o corretor de imóveis Geraldo
Francisco Nascimento; da mesma forma, estendo os
cumprimentos ao Vice-Presidente do sindicato, meu
grande amigo e corretor de imóveis, Antonio Bispo;
Presidente do Secovi/DF, meu companheiro corretor
de imóveis, Carlos Hiram Bentes David; cumprimento
o Presidente do Sindicato de Habitação do Rio de Janeiro, corretor de imóveis Pedro José Wähmann. Cumprimento todos os presentes: a Mesa dos trabalhos; os
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corretores e corretoras de imóveis aqui presentes; os
presidentes de Crecis; todos os meus amigos; os presidentes de sindicatos de todo o País; os Senadores
que nos honraram com sua fala e com sua presença,
o Senador José Pimentel, do Ceará, terra do nosso
querido Armando Cavalcante; a Senadora Ana Amélia, que falou agora há pouco, e também o Senador
Jayme Campos, que esteve aqui conosco; demais Senadores; amigos e amigas corretores de imóveis; meu
ﬁlho, se me permite a Mesa, Presidente da Câmara de
Valores Imobiliários, Frederico Attié – todos os meus
ﬁlhos são corretores de imóveis; agora o Luiz Felipe
está chegando na proﬁssão. Todos já são corretores
de imóveis, também nossos colegas.
Pedi a fala, Sr. Presidente – serei muito breve –,
para fazer algumas ponderações e um importante relato.
A evolução da nossa proﬁssão de corretor de imóveis passou por várias etapas. Começou como aproximador entre o comprador e o vendedor, aquele que
trazia os negócios, aquele que levantava os negócios.
Hoje, a nossa proﬁssão, essa importante proﬁssão é o
maior agente de desenvolvimento econômico do País.
A proﬁssão de corretor de imóveis não só aproxima vendedores e compradores; ela também, hoje,
é responsável pela criação de cidades e pela proteção do meio ambiente, porque é o corretor de imóveis
aquele primeiro consultor na hora de se fazer cidades
e de se fazer loteamentos e também de impulsionar
o crescimento das cidades. O corretor de imóveis tem
por obrigação e tem também por condução da sua
proﬁssão zelar pelos interesses públicos e também
pela moradia de todos os brasileiros.
O Senador Gim Argello, logo no início do seu mandato, procurou-nos no Creci com o que seria um projeto, com o que seria mudança na vida dos brasileiros: o
projeto Minha Casa, Minha Vida. Naquela oportunidade,
como articulador desse importante programa da Presidenta Dilma Rousseff, o Senador nos dizia: “Essa será
a Presidente da República se esse projeto prosperar”.
E nós veriﬁcamos hoje dois milhões de moradias,
que o Senador José Pimentel nos disse que serão
construídas. Essas moradias – e eu as acompanho de
perto – estão sendo construídas zelando por todos os
elementos necessários para que aquele cidadão que
vai ali residir não só tenha luz, água e esgoto sanitário,
mas também todos os equipamentos públicos, como
escolas e emprego próximo.
Então, não se trata simplesmente da construção
de dois milhões de moradias. Por isso, talvez, muitas
prefeituras, muitos agentes reclamam que o projeto
está devagar. Não é que esteja devagar. É um projeto
muito sério, que vai dar não só dignidade às famílias
brasileiras, mas também – este é o objetivo do corre-
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tor de imóveis – vai levar a escritura a cada uma das
famílias brasileiras, a escritura da sua casa própria. É
isso que é importante nesse projeto.
Então, Senador Gim, o senhor está bem-acompanhado aqui, no Senado. O Senador José Pimentel
falou muito bem. Tenho, por formação, o curso de Economia e senti-me, hoje, realmente, mais conﬁante nos
destinos do nosso País pelos números que o senhor
apresentou aqui, muito importantes para o esclarecimento de todos que acreditam neste País.
O Senador Presidente Wilson Santiago, se me
permite a observação, quando tomou posse como
Deputado Federal, em Brasília, em 2002, seu primeiro
mandato, procurou-nos, e eu ﬁquei até satisfeito, porque ele queria saber como andava o mercado imobiliário brasileiro. Eu achei muito pertinente a presença
dele aqui, porque, Presidente João Teodoro da Silva,
não estamos sós. Eu tenho certeza de que o senhor,
com o seu dinamismo – o senhor que levou a proﬁssão de corretor de imóveis aos maiores patamares de
respeitabilidade da sociedade brasileira –, tem aliados
aqui, no Senado Federal. E tenho certeza de que meu
amigo Gim Argello não faltará nunca com o seu apoio,
acompanhado, como o senhor presenciou, de vários
Senadores que também veem no mercado imobiliário o
carro-chefe de uma economia. Dizem os especialistas
que, se o mercado imobiliário de algumas cidades não
anda bem, há algum problema naquela cidade. Se o
mercado mobiliário está em franca atividade, crescendo
com condomínios verticais e horizontais e dando aos
investidores daquela cidade a expectativa de que vão
fazer bons investimentos, isso é sinal de prosperidade e
de crescimento. Então, com essa observação, eu queria homenagear o Senador Presidente Wilson Santiago
pela sua fala e, tenho certeza, pelo seu compromisso
com a proﬁssão de corretor de imóveis.
A Senadora Ana Amélia fez uma observação
sobre a quantidade de corretoras presentes no mercado imobiliário. O meu Presidente João Teodoro já
respondeu que o número não é 25%; o número é 30%.
Então, assim, eu queria também fazer uma observação não só em relação ao número de mulheres
representantes do segmento de corretores de imóveis,
mas quero lembrar que, em todos Estados brasileiros,
há uma mulher como chefe e com uma das maiores
imobiliárias do País. Eu não vou citar nomes, mas o
meu amigo Augusto Viana sabe que, em São Paulo,
uma mulher comanda o mercado imobiliário; na Bahia,
na Paraíba do Senador Wilson Santiago.
E quero também homenagear a nossa querida
corretora de imóveis, a primeira corretora de imóveis
de Brasília, a Dona Vera Abrantes, que foi corretora lá
nos primórdios. (Palmas.) Veio para Brasília juntamente
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com o gabinete do Presidente Juscelino Kubitschek,
e aqui ela fez as primeiras negociações, as primeiras
vendas de imóveis, daqui, de Brasília para todo o mundo. Hoje, se veriﬁcamos essa pujança do mercado,
devemos reconhecer a presença de Vera Abrantes.
Então, para exaltar ainda mais as mulheres, quero
lembrar que também nós, em Cristalina, usamos esses
mesmos expedientes que usam os corretores de imóveis
e que usei na minha vida. Minha proﬁssão me impulsionou
a ser Prefeito dessa cidade muito importante, a minha
cidade, que tem números bastante animadores, assim
como o Brasil, um gigante adormecido, como outras cidades brasileiras. Tenho certeza de que os corretores
de imóveis, participando ativamente daquele que será
alavancador da economia de qualquer cidade, que é o
imóvel, o crescimento habitacional... Tenho certeza de
que nós, corretores de imóveis, ainda não estamos dando
ao Brasil todo o trabalho que temos condições de fazer.
Portanto, quero, por falar da minha Cristalina, dizer que 10% apenas do potencial dessa cidade estão
sendo, hoje, responsáveis pelo maior PIB agrícola do
Estado de Goiás e quinto do País; o maior produtor de
alho do País, números impressionantes, numa cidade
que tem 252 rios e que, hoje, proporciona ao mundo
todo uma grande economia agrícola.
Quero agradecer ao Presidente pela oportunidade
de estar aqui e de render, mais uma vez, homenagem
aos meus amigos corretores de imóveis, especialmente
aos corretores e corretoras que estão aqui presentes,
de Brasília também, que me deram grande satisfação,
grande oportunidade, quando me elegeram seis vezes
consecutivas como Presidente do nosso Conselho
Regional de Corretores de Imóveis de Brasília; oportunidade com a qual, pela nossa convivência, muito
aprendi. Aprendi com os mais experientes; aprendi
com o Geraldo, que está ali, o Gegê Leite; aprendi
com grandes baluartes da proﬁssão, que, no passado, com pastas na mão, percorriam as galerias. Como
dizia o nosso querido José Garcia Ribeiro: “corretores
de pastas, corretores de mãos calosas”, que, naquela
oportunidade, levavam às pessoas as oportunidades
do nosso mercado imobiliário.
Assim, Presidente, para encerrar, quero deixar
uma mensagem ﬁnal, um agradecimento, uma homenagem especial ao eterno corretor de imóveis, ao nosso saudoso Newton Egydio Rossi, que foi seu professor, que foi professor de todos nós aqui, em Brasília,
e que trouxe o Gabinete Civil do Presidente Juscelino
Kubitschek para Brasília. Ele era chefe de gabinete
presidencial.
Muito obrigado.
Viva o corretor! Viva a corretora de imóveis! (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) –
Agradeço a participação ao nosso Prefeito de Cristalina e Presidente do Creci, Luiz Carlos Attié, e à sua
família; ao Filipe, que está ali; e ao nosso amigo Fred,
Presidente da nossa Câmara.
Para encerrar, o Presidente do Sindicato da Habitação do Rio de Janeiro, o Sr. Pedro José Wähmann,
gostaria de dar uma palavrinha rapidamente.
Por favor, tem o senhor a palavra, Sr. Presidente
do Secovi-RJ.
O SR. PEDRO JOSÉ WÄHMANN – Senador
Gim Argello, Presidente desta sessão, em nome do
qual dirijo a saudação aos Senadores presentes; meu
caro João Teodoro, Presidente do Cofeci, em nome
de quem também saúdo todos os dirigentes de Creci;
representantes do Conselho Federal; presidentes de
sindicatos, sou Presidente do Secovi do Rio e, como tal,
represento as empresas imobiliárias, também necessariamente representadas por um corretor de imóveis,
mas, de toda maneira, a parte jurídica da atividade de
corretagem de imóveis.
Quero falar, aqui, do nosso grande apreço pela
classe dos corretores de imóveis e autônomos. Sei
que existem alguns embates, vez por outra, sobre a
questão do relacionamento entre o corretor e a pessoa
jurídica, mas quero lhes aﬁrmar, como Presidente do
Secovi e como coordenador da atividade dos Secovis
no Brasil, da Câmara Imobiliária de Comércio e Serviços Imobiliários, que sempre defendemos, na nossa
linha de pensamento e nos entendimentos que buscamos fazer com a atividade autônoma dos corretores
de imóveis, a busca pela atuação dentro das normas
legais e do nosso grande respeito, do nosso grande
apreço pela categoria.
Enxergo que o mercado mudou muito. O movimento que representa dentro da economia do Brasil
já foi, aqui, diversas vezes citado e não preciso entrar
nesse campo, mas é preciso que, dentro dessa grande
revolução por que passa a atividade imobiliária no Brasil, exista espaço – digo espaço – para que possamos
conversar sempre dentro do mais alto nível e buscar
outras formas de relacionamento que, inclusive, venham a facilitar e reduzir as discussões que, por uma
ocasião ou outra, ocorrem entre o setor empresarial
da corretagem imobiliária e os corretores autônomos.
Portanto, a minha presença, aqui, nada mais é
do que para agradecer o honroso convite do Senador.
Minha admiração e respeito a todos os que exercem essa espinhosa função de dirigentes do Creci e
dos sindicatos, dos Sindimovéis.
Quero fazer uma saudação ao meu conterrâneo,
Casimiro, do Rio de Janeiro, e reaﬁrmar que os Secovis
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do Brasil vêem, com o maior respeito e a maior admiração, a atuação dos corretores de imóveis.
Deixo registrada a posição que faço, tenho certeza, em nome dos demais presidentes que me delegaram também, aqui nesta memorável manhã, no
Senado Federal, a função de fazer uma saudação à
classe que, no dia 27, comemora o seu dia nacional.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) –
Muito obrigado, Sr. Pedro José Wähmann.
Eu gostaria, neste momento, de registrar a presença, que muito nos honra, do Professor Menna Barreto,
que à época foi Chefe de Gabinete do nosso Ministro
e patrono da nossa classe, Arnaldo Pietro. Muito obrigado pela sua presença.
Agradeço aos já citados: os corretores que estão
aqui presentes, o Wellington, o Tunga, o Fred, o GG
e todos vocês que se encontram aqui; os representantes do Conselho Federal; o Presidente do Creci e
a nossa diretoria, que se encontra presente. Nosso
muito obrigado.
Sinto-me honrado por ser um dos autores de mais
esta sessão solene.
Agradeço aos Senadores que por aqui passaram:
nosso Vice-Presidente Wilson Santiago, que está presente; nosso querido José Pimentel – muito obrigado e
parabéns pelo discurso –; Jayme Campos; Ana Amélia.
O Presidente da Casa, José Sarney, mandou-me registrar que estava abraçando a nossa categoria.
Os Líderes Renan Calheiros, Romero Jucá, Humberto Costa, Alvaro Dias, Demóstenes Torres, Magno
Malta e Crivella ﬁzeram questão – como é segunda-feira, eles estão voltando dos Estados de origem – de
deixar esse abraço à nobre categoria dos corretores
de imóveis.
Dizendo isso e cumprida a ﬁnalidade desta sessão, agradeço às personalidades que nos honraram
com o seu comparecimento
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF)
– O Sr. Senador Geovani Borges enviou discurso à
Mesa alusivo ao presente evento para ser publicado
na forma do disposto no art. 203 Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, no dia 27 de agosto, comemora-se
o Dia do Corretor de Imóveis, importante proﬁssional,
que atua como viabilizador do processo de compra e
venda de imóveis. Pelo seu trabalho, o corretor aproxima as vontades do vendedor e do adquirente de unidades habitacionais, terrenos e fazendas, entre outros,
garantindo negócios que são vitais para a economia
das cidades brasileiras.
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A corretagem de imóveis, por suas características, exige de seus proﬁssionais a vocação para o comércio, a facilidade em se relacionar com o público, o
conhecimento das regras do mercado e das condicionantes circunstanciais da economia local, nacional e
até mesmo internacional, em tempos de internet e de
globalização das trocas comerciais.
As tantas exigências que se impõem ao corretor
de imóveis fazem de sua proﬁssão um campo mais
complexo a cada dia, de modo que até mesmo as faculdades e universidades já desenvolvem cursos de
graduação voltados a esse campo do conhecimento,
como; bacharelado em Ciências Imobiliárias, ou cursos
de conteúdo mais curto, como o de Gestão Imobiliária,
ou de Técnico em Transações Imobiliárias.
No Brasil, a corretagem de imóveis conta com
órgãos de classe como o Conselho Federal de Imóveis, dividido, nos Estados Federativos, em Conselhos
Regionais, que regulam a atividade, incrementando a
conﬁabilidade da proﬁssão, em beneﬁcio dos brasileiros.
A sociedade vem paulatinamente gerando mais
riquezas e renda para seus cidadãos, e sempre que
uma sociedade enriquece, o comércio de imóveis aumenta vertiginosamente. O Brasil não é exceção à
regra, de modo que o corretor de imóveis ganha mais
importância a cada dia, na medida em que seu trabalho auxilia na aquisição de casas e apartamentos por
milhões de indivíduos e famílias.
Auxilia e viabiliza, uma vez que, nas complexas
tratativas para a compra e venda de imóveis, o intermediário é ﬁgura central, na tentativa de criação de um
ambiente de conﬁança mútua entre vendedor e comprador e, sobretudo, no esforço para que o preço ﬁnal
do imóvel seja compatível com o orçamento familiar
daqueles que arcarão com seu pagamento.
Em nosso País, em que ainda é muito grande o
déﬁcit habitacional, ultrapassando os cinco milhões de
moradias, é necessária a atuação do corretor de imóveis para facilitar a aquisição de imóveis pelos tantos
milhões de famílias que contam com até cinco salários
mínimos de renda mensal.
O atual incremento na oferta imobiliária aos brasileiros de baixa renda valoriza, sobremaneira, o papel do corretor de imóveis, que participa diretamente
nas tratativas para a compra e venda de unidades
habitacionais.
Srªs e Srs. Senadores, o comércio de imóveis novos deve também ampliar a compra e venda de imóveis
usados, no curso dos próximos anos, ampliando, ainda
mais, o papel do corretor, proﬁssional mais valorizado
e requisitado a cada dia.
Tudo o que se pode desejar, nos anos vindouros,
é que os corretores de imóveis tenham cada vez mais
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valorizado o seu papel, e que sua labuta diária resulte
na aquisição do maior número possível de residências
pelos brasileiros, que merecem, em plenitude, o conforto de uma moradia digna, confortável, decente, em
bairros urbanizados e limpos, com segurança pública, educação, lazer e saúde devidamente garantidos
pelo Estado.
O aumento do número de imóveis comprados e
vendidos depende da atuação do corretor de imóveis,
e é este importante proﬁssional, Srªs e Srs. Senadores,
que desejamos homenagear em seu dia.
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Que seu trabalho se fortaleça cada vez mais, e
que esse trabalho resulte na realização do sonho da
casa própria para milhões de concidadãos brasileiros,
nos anos vindouros.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) –
Declaro encerrada a sessão.
Muito obrigado. Vão com Deus. (Palmas.)
(Levanta-se a sessão às 13 horas.)
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Ata da 135ª Sessão, Não Deliberativa,
em 15 de agosto de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim, Pedro Taques e Pedro Simon
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 20 horas e 7 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 759, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Aviso nº 3, de 2011 (Aviso nº
397/2010 na origem, do Ministro de Estado
da Fazenda), que comunica ao Senado Federal a constatação de irregularidade em
operação de crédito realizada pelo Município de Pato Branco – PR.
Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira
I – Relatório
Retorna a esta Comissão o Aviso nº 3, de 2011,
por intermédio do qual o Ministro de Estado da Fazenda comunicou, a esta Casa, irregularidades na contratação de operação de crédito pelo Município de Pato
Branco (PR) com o Banco do Brasil.
Em virtude de novo comunicado do Ministro de
Estado da Fazenda, pelo Aviso nº 158/GMF, na origem,
de 13 de junho de 2011, o Senado Federal foi informado sobre o cancelamento da referida operação de
crédito irregular pelo Município de Pato Branco, razão
pela qual a Presidência da Casa solicita reexame da
matéria por esta Comissão.
II – Análise
Em 4 de janeiro de 2011, foi submetido à apreciação desta Comissão o Aviso no 3, de 2011, do Ministro de Estado da Fazenda, que comunicou ao Senado
Federal irregularidade em contratação de operação de
crédito pelo Município de Pato Branco – PR.
De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em análise de pleito de nova operação de
crédito, foi constatado que o Município de Pato Branco
— PR efetivou operação irregular junto ao Banco do

Brasil S.A., ao assumir e renegociar um débito, antes
originário da Cooperativa Agropecuária Guarany Ltda.
(CAPEG).
No entendimento da STN, reforçado pelo Parecer
no 1.817, de 2010, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), a operação ﬁnanceira do Município
de Pato Branco se caracterizava juridicamente como
uma operação de crédito que, pendente de autorização nos termos da legislação, conﬁgurava-se como
irregular. Como houve pedido de reconsideração do
Município de Pato Branco junto à STN, foi realizada
nova consulta à PGFN que, em resposta e nos termos do Parecer PGFN/CAF/nº 2.439/2010, manteve
as conclusões anteriores.
Também foi objeto da consulta da STN à PGFN
o papel do Banco do Brasil na operação irregular. Segundo os pareceres da PGFN, a operação foi realizada com base no regime jurídico do crédito rural. Vale
dizer, o Banco do Brasil agiu como representante da
União. Portanto, a operação simplesmente não poderia
ter sido realizada, pois o art. 35 da LRF veda a realização de operação de crédito entre entes da Federação.
Ainda de acordo com os pareceres da PGFN,
diante da expressa vedação do art. 35 da LRF, a operação deveria ser considerada nula, procedendo-se ao
seu cancelamento, conforme § 1º do art. 33 da LRF.
Em 14 de junho do corrente ano, esta comissão
aprovou o relatório por mim elaborado, que passou a
constituir o seu Parecer no 552, de 2011, que também
entendia ser irregular a operação de crédito ﬁrmada
entre o município e o Banco do Brasil.
Entre outros procedimentos, concluímos pelo encaminhamento de cópia do Aviso no 3, de 2011, de seus
anexos e do parecer desta Comissão, pelo Presidente
do Senado Federal, ao Ministério Público Federal, ao
Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público do
Estado do Paraná e ao Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, para as providências cabíveis.
Concluímos, ainda, que ao Município de Pato
Branco seriam aplicadas as sanções previstas no art.
33, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Ou
seja, a operação seria considerada nula e, enquanto

AGOSTO 2011

Agosto de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

não fosse cancelada mediante devolução do principal
e observada a vedação quanto pagamentos de juros
e demais encargos ﬁnanceiros, o Município de Pato
Branco não receberia:
i) recursos de transferências voluntárias,
ii) garantias, direta ou indireta, de outro ente e
iii) ﬁcaria impedido de contratar novas operações de
crédito.
Entretanto, por ocasião da leitura em Plenário,
em 20 de junho deste ano, do referido Parecer nº 552,
de 2011, desta Comissão, a Presidência comunicou o
recebimento do Aviso no 158/GMF, na origem, datado
de 13 de junho deste mesmo ano. Por ele, é informado
a esta Casa o cancelamento da referida operação de
crédito irregular pelo Município de Pato Branco, o que
o levou a ser juntado ao citado Aviso no 3, de 2011.
Conforme explicitado no novo Aviso no 158/GMF,
“Em 27-12-2010, o Município de Pato Branco protocolou
nesta STN o Oﬁcio no 865/2010/GP, de 22-12-2010, no
qual informa que foram tomadas as medidas necessárias ao atendimento do disposto no § 1º do art. 33 da
LRF. O Ente esclarece que a Lei no 2.281, de 30-9-2003,
que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a
operação considerada irregular, foi revogada pela Lei
no 3.488, de 9-12-2010. Ademais, foi publicada a Lei
no 3.489, de 9-12-2010, que autoriza o Executivo Municipal a receber do Banco do Brasil a devolução dos
valores pagos referentes ao parcelamento decorrente
da Lei nº 2.281, de 30 de setembro de 2003 e autoriza a municipalidade a efetuar o pagamento integral do
saldo devedor junto à Cooperativa Agropecuária Guarany Ltda. – CAPEG, estabelecido pela Lei no 1.747,
de 21 de junho de 1998.”
É também informado que o Banco do Brasil efetuou os estornos dos pagamentos realizados pela Prefeitura de Pato Branco e o cancelamento da operação
em nome da prefeitura. A referida operação, reassumida
pela CAPEG, foi liquidada em 10-12-2010.
Note-se, assim, que foi plenamente atendida,
pelo Município de Pato Branco e pelo Banco do Brasil, a determinação exigida no § 1º do art. 33 da LRF:
Art. 33. ..................................................
..............................................................
§ 1º A operação realizada com infração
ao disposto nesta Lei Complementar será considerada nula, procedendo-se ao seu cance-
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lamento, mediante devolução do principal,
vedados o pagamento de juros e demais encargos ﬁnanceiros.
..............................................................
Tendo sido cumprida a referida exigência da LRF,
e, em decorrência, tendo o Ministério da Fazenda comunicado o fato, simultaneamente, ao Poder Legislativo
Local e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a
quem está jurisdicionado o Município, assim como a
esta Casa, entendemos não serem mais pertinentes
as conclusões contidas no Parecer no 552, de 2011,
desta Comissão, devendo a matéria, no que diz respeito à competência do Senado Federal, ser conhecida e arquivada.
Também não se aplicam ao Município de Pato
Branco as sanções previstas no inciso do § 3º do art.
23 (§ 3º, art. 33, LRF), que impedem o Município de:
i) receber transferências voluntárias;
ii) obter garantia, direta ou indireta, de outro ente, e
iii) contratar operações de crédito.
Entendemos ademais que, sem prejuízo de eventuais cominações legais aos infratores, a matéria tratada
no Aviso no 3, de 2010, e a compreensão desta Casa
expressa no presente parecer, deve ser comunicada
aos seguintes órgãos: Ministério da Fazenda, Prefeitura Municipal de Pato Branco, Poder Legislativo local,
Banco do Brasil, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Tribunal de Contas da União, Ministério Público
Federal e Ministério Público Estadual.
III – Voto
Em face do exposto, considerando as informações
do Aviso no 158/2011, do Ministério da Fazenda, e em
conformidade com os arts. 90, inciso X, e 133, incisos
III e V, d, do Regimento Interno do Senado Federal,
concluímos o nosso Parecer pelo conhecimento e arquivamento do Aviso no 3 e 158, de 2011, com remessa deste parecer, mediante ofício da Presidência do
Senado Federal, aos seguintes órgãos: Ministério da
Fazenda, Prefeitura Municipal de Pato Branco, Poder
Legislativo local, Banco do Brasil, Tribunal de Contas
do Estado do Paraná, Tribunal de Contas da União, Ministério Publico Federal e Ministério Público Estadual.
Sala da Comissão, 9 de agosto de 2011. – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Relator.
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PARECERES NoS 760 E 761, DE 2011
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
77, de 2009 (nº 2.138/2007, na Casa de origem, do Deputado Vinícius Carvalho), que
dispõe sobre a proteção de cargas do transporte ferroviário.
PARECER Nº 760, DE 2011
(Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle)
Relator: Senador Blairo Maggi
I – Relatório
O projeto sob exame, de autoria do Deputado Vinícius de Carvalho, visa a tornar obrigatória a adoção
de medidas de proteção das cargas a granel transportadas em vagões ferroviários abertos, de forma a
evitar seu derramamento ou a dispersão de partículas
na atmosfera.
O projeto determina ainda que o descumprimento
da norma sujeitará as empresas infratoras a multa de
quinhentos reais para cada vagão desprotegido, valor
que será duplicado em caso de reincidência.
A justiﬁcação que acompanha a proposição aponta a necessidade de melhorar a segurança das cargas
do transporte ferroviário e evitar possíveis danos que
estas possam causar ao meio ambiente, o que beneﬁciaria trabalhadores do setor e a população lindeira
às vias férreas ou aos terminais de transbordo.
A matéria foi examinada na Câmara dos Deputados pelas Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Viação e Transportes, e de
Constituição e Justiça e de Cidadania, onde foi aprovada na forma de substitutivo.
No Senado Federal, a proposição foi distribuída
para as Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) e de Serviços de Infraestrutura (CI), cabendo à última a decisão
terminativa. Não foram oferecidas emendas.
II – Análise
Compete à CMA a análise de mérito do projeto
quanto aos assuntos de sua competência, nos termos
do art. 102-A do Regimento Interno do Senado Federal.
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Nesse sentido, observamos que, no que concerne ao meio ambiente, o País dispõe de legislação
bastante ampla, a qual inclui comandos que suprem
o previsto no projeto em exame. Citamos:
s ,EI N  DE  DE JUNHO DE  QUE dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e
terrestre (..): em seu art. 11, inciso V, determina a
necessidade de se compatibilizar os transportes
com a preservação do meio ambiente, reduzindo
os níveis de poluição sonora e de contaminação
atmosférica, do solo e dos recursos hídricos (..);
s ,EI N  DE  DE AGOSTO DE  QUE dispõe
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente: em
seu art. 3º, III, e, conﬁgura como poluição a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividades que (...) lancem matérias ou energia
em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.
Lembramos, por oportuno, que a redação original
do projeto apresentado na Câmara referia-se ao uso
de lona para a cobertura da carga, tendo sido modiﬁcada para não citar essa forma especíﬁca de proteção,
considerada inadequada.
A nova redação, em contrapartida, ao propor, de
forma genérica, a adoção de medidas para evitar o derramamento [de cargas] ou a dispersão de partículas
na atmosfera não apresenta vantagem em relação à
legislação vigente. Caso aprovada, a proposição teria
que ser complementada pelas normas de proteção do
meio ambiente especíﬁcas para cada caso, já constantes do arcabouço normativo brasileiro.
Dessa forma, não obstante os elevados propósitos
que nortearam o autor em sua iniciativa, a apresentação de projeto de lei sobre a matéria em discussão
torna-se desnecessária, tendo em vista a existência
de normas que já tratam da matéria, de forma mais
adequada e eﬁciente.
III – Voto
Pelo exposto, voto pela rejeição do Projeto de Lei
da Câmara nº 77, de 2009.
Sala da Comissão, Senador Blairo Maggi, Relator.
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PARECER Nº 761, DE 2011
(Da Comissão de Serviços de Infraestrutura)
Relator: Senador Blairo Maggi
I – Relatório
Vem ao exame da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 77,
de 2009, de autoria do Deputado Vinícius Carvalho. A
iniciativa tem por objetivo estabelecer a obrigatoriedade da proteção das cargas a granel transportadas em
vagões ferroviários abertos, de forma a evitar seu derramamento ou a dispersão de partículas na atmosfera.
Adicionalmente, o projeto estabelece que as empresas que descumprirem a norma deverão pagar multa
de quinhentos reais por cada vagão desprotegido, valor
que será duplicado em caso de reincidência.
O autor justiﬁca a proposição apontando a necessidade de melhorar a segurança das cargas do
transporte ferroviário e de evitar possíveis danos que
estas possam causar ao meio ambiente. Argumenta
que a medida beneﬁciaria trabalhadores do setor ferroviário, bem como a população que vive nas áreas
adjacentes às linhas férreas ou no entorno das estações de transbordo de carga.
A matéria foi apreciada na Câmara dos Deputados
pelas Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Viação e Transportes, e de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde foi aprovada na
forma de substitutivo.
No Senado Federal, a proposição foi distribuída
para as Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) e de Serviços de Infraestrutura (CI), cabendo à última a decisão
terminativa. Não lhe foram oferecidas emendas.
II – Análise
Compete à CI, além da análise de mérito quanto
aos assuntos de sua competência, nos termos do art.
104 do Regimento Interno do Senado Federal, o exame dos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, tendo em vista que lhe cabe a
decisão terminativa sobre o projeto.
Considerando que a proposição já foi analisada
pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), que se pronunciou
a respeito das questões relativas à poluição do meio
ambiente, cabe à CI analisar a matéria no que tange
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à segurança do transporte ferroviário em decorrência
de possível derramamento ou emissão de partículas.
Quanto a esse aspecto, observamos que, de
acordo com a Associação Nacional dos Transportes
Ferroviários (ANTF), a proteção das cargas a granel
no Brasil obedece a padrões internacionais, que determinam a utilização de vagões fechados, no caso de
granéis agrícolas, e a adoção de procedimentos como
a umectação artiﬁcial e a aspersão de produtos que
evitem a emissão de partículas, no caso de minérios
transportados em vagões abertos.
Dessa forma, entendemos que o transporte de
granel por via ferroviária, quando realizado segundo
esses parâmetros, não compromete a segurança dos
trabalhadores nem da população lindeira às vias férreas ou aos terminais de transbordo.
Ademais, a proposta de “adoção de medidas
adequadas para evitar o derramamento [de cargas]
ou a dispersão de partículas na atmosfera”, disposta
em termos excessivamente genéricos, não representa
avanço em relação à Lei nº 10.233, de 5 de junho de
2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre (..). Essa lei determina, em
seu art. 11, inciso V, a necessidade de se compatibilizar
os transportes com a preservação do meio ambiente,
reduzindo os níveis de poluição sonora e de contaminação atmosférica, do solo e dos recursos hídricos (...).
Note-se que a redação atual do projeto é resultado da
modiﬁcação do texto originalmente apresentado na
Câmara, que exigia, especiﬁcamente, o uso de lona
para a cobertura da carga, procedimento considerado
inadequado. A modiﬁcação, porém, acabou por tornar
o projeto inócuo.
A proposição não apresenta vícios de inconstitucionalidade, já que compete à União legislar sobre
trânsito e transporte, nos termos do art. 22, XI, bem
como sobre a proteção do meio ambiente, conforme
o art. 24, VI, da Constituição Federal. Entretanto, por
não trazer inovação à legislação existente, que já trata
da matéria de forma apropriada, o projeto é injurídico.
III – Voto
Pelo exposto, voto pela rejeição do Projeto de Lei
da Câmara nº 77, de 2009.
Sala da Comissão, – Senadora Lúcia Vânia, Presidente – Senador Blairo Maggi, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO III
Da Organização do Estado
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da União
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
....................................................................................
XI – trânsito e transporte;
....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................
VI – ﬂorestas, caça, pesca, fauna, conservação
da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição;
....................................................................................
LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981
Regulamento
Texto compilado
Mensagem de veto
(Vide Decreto de 15 de setembro de 2010)
Dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus ﬁns e mecanismos
de formulação e aplicação, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 3º Para os ﬁns previstos nesta lei, entende-se por:
....................................................................................
III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias
do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo
com os padrões ambientais estabelecidos;
....................................................................................

AGOSTO 2011

Agosto de 2011

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001
Mensagem de veto
Dispõe sobre a reestruturação dos
transportes aquaviário e terrestre, cria o
Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de
Transportes Aquaviários e o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes,
e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Dos Princípios e Diretrizes para os
Transportes Aquaviário e Terrestre
SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais
Art. 11. O gerenciamento da infraestrutura e a
operação dos transportes aquaviário e terrestre serão
regidos pelos seguintes princípios gerais:
....................................................................................
V– compatibilizar os transportes com a preservação do meio ambiente, reduzindo os níveis de poluição
sonora e de contaminação atmosférica, do solo e dos
recursos hídricos;
....................................................................................
Ofício nº 69/2011-CI
Brasília, 11 de agosto de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em Decisão Terminativa, na reunião realizada no dia 4 de agosto do ano
em curso, o Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2009,
que “Dispõe sobre a proteção das cargas do transporte
ferroviário”, de autoria do Deputado Vinícius Carvalho.
Respeitosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Presidente da Comissão.
DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS
DO ART 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.
RELATÓRIO
Relator: Senador César Borges
I – Relatório
Submete-se ao exame da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 77,
de 2009. De autoria do Deputado Vinícius Carvalho, a
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proposição tramitou, na Câmara dos Deputados, como
Projeto de Lei (PL) nº 2.138, de 2007.
O projeto torna obrigatório, no transporte ferroviário
de minérios ou de cargas a granel em vagões abertos, a
adoção de medidas adequadas de controle e proteção
que impeçam o derramamento do material transportado
e a dispersão de suas partículas na atmosfera.
No seu art. 3º, a proposição estabelece que as
empresas infratoras sujeitam-se à multa de quinhentos reais para cada vagão desprotegido e, em caso de
reincidência, a multa será aplicada em dobro.
Na Câmara dos Deputados, a proposição, depois
de examinada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), pela Comissão
de Viação e Transportes (CVT) e, em decisão terminativa, pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC), foi aprovada na forma do substitutivo ora analisado.
No Senado Federal, o projeto de lei foi enviado à
CMA e à Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI),
cabendo à última a decisão terminativa. Na CMA não
foram apresentadas emendas.
II – Análise
Compete à CMA, nos termos do art. 102-A, II, a,
do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre matérias atinentes à proteção do meio ambiente
e ao controle da poluição.
Nesse contexto, concordamos com o mérito da
proposição sob exame, a qual, segundo o autor, busca
evitar os danos causados ao meio ambiente gerados
pela poluição decorrente do transporte ferroviário de
cargas desprotegidas, notadamente as cargas de minério e a granel. É conhecido que tais cargas geram
um grande volume de partículas em suspenso que
polui a atmosfera. A medida também procura proteger
os trabalhadores do setor e a população que vive ou
trafega nas proximidades das linhas férreas.
O objetivo do projeto de lei, portanto, é promover
um meio ambiente sadio para as populações presentes
e as gerações futuras e, desse modo, agencia o Poder
Público para agir em conformidade com os princípios
estabelecidos no art. 225 da Constituição Federal.
III – Voto
Diante do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2009.
Sala da Comissão, – Senador César Borges,
Relator.
PARECER Nº 762, DE 2011
Da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, sobre o Projeto de Lei do Sena-
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do nº 286, de 2009, do Senador Cristovam
Buarque, que altera para Programa Bolsa
Escola o nome do Programa Bolsa Família.
Relator: Senador Paulo Bauer
I – Relatório
Em exame na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para decisão em caráter terminativo, o
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 286, de 2009, de
autoria do Senador Cristovam Buarque, que pretende
alterar o nome do atual Programa Bolsa Família para
Programa Bolsa Escola.
Na justiﬁcação, o autor argumenta que a transformação do Programa Bolsa Escola em Bolsa Família,
por meio da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004,
deixou implícito o papel educacional da iniciativa, relacionado à condicionalidade de frequência escolar para
o recebimento dos benefícios. Nessa transformação, a
ênfase educacional do Bolsa Escola teria sido retirada.
Assim, as famílias teriam deixado de vincular automaticamente sua remuneração à escolarização de seus
ﬁlhos, associando-a apenas ao quadro de pobreza em
que se encontram.
Por isso, a proposição intenta retornar à nomenclatura original do programa.
II – Análise
O Programa Bolsa Família, embora tenha sido
alardeado como novidade no quadro das políticas
sociais brasileiras, não é exatamente inovador. De
fato, ele signiﬁcou a uniﬁcação de diversas iniciativas
de transferência de renda à população pobre que já
estavam sendo implementadas pelo Governo Federal
desde o início dos anos 2000, durante a gestão do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Entre elas,
a mais importante era justamente o Programa Bolsa
Escola, executado pelo Ministério da Educação, que
alcançava cerca de cinco milhões de famílias ao ﬁnal
de 2002, destinando-lhes um benefício em dinheiro em
troca da garantia de que matriculassem suas crianças
de 6 a 15 anos de idade na escola e assegurassem a
frequência a pelo menos 85% das aulas.
O Programa Bolsa Escola federal, por sua vez,
inspirou-se em iniciativas implementadas pelos entes
federados. Entre as pioneiras, destacam-se as experiências de Campinas e do Distrito Federal (DF), esta
última concebida e executada pelo Senador Cristovam
Buarque, quando exerceu o cargo de Governador do DF.
O Bolsa Escola foi reconhecido em todo o mundo
como uma política pública efetivamente inovadora. Por
um lado, era capaz de mitigar as condições de pobreza extrema em que se encontrava o seu público-alvo,
por meio de transferências em espécie que propicia-

274

32978 Terça-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

vam o aumento de seu bem-estar imediato. Por outro
lado, destinava-se a romper o ciclo intergeracional da
pobreza, ao assegurar que as crianças das famílias
beneﬁciárias pudessem adquirir capital humano e, assim, enfrentar condições mais favoráveis para a futura
inserção no mercado de trabalho.
Com a criação do Bolsa Família, ganhamos em
escala, mas perdemos qualidade na mensagem que o
programa leva aos beneﬁciários. Tem razão o autor ao
apontar que o foco educacional da iniciativa ﬁcou em
segundo plano e que no inconsciente coletivo passou
a vigorar o entendimento de que a transferência está
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vinculada à pobreza, e não a um incentivo à escolarização das novas gerações.
Acreditamos que a singela medida proposta pelo
PLS pode contribuir para mudar esse quadro e, por
isso, somos favoráveis à sua aprovação.
III – Voto
Pelas razões expostas, o voto é pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado no 286, de 2009.
Sala da Comissão, 9 de agosto de 2011. – Senador Roberto Requião, Presidente – Senador Paulo
Bauer, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004
Cria o Programa Bolsa Família e dá
outras providências.
....................................................................................
Of. nº 77/2011/CE
Brasília, 9 de agosto de 2011
Assunto: Aprovação da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 286, de
2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Cristovam Buarque, que “Altera para Programa Bolsa
Escola o nome do Programa Bolsa Família.”
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
PARECERES NºS 763 E 764, DE 2011
Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
235, da Senadora Fátima Cleide, modiﬁca
os incisos I e VI do art. 7º da Lei nº 11.892,
de 29 de dezembro de 2008, para incluir os
cursos de formação de proﬁssionais da
educação em nível médio e superior entre os objetivos dos Institutos Federais de
Educação, Ciências e Tecnologia.
PARECER Nº 763, DE 2011
(Da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática)
Relator: Senador Papaléo Paes
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
Chega a esta Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (CCT) o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 235, de 2010, que, em
seu art. 1º, modiﬁca os incisos I e VI do art. 7º da Lei
nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. O intento do
projeto é incluir os cursos de formação dos proﬁssionais da educação em nível médio e superior entre os
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objetivos dos Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia (IF).
No dispositivo alterado são arrolados os principais objetivos dos Institutos. No inciso I, pelo qual se
dá prioridade à oferta de cursos proﬁssionais de nível
médio integrados, o projeto insere a expressão “incluídos os de formação de proﬁssionais da educação”.
No inciso VI, em que se detalha a atuação na educação superior, adiciona-se aos cursos de formação
de professores nas áreas de ciências, matemática e
educação proﬁssional a oferta de cursos superiores
de tecnologia em processos escolares, destinados ao
preparo de proﬁssionais da educação não docentes,
segundo a classiﬁcação do inciso III do art. 61 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional.
Na justiﬁcação, a autora do projeto, Senadora
Fátima Cleide, historia e enaltece o papel dos atuais IF, que sucedem as centenárias escolas técnicas,
fundadas no início do século XX, na preparação das
mudanças econômicas de nossa sociedade, que transitava do modo agrário exportador para o complexo
industrial e de serviços.
Aﬁrma, então, que o PLS nº 235, de 2010, atualiza uma vez mais o papel dos Institutos, incluindo
entre seus objetivos não somente a preparação em
nível superior de professores de ciências, matemática e de disciplinas proﬁssionais, mas também a habilitação em nível médio dos proﬁssionais da educação
docentes e não docentes e destes últimos, também
em nível superior.
O projeto não recebeu emendas e, depois de
apreciado nesta Comissão, será votado de modo terminativo na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
II – Análise
Cabe a esta Comissão discutir especialmente as
interfaces do PLS nº 235, de 2010, com a ciência, a
tecnologia, a inovação, a comunicação e a informática.
A própria Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de
2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Proﬁssional, Cientíﬁca e Tecnológica, parece não ter tido
a devida repercussão na sociedade e nesta Casa de
Leis. A imprensa tem dado muito mais cobertura à expansão dos campi dos Institutos Federais, conhecidos
por nossa geração por “escolas técnicas federais” ou
CEFETs (acrônimo de Centros Federais de Educação
Tecnológica), do que a mudança de natureza e missão
dessas instituições.
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Não vamos negar ao atual Governo Federal o mérito de ter implantado mais de duas centenas de campi
desses institutos, em todos os estados do País. Mas o
mais importante foi, ao nosso entender, a consolidação de um modelo articulado e vertical de educação,
que, em vez de separar educação básica e superior,
formação geral e proﬁssional, une-as no mesmo itinerário formativo do cidadão e do trabalhador.
Os Institutos Federais estão enfrentando, não
sem diﬁculdades e incompreensões, a missão de oferecer cursos proﬁssionais de nível médio, integrados,
concomitantes ou subsequentes ao curso propedêutico tradicional e, ao mesmo tempo, cursos superiores,
seja de tecnologia nos setores primário, secundário
e terciário da economia, seja na preparação dos professores para a educação básica. É geral a carência,
principalmente em estados das regiões Norte e Nordeste, de técnicos e tecnólogos que possam assumir
os desaﬁos do desenvolvimento do País. E aí estão os
Institutos, credenciados pela Lei nº 11.892, de 2008.
Mais avançada ainda foi a inovação que trouxe
a lei que deu a esses Institutos a missão de formar
professores. E professores exatamente para as áreas
básicas de que tratamos nesta Comissão: de ciências,
matemática e disciplinas do ensino técnico e tecnológico. Por meio de convênios com os futuros ou atuais
contratantes desses proﬁssionais, os Institutos saíram
do campo restrito de sua atuação centenária e ingressaram na área de formação de docentes, inclusive para
renovação de seus próprios quadros pedagógicos.
O presente projeto dá mais um impulso a esse
avanço ao incluir a formação proﬁssional de milhares
de trabalhadores da educação que carecem de capacitação técnica e pedagógica em sua atuação nas escolas de educação básica. Chegam-nos informações
de que os Institutos já estão em ação, inclusive em
nosso Estado do Amapá, na oferta de cursos técnicos
a distância do programa Profuncionário. A avaliação
dessa ação é positiva em muitos dos estados brasileiros. Nada mais justo que incorporar na legislação o
que já está sendo feito na prática, estendendo a ação
para o nível superior.
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Finalmente, não vejo também nenhum óbice a
que os Institutos, entre seus cursos proﬁssionais de
nível médio, possam oferecer, onde se julgar necessário e conveniente, os de modalidade Normal, previstos como primeira etapa do itinerário formativo de
professores da educação infantil e ensino fundamental.
Especialmente agora, quando mais de cem dos novos institutos se localizam em cidades do interior, tal
ação, desenvolvida por mestres capacitados e bem
pagos da rede federal poderá contribuir para a melhoria da qualidade de nossa educação pública. Vejo
as duas inclusões como uma política de integração
entre a educação e a ciência e a tecnologia, na base
de nossa pirâmide social.
Apenas por uma preocupação de técnica legislativa, entendemos que a ementa da proposição poderia ser mais genérica, de modo a que ﬁcasse aberta a
acolhida de eventuais modiﬁcações em outras partes
da Lei nº 11.892, de 2008, para além, ou até mesmo
aquém dos mencionados incisos I e VI do art. 7º Para
esse ﬁm, apresentamos emenda que esperamos contribuir para o aprimoramento da proposição.
III – Voto
Pelo exposto, nosso vote é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 235, de 2010, com a
emenda a seguir.
EMENDA Nº 1 – CCT
Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado nº
235, de 2010, a seguinte redação:
“Altera a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, para incluir os cursos de
formação de proﬁssionais da educação em
nível médio e superior entre os objetivos dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia.”
Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2010. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Papaléo Paes, Relator.
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PARECER Nº 764, DE 2011
(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
Relator: Senador Flexa Ribeiro
I – Relatório
Chega à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 235,
de 2010, de autoria da Senadora Fátima Cleide, que
modiﬁca os incisos I e VI do art. 7º da Lei nº 11.892,
de 29 de dezembro de 2008. O intuito do projeto é
incluir os cursos de formação dos proﬁssionais da
educação em nível médio e superior entre os objetivos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (IF).
No art. 7º da Lei nº 11.892, de 2009, onde se incluem os incisos a serem modiﬁcados, são elencados
os principais objetivos dos Institutos Federais. No inciso
I, que dá prioridade à oferta de cursos proﬁssionais de
nível médio “integrados”, o projeto insere a expressão
“incluídos os de formação de proﬁssionais de educação”. No inciso VI, em que se detalha a atuação dos
IF na educação superior, adiciona-se, aos cursos de
formação de professores nas áreas de ciências, matemática e educação proﬁssional, a oferta de “cursos
superiores de tecnologia em processos escolares,
destinados à formação dos proﬁssionais de que trata
o inciso III do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
Na justiﬁcação, a autora do projeto enaltece os
esforços de implantação da educação proﬁssional no
Brasil no contexto do dualismo educacional, bem como
o papel dos atuais IF, que sucedem as centenárias
escolas técnicas fundadas a partir do governo de Nilo
Peçanha. Mostra também como essas escolas, fruto do dualismo entre educação intelectual e manual,
nunca se preocuparam com a oferta de formação de
professores e de outros educadores. Ao ﬁnal, aﬁrma
que o PLS nº 235, de 2010, atualiza o papel dos IF,
incumbindo-os de oferecer, além da preparação, em
nível superior, de professores de ciências, de matemática e de disciplinas proﬁssionais, a habilitação em
nível médio dos proﬁssionais da educação docentes
e não docentes e, no caso desses últimos, também
em nível superior.
Distribuído à análise da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
(CCT), seguida da CE, onde ora é examinado em
sede terminativa, o projeto não recebeu emendas.
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Na CCT, a matéria recebeu parecer favorável à sua
aprovação, com emenda ao texto da ementa, com
vistas a torná-la mais genérica, sem prejuízo do objeto da proposição.
II – Análise
Conforme o inciso I do art. 102 do Regimento
Interno do Senado Federal, cabe a esta Comissão
opinar, entre outras matérias, sobre normas gerais da
educação e formação e aperfeiçoamento de recursos
humanos. Como se trata de exame em caráter terminativo, compete ainda à CE, neste caso, analisar a
constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa da proposição.
A Lei nº 11.892, de 2008, institucionaliza uma
política educacional de grande importância para o
País. De um lado, amplia e fortalece o papel das tradicionais escolas técnicas e agrotécnicas, que por
muitas décadas ofertaram, com excelência, a educação proﬁssional no nível fundamental e médio, e
há alguns anos enveredaram pela atuação no nível
superior, por meio de cursos tecnológicos e pela
pesquisa cientíﬁca e tecnológica, o que justiﬁcou a
denominação de Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET).
De outro lado, imprime novo caráter administrativo e pedagógico a essas instituições que, ao mesmo
tempo, multiplicaram seus campi em todos os estados do Brasil e se revestiram de características inovadoras, tais como a territorialidade, a verticalidade
e a ﬂexibilidade.
Pela característica da territorialidade, todos os
brasileiros que concluem o ensino fundamental – e
mesmo os trabalhadores em geral – passam a ser
população-alvo das ações educativas e de extensão
dos IF, garantindo-se a todos a educação proﬁssional
e o engajamento adequado no mundo do trabalho.
Pelo atributo da verticalidade, cada Instituto se
organiza para oferecer cursos desde as qualiﬁcações
especíﬁcas sem exigência de escolaridade até a pós-graduação, passando pelas habilitações técnicas em
nível médio e pelos cursos superiores de tecnologia.
Pela característica da ﬂexibilidade, graças a uma
multifacetada estrutura organizativa e a uma equipe
multidisciplinar de professores e de técnicos-administrativos, os IF se capacitam a atender as mais diversiﬁcadas demandas de educação proﬁssional, em diferentes
modalidades, incluindo a educação a distância, e em
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diversos desenhos, sempre adequados às exigências
dos grupos sociais e às conquistas pedagógicas.
Os Institutos Federais estão enfrentando, nesse
movimento de expansão e de nova identidade, a missão de oferecer cursos proﬁssionais de nível médio,
integrados, concomitantes ou subsequentes ao curso
convencional, e, ao mesmo tempo, cursos superiores,
seja de tecnologia nos setores primário, secundário e
terciário da economia, seja na preparação de professores para a educação básica. Essas ações respondem, principalmente nas regiões Norte e Nordeste,
à carência de técnicos e de tecnólogos que possam
assumir os desaﬁos do desenvolvimento do País, bem
como a necessidade premente de habilitar docentes
qualiﬁcados na área de ciências exatas.
É exatamente obedecendo a essa tendência, dentro das três características anteriormente citadas, que o
PLS nº 235, de 2010, amplia os objetivos e aperfeiçoa
as prioridades de atuação dos Institutos.
Com a inclusão, entre os objetivos dos IF, dos
cursos de formação de proﬁssionais da educação
entre os cursos de nível médio integrados, estamos
pagando uma dívida com o passado e assumindo um
desaﬁo do futuro. Estranhamente, desde 1834, quando
se fundou em Niterói, por iniciativa da Província do Rio
de Janeiro, o primeiro curso Normal, para formação de
professores e professoras primárias, nunca o governo federal investiu um centavo nessa ação educativa
de transcendental importância para a educação brasileira. E, pois, tempo de os IF assumirem essa tarefa
de modo exemplar, visto que já iniciaram a oferta de
licenciaturas em nível superior. Mas o projeto inova
ainda mais. Não somente os professores hoje são
considerados proﬁssionais da educação. Mais de um
milhão de trabalhadores nas escolas atuam em fun-
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ções educativas não docentes. Para eles, foi criada a
21ª Área de Educação Proﬁssional, o Eixo Curricular
de Apoio Educacional, que engloba cursos técnicos
de Alimentação Escolar, de Multimeios Didáticos, de
Orientação Comunitária, entre outros. O PLS nº 235,
de 2010, abre essa nova tarefa para os IF.
No nível superior, o projeto amplia a atuação dos
Institutos na oferta de formação de proﬁssionais da
educação, além de licenciaturas nas áreas de matemática, ciências e educação proﬁssional, bem como
na formação inicial e continuada dos proﬁssionais
não docentes, por meio dos recentemente aprovados
cursos de tecnologia em “processos escolares”. Essa
ação ajuda a superar a antiga dicotomia entre trabalho
intelectual e trabalho manual, dando a todos os educadores a oportunidade de crescer no conhecimento
e no domínio das tecnologias contemporâneas.
Resta registrar que concordamos com o parecer
aprovado pela CCT, com emenda de relatoria destinada a alterar os termos da ementa, muito detalhada no
projeto original. A modiﬁcação feita pela CCT condensou o texto da ementa, tornando-a mais apropriada
aos objetivos do PLS.
Por ﬁm, cumpre destacar e aﬁrmar que os termos
do PLS nº 235, de 2010, são perfeitamente compatíveis
com as normas de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
III – Voto
Pelo exposto, o nosso voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 235, de 2010, e da Emenda nº 1 – CCT.
Sala da Comissão, 9 de agosto de 2011. – Senador Roberto Requião, Presidente – Senador Flexa
Ribeiro, Relator.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2010
Altera a Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, para incluir os cursos de
formação de proﬁssionais da educação em
nível médio e superior entre os objetivos
dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os incisos I e VI do art. 7º da Lei nº 11.892,
de 29 de dezembro de 2008, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 7º ..................................................
I – ministrar educação proﬁssional técnica
de nível médio, prioritariamente na forma de
cursos integrados, incluídos os de formação de
proﬁssionais da educação, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da
educação de jovens e adultos;
VI – .......................................................
..............................................................
b) cursos de licenciatura, para a formação de proﬁssionais da educação básica, em
especial de docentes nas áreas de ciências,
matemática e educação proﬁssional, bem como
cursos superiores de tecnologia em processos
escolares, destinados à formação dos proﬁssionais de que trata o inciso III do art. 61 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
......................................................”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 9 de agosto de 2011. – Senador Roberto Requião, Presidente – Senador Flexa
Ribeiro, Relator.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
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III – trabalhadores em educação, portadores de
diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou aﬁm. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)
....................................................................................
LEI Nº 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008
Institui a Rede Federal de Educação
Proﬁssional, Cientíﬁca e Tecnológica, cria
os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 7º Observadas as ﬁnalidades e características deﬁnidas no art. 6º desta Lei, são objetivos dos
Institutos Federais:
I – ministrar educação proﬁssional técnica de nível
médio, prioritariamente na forma de cursos integrados,
para os concluintes do ensino fundamental e para o
público da educação de jovens e adultos;
....................................................................................
VI – ministrar em nível de educação superior:
a) cursos superiores de tecnologia visando à
formação de proﬁssionais para os diferentes setores
da economia;
b) cursos de licenciatura, bem como programas
especiais de formação pedagógica, com vistas na
formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a
educação proﬁssional;
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando
à formação de proﬁssionais para os diferentes setores
da economia e áreas do conhecimento;
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de
especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e
d) cursos de pós-graduação stricto sensu de
mestrado e doutorado, que contribuam para promover
o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração
e inovação tecnológica.
....................................................................................
Of. nº 78/2011/CE
Brasília, 9 de agosto de 2011
Assunto: Aprovação da matéria

Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
Art. 61. Consideram-se proﬁssionais da educação
escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício
e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:
(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)
....................................................................................

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado no 235, de 2010, de
autoria de Sua Excelência a Senhora Senadora Fátima
Cleide, que “Modiﬁca os incisos I e VI do art. 7º da Lei
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no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, para incluir os
cursos de formação de proﬁssionais da educação em
nível médio e superior entre os objetivos dos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.” Com a
emenda oferecida.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
PARECER Nº 765, DE 2011
Da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 195, de 2009 (nº 2.596/2007, na Casa de
origem, do Deputado Maurício Rands) que
inscreve o nome de Domingos Martins no
Livro dos Heróis da Pátria.
Relatora: Senadora Angela Portela
I – Relatório
A proposição em epígrafe foi, anteriormente,
distribuída aos Senadores Osvaldo Sobrinho, José
Agripino e João Faustino, que ofereceram relatórios
concluindo pela aprovação do projeto. Contudo, nenhum dos relatórios chegou a ser apreciado por esta
Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), em
virtude daqueles Senadores não mais pertencerem à
Comissão. Dessa forma, o presente relatório ratiﬁca os
já apresentados, conforme os termos abaixo.
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 195, de 2009
(Projeto de Lei nº 2.596, de 2007, na Casa de origem),
de autoria do Deputado Maurício Rands, inscreve “o
nome de Domingos Martins no Livro dos Heróis da
Pátria, que se encontra no Panteão da Liberdade e
da Democracia”.
A cláusula de vigência do projeto estabelece que
a lei entre em vigor na data da sua publicação.
Em sua justiﬁcação, o autor destaca a importância
de Domingos Martins para a história do País. Como
um dos principais líderes da Revolução Pernambucana de 1817, lutou para instaurar, no Brasil, um Estado
independente de Portugal, republicano, abolicionista
e com liberdades religiosa e de imprensa.
Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº
2.596, de 2007, foi aprovado, sem emendas, pelas Comissões de Educação e Cultura (CEC) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Nos termos dos
arts. 24, II, e 54 do Regimento Interno daquela Casa,
foi dispensada a apreciação pelo Plenário.
No Senado Federal, nos termos do art. 91, § 1º,
IV, do Regimento Interno, o PLC nº 195, de 2009, foi
distribuído para a apreciação exclusiva e, em sede de
decisão terminativa, por esta Comissão.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
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II – Análise
A matéria – inscrição de nomes no Livro dos
Heróis da Pátria – encontra-se disciplinada na Lei nº
11.597, de 29 de novembro de 2007, cujos requisitos
foram plenamente atendidos pela proposição, especialmente os critérios alusivos à defesa e à construção
da Pátria “com excepcional dedicação”, exigida dos
agraciados, conforme consta do art. 1º daquela norma.
Como assinala o autor do projeto, Domingos
Martins foi um idealista das causas republicanas e
libertárias, ainda no período da Colônia, tentou esse
herói instaurar no Brasil um regime político moderno,
nos moldes do que já se experimentava nos Estados
Unidos da América (EUA).
Nascido em 1781, no Estado do Espírito Santo,
o comerciante Domingos José Martins trabalhou em
Londres, onde conviveu com as ideias libertárias que
fervilhavam na Europa da época e fez amigos como
o General Miranda, que lutara na guerra da independência dos EUA.
De volta ao Brasil, inﬂuenciado pelas experiências
vividas na Europa, Martins se juntou a ﬁguras como
Frei Caneca e liderou a Revolução Pernambucana,
instalando, por setenta e cinco dias, uma república independente de Portugal, fundada em ideais democráticos extremamente avançados para a época: abolicionista, com liberdades religiosa e de imprensa, e com
reformas modernizadoras na administração pública e
no sistema tributário.
Apesar de derrotada, a Revolução Pernambucana de 1817 deixou semeados os ideais da República,
da modernidade, da democracia e da liberdade, aos
quais Domingos Martins dedicou a sua vida.
Dessa forma, tendo em vista a sua história de luta
pela construção da Pátria, é justa e meritória a iniciativa de inscrever o nome de Domingos Martins no Livro
dos Heróis da Pátria, que se encontra no Panteão da
Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília.
Por se tratar de exame a ser realizado com exclusividade por esta Comissão, cabe-nos também opinar
sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa do presente projeto. No que
tange a esses aspectos, não há reparos a fazer ao
PLC nº 195, de 2009.
Entretanto, o nome do monumento em que se
encontra depositado o Livro dos Heróis da Pátria foi
alterado para “Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves”, conforme consta na Lei no 11.597, de
2007. É necessário, portanto, que a redação do art.
1º do projeto seja alterada, mediante a emenda que
submetemos à apreciação desta Comissão.
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III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 195, de 2009 (Projeto de
Lei nº 2.596, de 2007, na Casa de origem), com a seguinte emenda de redação.
EMENDA nº 1 – CE (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº
195, de 2009, a seguinte redação:
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“Art. 1º Inscreva-se o nome de Domingos
Martins no Livro dos Heróis da Pátria depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade
Tancredo Neves.”
Sala da Comissão, 9 de agosto de 2011. – Senador Roberto Requião, Presidente – Senadora Angela
Portela, Relatora.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 195, DE 2009
Inscreve o nome de Domingos Martins
no Livro dos Heróis da Pátria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inscreva-se o nome de Domingos Martins
no Livro dos Heróis da Pátria depositado no Panteão
da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 9 de agosto de 2011. – Senador Roberto Requião, Presidente – Senadora Angela
Portela, Relatora.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 11.597, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
Dispõe sobre a inscrição de nomes
no Livro dos Heróis da Pátria.
Art. 1º O Livro dos Heróis da Pátria, depositado
no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves,
destina-se ao registro perpétuo do nome dos brasileiros ou de grupos de brasileiros que tenham oferecido
a vida à Pátria, para sua defesa e construção, com
excepcional dedicação e heroísmo.
....................................................................................
Of. nº 79/2011/CE
Brasília, 9 de agosto de 2011
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 195,
de 2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Maurício Rands, que “Inscreve o nome de Domingos Martins no Livro dos Heróis da Pátria.” Com
a emenda oferecida.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS
DO ART 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
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RELATÓRIO
Relator: Senador Osvaldo Sobrinho
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 195, de
2009, de autoria do Deputado Maurício Rands, inscreve o nome de Domingos Martins no Livro dos Heróis
da Pátria, que se encontra no Panteão da Liberdade
e da Democracia.
Em sua justiﬁcação, o autor destaca a importância
de Domingos Martins para a história do País. Como
um dos principais líderes da Revolução Pernambucana de 1817, lutou para instaurar, no Brasil, um Estado
independente de Portugal, republicano, abolicionista,
com liberdades religiosa e de imprensa.
Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº
2.596, de 2007, foi aprovado, sem emendas, pelas Comissões de Educação e Cultura (CEC), e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Nos termos dos
arts. 24, II, e 54 do Regimento Interno daquela Casa,
foi dispensada a apreciação pelo Plenário.
No Senado Federal, nos termos do art. 91, § 1º,
IV, do Regimento Interno, o PLC nº 195, de 2009, será
apreciado, em sede de decisão terminativa, e com exclusividade, por esta Comissão de Educação, Cultura
e Esporte (CE).
Não foram apresentadas emendas à proposição.
II – Análise
A matéria – inscrição de nomes no Livro dos
Heróis da Pátria –, encontra-se disciplinada na Lei
nº 11.597, de 2007, cujos requisitos foram plenamente
atendidos pela proposição, especialmente os critérios
alusivos à defesa e à construção da Pátria “com excepcional dedicação”, exigida dos agraciados, conforme
consta do caput do art. 1º daquela norma.
Como assinala o autor do projeto, Domingos
Martins foi um idealista das causas republicanas e
libertárias. Ainda no período da Colônia, tentou esse
herói instaurar no Brasil um regime político moderno,
nos moldes do que já se experimentava nos Estados
Unidos da América (EUA).
Nascido em 1781, no Estado do Espírito Santo,
o comerciante Domingos José Martins trabalhou em
Londres, onde conviveu com as ideias libertárias que
fervilhavam na Europa da época e fez amigos como
o General Miranda, que lutara na guerra da independência dos EUA.
De volta ao Brasil, inﬂuenciado pelas experiências
vividas na Europa, Martins se juntou a ﬁguras como
Frei Caneca e liderou a Revolução Pernambucana,
instalando, por setenta e cinco dias, uma república independente de Portugal, fundada em ideais democrá-
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ticos extremamente avançados para a época: abolicionista, com liberdades religiosa e de imprensa, e com
reformas modernizadoras na administração pública e
no sistema tributário.
Apesar de derrotada, a Revolução Pernambucana de 1817 deixou semeados os ideais da República,
da modernidade, da democracia e da liberdade, aos
quais Domingos Martins dedicou a sua vida.
Dessa forma, tendo em vista a sua história de
luta pela construção da Pátria, é justa e meritória a
iniciativa de inscrever o nome de Domingos Martins
no Livro dos Heróis da Pátria, que se encontra no
Panteão da Liberdade e da Democracia Tancredo Neves, em Brasília.
Por se tratar de exame a ser realizado com exclusividade por esta Comissão, cabe-nos também opinar
sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa do presente projeto. No que
tange a esses aspectos, não há reparos a fazer ao
PLC nº 195, de 2009.
III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei Câmara nº 195, de 2009 (nº 2.596, de
2007, na Casa de origem).
Sala da Comissão, – Senador Osvaldo Sobrinho, Relator.
RELATÓRIO
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 195, de
2009 (Projeto de Lei nº 2.596, de 2007, na Casa de
origem), de autoria do Deputado Maurício Rands,
inscreve o nome de Domingos Martins no Livro dos
Heróis da Pátria, que se encontra no Panteão da Liberdade e da Democracia.
Em sua justiﬁcação, o autor destaca a importância
de Domingos Martins para a história do País. Como
um dos principais líderes da Revolução Pernambucana de 1817, lutou para instaurar, no Brasil, um Estado
independente de Portugal, republicano, abolicionista,
com liberdades religiosa e de imprensa,
Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº
2.596, de 2007, foi aprovado, sem emendas, pelas Comissões de Educação e Cultura (CEC) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Nos termos dos
arts. 24, II, e 54 do Regimento Interno daquela Casa,
foi dispensada a apreciação pelo Plenário.
No Senado Federal, nos termos do art. 91, §
1º, IV, do Regimento Interno, o PLC nº 195, de 2009,
será apreciado, em sede de decisão terminativa, por
esta Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE).
A proposição foi, inicialmente, distribuída ao Senador

AGOSTO 2011

Agosto de 2011

Oswaldo Sobrinho, que ofereceu minuta de parecer
concluindo pela aprovação do projeto. Seu trabalho,
que não chegou a ser apreciado em virtude do fato de
Sua Excelência ter deixado de fazer parte dos quadros
desta Comissão, é retomado no presente relatório. Não
foram apresentadas emendas à proposição.
II – Análise
A matéria – inscrição de nomes no Livro dos
Heróis da Pátria – encontra-se disciplinada na Lei nº
11.597, de 29 de novembro de 2007, cujos requisitos
foram plenamente atendidos pela proposição, especialmente os critérios alusivos à defesa e à construção da
Pátria “com excepcional dedicação”, exigida dos agraciados, conforme consta do caput do art. 1º daquela norma.
Como assinala o autor do projeto, Domingos
Martins foi um idealista das causas republicanas e
libertárias. Ainda no período da Colônia, tentou esse
herói instaurar no Brasil um regime político moderno,
nos moldes do que já se experimentava nos Estados
Unidos da América (EUA).
Nascido em 1781, no Estado do Espírito Santo,
o comerciante Domingos José Martins trabalhou em
Londres, onde conviveu com as ideias libertárias que
fervilhavam na Europa da época e fez amigos como
o General Miranda, que lutara na guerra da independência dos EUA.
De volta ao Brasil, inﬂuenciado pelas experiências
vividas na Europa, Martins se juntou a ﬁguras como
Frei Caneca e liderou a Revolução Pernambucana,
instalando, por setenta e cinco dias, uma república independente de Portugal, fundada em ideais democráticos extremamente avançados para a época: abolicionista, com liberdades religiosa e de imprensa, e com
reformas modernizadoras na administração pública e
no sistema tributário.
Apesar de derrotada, a Revolução Pernambucana de 1817 deixou semeados os ideais da República,
da modernidade, da democracia e da liberdade, aos
quais Domingos Martins dedicou a sua vida.
Dessa forma, tendo em vista a sua história de luta
pela construção da Pátria, é justa e meritória a iniciativa de inscrever o nome de Domingos Martins no Livro
dos Heróis da Pátria, que se encontra no Panteão da
Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília.
Por se tratar de exame a ser realizado com exclusividade por esta Comissão, cabe-nos também opinar
sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa do presente projeto. No que
tange a esses aspectos, não há reparos a fazer ao
PLC nº 195, de 2009.
Entretanto, o nome do monumento em que se
encontra depositado o Livro dos Heróis da Pátria foi
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alterado para “Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves”, conforme consta na Lei nº 11.597, de
2007. É necessário, portanto, que a redação do art.
1º do projeto seja alterada, mediante a emenda que
submetemos à apreciação desta Comissão.
III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara no 195, de 2009 (Projeto de
Lei nº 2.596, de 2007, na Casa de origem), com a seguinte emenda de redação.
EMENDA Nº – CE (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei da
Câmara nº 195, de 2009, a seguinte redação:
“Art. 1º Inscreva-se o nome de Domingos
Martins no Livro dos Heróis da Pátria depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade
Tancredo Neves.”
Sala da Comissão, – Senador José Agripino,
Relator.
RELATÓRIO
Relator: Senador João Faustino
I – Relatório
A proposição em epígrafe foi, anteriormente, distribuída aos Senadores Osvaldo Sobrinho e José Agripino,
que ofereceram relatórios concluindo pela aprovação
do projeto. Contudo, nenhum dos relatórios chegou a
ser apreciado por esta Comissão de Educação, Cultura
e Esporte (CE), em virtude de o primeiro Parlamentar
não mais pertencer à Comissão e de o segundo estar
licenciado. Dessa forma, o presente relatório ratiﬁca os
já apresentados, conforme os termos abaixo.
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 195, de 2009
(Projeto de Lei nº 2.596, de 2007, na Casa de origem),
de autoria do Deputado Maurício Rands, inscreve “o
nome de Domingos Martins no Livro dos Heróis da
Pátria, que se encontra no Panteão da Liberdade e
da Democracia”.
A cláusula de vigência do projeto estabelece que
a lei entre em vigor na data da sua publicação.
Em sua justiﬁcação, o autor destaca a importância
de Domingos Martins para a história do País. Como
um dos principais líderes da Revolução Pernambucana de 1817, lutou para instaurar, no Brasil, um Estado
independente de Portugal, republicano, abolicionista
e com liberdades religiosa e de imprensa.
Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº
2.596, de 2007, foi aprovado, sem emendas, pelas
Comissões de Educação, Cultura e Esporte (CE) e
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de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Nos
termos dos arts. 24, II, e 54 do Regimento Interno daquela Casa, foi dispensada a apreciação pelo Plenário.
No Senado Federal, nos termos do art. 91, § 1º,
IV, do Regimento Interno, o PLC nº 195, de 2009, foi
distribuído para a apreciação exclusiva e, em sede de
decisão terminativa, por esta Comissão.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
II – Análise
A matéria – inscrição de nomes no Livro dos
Heróis da Pátria – encontra-se disciplinada na Lei nº
11.597, de 29 de novembro de 2007, cujos requisitos
foram plenamente atendidos pela proposição, especialmente os critérios alusivos à defesa e à construção
da Pátria “com excepcional dedicação”, exigida dos
agraciados, conforme consta do art. 1º daquela norma.
Como assinala o autor do projeto, Domingos
Martins foi um idealista das causas republicanas e
libertárias. Ainda no período da Colônia, tentou esse
herói instaurar no Brasil um regime político moderno,
nos moldes do que já se experimentava nos Estados
Unidos da América (EUA).
Nascido em 1781, no Estado do Espírito Santo,
o comerciante Domingos José Martins trabalhou em
Londres, onde conviveu com as ideias libertárias que
fervilhavam na Europa da época e fez amigos como
o General Miranda, que lutara na guerra da independência dos EUA.
De volta ao Brasil, inﬂuenciado pelas experiências
vividas na Europa, Martins se juntou a ﬁguras como
Frei Caneca e liderou a Revolução Pernambucana,
instalando, por setenta e cinco dias, uma república independente de Portugal, fundada em ideais democráticos extremamente avançados para a época: abolicionista, com liberdades religiosa e de imprensa, e com
reformas modernizadoras na administração pública e
no sistema tributário.
Apesar de derrotada, a Revolução Pernambucana de 1817 deixou semeados os ideais da República,
da modernidade, da democracia e da liberdade, aos
quais Domingos Martins dedicou a sua vida.
Dessa forma, tendo em vista a sua história de luta
pela construção da Pátria, é justa e meritória a iniciativa de inscrever o nome de Domingos Martins no Livro
dos Heróis da Pátria, que se encontra no Panteão da
Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília.
Por se tratar de exame a ser realizado com exclusividade por esta Comissão, cabe-nos também opinar
sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa do presente projeto. No que
tange a esses aspectos, não há reparos a fazer ao
PLC nº 195, de 2009.
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Entretanto, o nome do monumento em que se
encontra depositado o Livro dos Heróis da Pátria foi
alterado para “Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves”, conforme consta na Lei nº 11.597, de
2007. É necessário, portanto, que a redação do art. 1º
do projeto seja alterada, mediante a emenda que submetemos à apreciação desta Comissão.
III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 195, de 2009 (Projeto de
Lei nº 2.596, de 2007, na Casa de origem), com a seguinte emenda de redação.
EMENDA Nº – CE (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº
195, de 2009, a seguinte redação:
“Art. 1º Inscreva-se o nome de Domingos
Martins no Livro dos Heróis da Pátria depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade
Tancredo Neves.”
Sala da Comissão, – Senador João Faustino,
Relator.
PARECER Nº 766, DE 2011
Da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 269, de 2009 (nº 3.566/2008, na origem,
da Deputada Luciana Costa), que confere
ao Município de Barretos, no Estado de São
Paulo, o título de Capital Nacional do Rodeio.
Relator: Senador Benedito de Lira
I – Relatório
Vem ao exame da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte o Projeto de Lei da Câmara nº 269, de 2009
(nº 3.566, de 2008, na origem), de autoria da Deputada
Luciana Costa, que “confere ao Município de Barretos,
no Estado de São Paulo, o título de Capital Nacional do
Rodeio”. A proposição foi submetida à análise e deliberação desta Comissão em caráter terminativo, sendo,
inicialmente, distribuída ao então Senador Romeu Tuma,
que ofereceu relatório por sua aprovação.
Com o falecimento do ilustre Senador paulista,
em 26 de outubro de 2010, e o término da legislatura
anterior sem que fosse apreciado seu relatório, a proposição foi encaminhada a Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado Federal (SSCLSF). Veriﬁcada a devida continuidade de sua tramitação, nos
termos do art. 332, I, do Regimento Interno do Senado
Federal (RISF), o PLC nº 269, de 2009, retornou a esta
Comissão, quando assumi sua relatoria.
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Não foram oferecidas emendas.
II – Análise
A matéria em análise, por tratar de homenagem
cívica, enquadra-se entre aquelas passíveis de apreciação pela CE, nos termos do art. 102, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal (RISF).
A proposição sob análise consta de dois artigos,
o primeiro dos quais confere ao Município paulista de
Barretos o título de Capital Nacional do Rodeio. O art.
2º estabelece o início da vigência da lei para a data
de publicação.
A justiﬁcação ao projeto de lei e o parecer oferecido pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara
dos Deputados ressaltam os motivos que levaram a
cidade de Barretos, no norte do Estado de São Paulo,
a tornar-se a referência máxima, em nosso país, para
a modalidade esportiva e recreativa do rodeio.
Originado dos encontros das tropas de boiadeiros que, vindos das pastagens de Minas Gerais e do
Centro-Oeste, conduziam o gado até os frigoríﬁcos de
Barretos, o primeiro rodeio brasileiro de que se tem
notícia ocorreu na praça central da cidade, em uma
festa de quermesse no ano de 1947.
A primeira Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, por sua vez, foi realizada oito anos depois, em
1955, promovida pelo clube Os Independentes, que
congregava jovens da regido.
Ao longo de mais de meio século, a Festa do Peão
de Barretos, celebrada no dia 25 de agosto, aniversário
da cidade, tornou-se famosa no Brasil e no exterior,
sendo ﬁnalmente reconhecida como o maior evento
de rodeio na América Latina. Conjugando, harmoniosamente, o espetáculo equestre e taurino, a música,
a dança e a diversão, a festa atrai centenas de milhares de turistas a cada ano, representando importante
aﬂuxo de renda para a economia regional.
Encontra-se plenamente justiﬁcada, portanto, a
atribuição do título de Capital Nacional do Rodeio a
cidade de Barreto.
Nada encontramos, na proposição, que mostre
inadequado aos preceitos constitucionais e jurídicos,
à técnica legislativa e ao regimento da Casa.
III – Voto
Mediante o exposto, o voto é pela aprovação do
projeto de Lei da Câmara nº 269, de 2009 (Projeto de
Lei nº 3.566, de 2088, na origem)
Sala da Comissão, 9 de agosto de 2011. – Senador Roberto Requião, Presidente – Senador Benedito
de Lira, Relator.
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Of. no 80/2011/CE
Brasília, 9 de agosto de 2011
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara no 269,
de 2009, de autoria de Sua Excelência a Senhora Deputada Luciana Costa, que “Confere ao Município de
Barretos, no Estado de São Paulo, o título de Capital
Nacional do Rodeio”.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.
RELATÓRIO
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Vem a esta Comissão de Educação, a proposição
em epígrafe, de autoria da Deputada Luciana Costa,
visando conferir ao Município de Barretos, no Estado
de São Paulo, o Título de Capital Nacional do Rodeio.
Para atingir seu propósito a autora justiﬁca que a
Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos tem 53 anos e
reconhecimento internacional. Que atrações internacionais são apresentadas nas arenas e nos palcos, com
uma mega estrutura de toneladas de equipamentos
e equipes de rodeio de vários países e que recebe o
maior público do planeta.
Na Câmara dos Deputados a referida proposição,
sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões, foi
aprovada na Comissão de Educação, Cultura e Desporto e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
No Senado Federal, o PLC nº 269, de 2009,
será apreciado terminativamente pela Comissão de
Educação, na forma do inciso IV do Art. 91 do Regimento Interno.
Foi aberto o prazo para o oferecimento de emendas, contudo nenhuma foi apresentada.
É o relatório.
II – Análise
O Regimento Interno desta Casa, no art. 102, inciso II, atribui à Comissão de Educação a competência
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para opinar sobre proposição que lhe são submetidos
por deliberação do Plenário, que versem sobre diversão e espetáculos públicos, criações artísticas, datas
comemorativas e homenagens cívicas.
Não há dúvidas que a Festa do Peão de Boiadeiro
de Barretos é uma das maiores do mundo. Trata-se de
uma festa do gênero interior rural por sua inspiração
ser a lida diária das fazendas, reconhecida internacionalmente.
Como disse o Deputado Lobbe Neto, no seu parecer na Comissão de Educação e Cultura da Câmara, é uma festa realizada há mais de meio século, que
cresceu e se solidiﬁcou, tornando-se a mais importante referência cultural sertaneja do interior brasileiro e
ganhando reconhecimento internacional.
A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos ultrapassou os limites rurais e avançou sobre a população
urbana. A sua inﬂuência é claramente notada pela
divulgação das músicas sertanejas, danças típicas,
alimentação e inclusive ditando a moda no estilo rural.
Assim, como aﬁrma a autora do projeto, Deputada Luciana Costa, a história da cidade de Barretos
se confunde com a história do rodeio brasileiro, motivo pelo qual somos favoráveis à presente proposição.
III – Voto
Diante do exposto, voto é pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 269, de 2009.
Sala da Comissão, – Senador Romeu Tuma,
Relator.
PARECER Nº 767, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
493, de 2008, do Senador Raimundo Colombo, que altera o Decreto-Lei nº 5.844,
de 23 de setembro de 1943, para tornar
obrigatória a comunicação ao contribuinte
da redução da declaração de imposto de
renda para veriﬁcação por critérios ou parâmetros de revisão em massa e facultar a
sua retiﬁcação.
Relator: Senador Benedito de Lira
I – Relatório
O art. 1º do Projeto de Lei do Senado (PLS)
nº 493, de 2008, de autoria do Senador Raimundo
Colombo, acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 74 do Decreto-Lei nº 5.844, de 23 de setembro de 1943, para
determinar, nos casos de retenção da declaração
do imposto de renda do contribuinte pessoa física
por parâmetros e critérios genéricos de revisão em
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massa, a comunicação do interessado, com especiﬁcação do motivo e do prazo para esclarecimento
ou retiﬁcação. A inobservância desse procedimento
resultará na nulidade de eventual lançamento realizado
pela autoridade ﬁscal. A exigência da prévia comunicação aplica-se, inclusive, no caso de veriﬁcação de
receita, despesa ou pagamento sujeito a confronto,
mediante cruzamento de informações, com declaração de outro contribuinte ou dados de cadastro ou
de terceira pessoa.
O art. 2º é a cláusula de vigência e determina a
entrada em vigor da lei que se originar do PLS na data
de sua publicação.
O autor explica que atualmente a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) possui meios modernos de avaliação das declarações de imposto de renda
das pessoas físicas, com possibilidade de cruzamento
de informações e dados. Contudo, a nossa legislação
tributária, por ser extremamente complexa, propicia
inúmeras dúvidas e deixa o contribuinte em situação
difícil perante o ﬁsco. A RFB, por sua vez, desenvolveu a cultura de primeiro multar o contribuinte para
depois, se for o caso, cancelar o débito indevidamente
lançado. Essa metodologia deixa o cidadão indignado,
razão pela qual a proposição exige que o ﬁsco, antes
de aplicar penalidade, comunique ao contribuinte que
sua declaração foi selecionada pelo computador para
ser examinada de forma mais detalhada, na chamada
“malha ﬁna”.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
O PLS foi anteriormente distribuído ao Senador
Sérgio Zambiasi para confecção de relatório, que foi
anexado ao processado, mas não apreciado. Posteriormente, em 10 de maio de 2011, a proposição foi
redistribuída, cabendo-nos a honra de relatar, em caráter terminativo.
II – Análise
A Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos do art. 99, incisos IV e VII, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), compete opinar sobre
proposições pertinentes a tributos e outros assuntos
correlatos, como é o caso.
O PLS nº 493, de 2008, coaduna-se com os parâmetros constitucionais aplicáveis, quer no tocante à
legitimidade da iniciativa parlamentar no processo legislativo (art. 61, caput, da Constituição Federal – CF),
quer quanto à competência da União e do Congresso
Nacional para legislar sobre a matéria (arts. 24, inciso
I; 48, caput e inciso I; 153, III, da CF).
O meio para a promoção da mudança é adequado e foram respeitadas as regras para a elaboração e
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alteração de normas dispostas na Lei Complementar
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
Atualmente, após a revisão da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (DIRPF), a RFB pode realizar notiﬁcação de
lançamento ou expedir auto de infração. Segundo nos
informa o art. 2º, § 1º, da Instrução Normativa RFB
nº 958, de 15 de julho de 2009, quando for constatada infração a legislação tributária exclusivamente
por meio de informações constantes das bases de
dados do órgão de ﬁscalização, será expedida notiﬁcação de lançamento, da qual será dada ciência ao
contribuinte. Já o art. 3º da mesma norma estabelece que o sujeito passivo será intimado a apresentar,
no prazo ﬁxado na intimação, esclarecimentos ou
documentos sobre inconsistências ou indícios de
irregularidade ﬁscal detectadas nas revisões das
declarações, salvo se houver infração claramente
demonstrada, com os elementos probatórios necessários ao lançamento.
Ou seja, nos casos em que a autoridade ﬁscal
entende ser possível o lançamento, é prescindível a
prévia comunicação do contribuinte, que apenas será
cientiﬁcado desse fato em momento posterior, quando
já incidentes a multa e os juros.
O PLS nº 493, de 2008, ora sob apreciação, tem
por objetivo justamente obrigar a RFB a, independentemente do contendo de seus bancos de dados, comunicar o contribuinte acerca da retenção de sua DIRPF,
para que seja possível a prestação de esclarecimentos ou retiﬁcação de informações. Apenas depois será
possível o lançamento.
Acreditamos que o projeto é meritório. Realmente, a RFB possui, hoje, o que há de mais moderno em
termos de tecnologia da informação, sendo exemplo
de eﬁciência para outros países. Os sistemas informatizados de avaliação das informações prestadas
pelos contribuintes cruzam grande número de dados
e detectam as falhas de forma imediata, desde as
relevantes até as insigniﬁcantes. Ao mesmo tempo,
forçoso reconhecer que a legislação do imposto de
renda é complexa e propicia dúvidas aos contribuintes, a grande maioria sem qualquer conhecimento
técnico. Assim, a maior parte dos erros detectados
nas DIRPFs ocorre por desatenção ou desconhecimento, motivo pelo qual entendemos conveniente a
exigência de comunicação do contribuinte para prestar esclarecimentos ou retiﬁcação antes da realização
do lançamento.
Lembramos que é possível atualmente, por meio
do sítio da RFB na internet, acompanhar o processamento das DIRPFs. O procedimento, entretanto, depende de atuação do contribuinte e de acesso à rede

AGOSTO 2011

Agosto de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mundial de computadores, algo que não se aplica a
todos. A proposição, corretamente, atribui o ônus de
comunicar a existência de problemas na declaração do
contribuinte a RFB, retirando do cidadão a obrigação, a
nosso ver indevida, de veriﬁcar diuturnamente se sua
DIRPF foi ou não retida na “malha ﬁna”.
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III – Voto
Diante do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 493, de 2008.
Sala da Comissão, 9 de agosto de 2011. – Senador Benedito de Lira, Relator.
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DECRETO-LEI Nº 5.844,
DE 23 DE SETEMBRO DE 1943
Dispõe sobre a cobrança e ﬁscalização do imposto de renda.

....................................................................................

....................................................................................

CAPÍTULO II
Da União

CAPÍTULO II
Da Revisão das Declarações

....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
I – direito tributário, ﬁnanceiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
....................................................................................

Art. 74. As declarações de rendimentos estarão
sujeitas à revisão das repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
§ 1º A revisão será feita com elementos de que
dispuser a repartição, esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios
facultados neste decreto-lei.
§ 2º Os pedidos de esclarecimentos deverão ser
respondidos dentro do prazo de 10 dias contados da
data em que tiverem sido recebidos.
§ 3º O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ﬁcará sujeito ao lançamento
ex ofﬁcio de que trata a alínea b do art. 77.
....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o
especiﬁcado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as
matérias de competência da União, especialmente sobre:
I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
....................................................................................
SUBSEÇÃO III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................
SEÇÃO III
Dos Impostos da União
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
....................................................................................
III – renda e proventos de qualquer natureza;
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................

OF. Nº 264/2011/CAE
Brasília, 9 de agosto de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta
data, o Projeto de Lei do Senado no 493, de 2008, que
“altera o Decreto-Lei nº 5.844, de 23 de setembro de
1943, para tornar obrigatória a comunicação ao contribuinte da retenção da declaração de imposto de renda
para veriﬁcação por critérios ou parâmetros de revisão
em massa e facultar a sua retiﬁcação”.
Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS
DO ART 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.
RELATÓRIO
Relator: Senador Sergio Zambiasi
I – Relatório
Trata-se de projeto de lei do Senado (PLS), de
autoria do Senador Raimundo Colombo, o qual é submetido ao exame desta Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), para deliberar em caráter terminativo.
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O PLS nº 493, de 2008, tem por objetivo garantir
que, em caso de retenção da declaração do contribuinte pela chamada “malha ﬁna”, este seja informado do
motivo da retenção e dos prazos para esclarecimento
ou retiﬁcação dos dados desconformes.
Alega o autor da proposição que, nos dias atuais, com o avanço da informatização, os cruzamentos
e checagens feitas em massa vêm permitindo maior
controle dos dados informados pelo contribuinte. Por
outro lado, isso teria implicado aumento demasiado do
número de declarações retidas para revisão da autoridade ﬁscal. Como essa retenção se dá sem a ciência
formal do contribuinte, somente lhe restaria aguardar
o recebimento de eventual multa ou a eventual liberação de sua declaração. O projeto, ao obrigar o Fisco a
notiﬁcar o contribuinte da retenção, permitirá que este
preste esclarecimentos ou faça as devidas retiﬁcações.
A proposição foi lida em 18 de dezembro de 2008
e não recebeu emendas até o momento.

declaração ﬁcou retida na “malha”, dirigir-se à repartição
e, enﬁm, obter as informações necessárias a sua defesa. No regime atual, o contribuinte, se se quedar inerte,
receberá, após esperar vários meses pela restituição,
apenas a notiﬁcação para pagar multa e as diferenças
de tributo eventualmente apuradas. Na melhor das hipóteses, a própria RFB poderá, após novos cruzamentos e
checagens, liberar a referida declaração nos chamados
“lotes residuais”, dois ou três anos depois.
Feitas essas considerações, permitimo-nos sugerir
emenda, que, em nosso entendimento, aperfeiçoa o projeto. Como dito acima, após a retenção, há duas possibilidades: ou a efetivação de lançamento complementar
ou a liberação da declaração após exame mais detido.
Diante disso, parece-nos mais apropriado destacar a
obrigação de remeter ao declarante as informações em
caso de retenção, estabelecendo a sanção de nulidade apenas para os casos em que houver lançamento
complementar sem o cumprimento dessa obrigação.

II – Análise

III – Voto

Cumpre a esta Comissão, com amparo no art.
99, IV e VII, do Regimento Interno do Senado Federal,
examinar matérias como a que constitui objeto do PLS
nº 493, de 2008: alterações no rito procedimental de
cobrança e ﬁscalização do imposto de renda.
Quanto à constitucionalidade, nada há a obstar,
nem sob o aspecto formal, nem material. Trata de tema
cuja iniciativa cabe a qualquer Parlamentar e dispõe sobre questão de competência legislativa da União (regras
de cobrança do imposto de renda). No âmbito material,
deve-se ressaltar que, em tese, ao ampliar-se a informação oferecida ao contribuinte, reforçam-se seus meios
de defesa, fortalecendo o princípio do devido processo
legal (inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal – CF).
No que toca à juridicidade, observamos que a proposição é dotada de generalidade, abstração e coercitividade, além de utilizar instrumento normativo adequado.
No mérito, somos plenamente favoráveis à iniciativa. Não nos parece que o avanço tecnológico, tão
bem aproveitado pelo Fisco federal, gere prejuízos ao
contribuinte. O rigor da chamada “malha ﬁna” deve
ser aplaudido e intensiﬁcado, a ﬁm de conter abusos
e ilegalidades dos contribuintes.
Tamanho rigor, no entanto, deve ser acompanhado de medidas de transparência, a ﬁm de que o contribuinte possa, conhecendo os motivos que ensejaram
a retenção, prestar os esclarecimentos ou proceder à
retiﬁcação de sua declaração.
Atualmente, essa veriﬁcação é possível, mas depende de conduta ativa do contribuinte, que deverá consultar os bancos de dados informáticos da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), constatar que sua

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação
do PLS nº 493, de 2008, com a seguinte emenda:
EMENDA Nº – CAE
Dê-se ao art. 74 do Decreto-Lei nº 5.844, de 23
de setembro de 1943, na forma proposta pelo art. 1º
do Projeto de Lei do Senado nº 493, de 2008, a seguinte redação:
“Art. 74. ................................................
..............................................................
§ 4º Quando a revisão de que trata este
artigo for precedida de retenção de declaração,
por parâmetros e critérios genéricos de revisão
de massa, o contribuinte será previamente comunicado, especiﬁcando-se o motivo da retenção e o prazo para esclarecimento ou retiﬁcação.
§ 5º É nulo o lançamento decorrente de
revisão feita em desacordo com o disposto no
§ 4º deste artigo. (NR)”
Sala da Comissão, – Senador Sérgio Zambiasi,
Relator.
PARECER Nº 768, DE 2011
Da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre o Ofício “S” nº 35, de 2011 (nº
1/2011, na origem), da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis,
que encaminha ao Senado Federal o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis 2010.
Relator: Senador Cyro Miranda
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I – Relatório

II – Análise

Encontra-se em exame nesta Comissão o Ofício
“S” nº 35, de 2011 (Ofício circular nº 1/2011/DG – ANP,
na origem), da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que encaminha ao Senado
Federal o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis 2010.
O Anuário apresenta o cenário nacional e mundial da cadeia produtiva do setor e demonstra a sua
evolução consolidando os dados relativos ao desempenho das indústrias reguladas pela ANP no período
2000-2010. O objetivo da Agência ao enviar o Anuário
é o de contribuir para tornar mais transparentes informações de interesse do Congresso Nacional e assim
colaborar para melhorar as decisões tomadas no futuro.
As informações estão organizadas em seis seções.
A primeira traz um panorama da indústria mundial de petróleo e gás natural, destacando seus níveis
de reservas, produção, capacidade nominal de reﬁno
e consumo. Esses dados servem para contextualizar
a indústria nacional no cenário internacional.
A segunda seção apresenta informações sobre
o desempenho da indústria brasileira do petróleo nos
seguintes aspectos: exploração; produção; reﬁno; processamento; industrialização do xisto; movimentação;
comércio exterior; dependência externa de petróleo,
derivados e gás natural; e preços dos produtores e
importadores de derivados de petróleo. Constam também dados de arrecadação de participantes governamentais sobre atividades de exploração e produção, e
pagamento de participação a proprietários de terras.
Além disso, são apresentados os preços de referência
de petróleo e gás natural.
A terceira seção resume os dados sobre a comercialização dos derivados de petróleo e gás natural. Indica os volumes de distribuição e revenda, assim como a
infraestrutura de comercialização existente – bases de
distribuição, postos revendedores e transportadores-revendedores-retalhistas (TRRs). Também expõe a evolução dos preços ao consumidor de derivados de petróleo.
A quarta seção apresenta os dados de produção
de biodiesel, de produção, comércio exterior e comercialização de etanol – anidro e hidratado – e os preços
do etanol hidratado.
A quinta seção oferece uma síntese das Rodadas
de Licitações de Blocos para Exploração e Produção
de Petróleo e Gás Natural realizadas pela ANP nos
últimos 10 anos, juntamente com a relação das empresas e consórcios vencedores.
A sexta e última seção lista as Resoluções da
ANP publicadas no ano de 2009, com as suas respectivas ementas.

Na forma do art. 104 do Regimento Interno do
Senado Federal, compete à Comissão de Serviços de
Infraestrutura opinar sobre matérias pertinentes a recursos geológicos e outros assuntos correlatos.
As informações recebidas servirão para auxiliar
o Congresso Nacional no acompanhamento e na ﬁscalização do setor, bem como na formulação de iniciativas legislativas. Dessa forma, o presente parecer
limitar-se-á a opinar pelo conhecimento da matéria e
seu subsequente arquivamento.
O Anuário mostra que, para o setor de petróleo,
o ano de 2009 foi marcado pela recessão, decorrente
da crise ﬁnanceira internacional de 2008. Esse fenômeno provocou a estagnação da demanda mundial de
petróleo, cujo ritmo de crescimento, no futuro próximo,
deverá depender da expansão de consumo nos países
emergentes. Para o Brasil, o principal efeito da crise foi
a queda nas exportações. Mas, já no segundo semestre de 2009, a economia apresentou boa recuperação,
o que se reﬂetiu num bom desempenho do setor de
petróleo, gás natural e biocombustíveis.
Em 2009, as reservas provadas brasileiras aumentaram 0,4%, atingindo 12,9 bilhões de barris de
petróleo, e levaram o Brasil à 16ª posição no ranking
mundial. Das reservas provadas, 92,8% se localizavam
em mar, com destaque para o Rio de Janeiro, que deteve 87% das reservas provadas offshore e 80,7% do
total. O maior crescimento foi registrado nas jazidas
terrestres do Ceará, que aumentaram 46,8%, chegando a 15,3 milhões de barris.
A produção brasileira de petróleo cresceu 6,9% e
atingiu 2 milhões de barris/dia. Com o acréscimo no volume de óleo produzido, o Brasil alcançou a 14a posição
entre os maiores produtores mundiais de petróleo em
2009. Nesse mesmo ano, o Brasil alcançou o 10º lugar
no ranking mundial de capacidade de reﬁno, com 2,1
milhões de barris/dia ou 2,3% da capacidade mundial.
O aumento na produção de combustíveis no Brasil foi da ordem de 2,7% em 2009 e o etanol hidratado
foi o destaque: o consumo aumentou cerca de 24%,
devido à explosão das vendas de carros ﬂex. Já o biodiesel teve impulso com o aumento do seu percentual
de adição no diesel mineral, chegando a 4% a partir
de julho de 2009. Nesse ano, a capacidade nominal
de produção de biodiesel puro (B100) foi de cerca de
4,4 milhões m3. Entretanto, a produção efetiva do Brasil
foi de cerca de 1,6 milhão m3, o que correspondeu a
36,6% da capacidade total.
Esse aumento do consumo de etanol e biodiesel
reforça a posição pioneira do Brasil no uso de fontes
de energia renováveis.
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A aprovação da Lei do Gás em 2009 abriu novas perspectivas para o setor. A expansão da malha
de gasodutos de transporte, com a conclusão de mais
de 500 km de dutos, consolidará o desenvolvimento
da indústria do gás natural.
Com relação à concessão de blocos de petróleo
e gás natural, até o ﬁnal de 2009, 778 áreas estavam
sob concessão: 404 blocos ainda na fase de exploração,
61 campos em fase de desenvolvimento da produção
e 313 campos em fase de produção.
Nas nove rodadas de licitações realizadas até
2008 (não considerando a Oitava Rodada, em 2006, por
não ter sido concluída), foram concedidos 765 blocos,
sendo o valor total arrecadado com o bônus de assina-
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tura de US$ 2,6 bilhões. Em 2009, como resultado das
atividades de produção de petróleo e de gás natural,
foram arrecadados aproximadamente R$ 8 bilhões em
royalties e R$ 8,5 bilhões em participação especial.
Com relação ao pré-sal, em Tupi, as estimativas
são de uma acumulação de volumes recuperáveis entre
5 e 8 bilhões de barris de óleo equivalente.
III – Voto
Em face do exposto, voto para que esta Comissão de Serviços de Infraestrutura tome conhecimento
do Ofício “S” nº 35, de 2011, e proceda ao seu arquivamento.
Sala da Comissão, – Senadora Lúcia Vânia, Presidente – Senador Cyro Miranda, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 759, de
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre
o Aviso nº 3, de 2011.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, remete cópia do referido parecer aos Órgãos Públicos mencionados e encaminha a matéria
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 69, de 2011, da
Presidente da Comissão de Serviço de Infraestrutura,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 69/2011-CI
Brasília, 11 de agosto de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em Decisão Terminativa, a
reunião realizada no dia 4 de agosto do ano em curso,
o Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2009, que “Dispõe
sobre a proteção das cargas do transporte ferroviário”,
de autoria do Deputado Vinícius Carvalho.
Respeitosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência ao Ofício nº 69, de 2011, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 77, 78,
79 e 80, de 2011, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado
nºs 286, de 2009; 235, de 2010; e dos Projetos de Lei
da Câmara nº 195 e 269, de 2009, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 77/2011/CE
Brasília, 9 de agosto de 2011
Assunto: Aprovação da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV, e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
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caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 286, de
2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Cristovam Buarque, que “Altera para Programa Bolsa
Escola o nome do Programa Bolsa Família.”
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
Of. nº 78/2011/CE
Brasília, 9 de agosto de 2011
Assunto: Aprovação da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV, e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 235,
de 2010, de autoria de Sua Excelência a Senhora
Senadora Fátima Cleide, que “Modiﬁca os incisos I e
VI do art. 7º da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de
2008, para incluir os cursos de formação de proﬁssionais da educação em nível médio e superior entre os
objetivos dos Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia” com a emenda oferecida.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 79/2011/CE
Brasília, 9 de agosto de 2011
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 195,
de 2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Maurício Rands, que “Inscreve o nome de Domingos Martins no Livro dos Heróis da Pátria” com
a emenda oferecida.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
Of. nº 80/2011/CE
Brasília, 9 de agosto de 2011
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
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Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 269,
de 2009, de autoria de Sua Excelência a Senhora Deputada Luciana Costa, que “Confere ao Município de
Barretos, no Estado de São Paulo, o título de Capital
Nacional do Rodeio”.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência aos Ofícios nºs 77, 78, 79 e 80,
de 2011, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que as matérias sejam apreciadas
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 264, de 2011,
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 493, de 2008.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 264/2011/CAE
Brasília, 9 de agosto de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 493 de 2008,
que “altera o Decreto-Lei nº 5.844, de 23 de setembro
de 1943, para tornar obrigatória a comunicação ao
contribuinte da retenção da Declaração de Imposto de
Renda para veriﬁcação por critérios ou parâmetros de
revisão em massa e facultar a sua retiﬁcação”.
Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com referência ao Ofício 264, de 2011, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que a
matéria seja apreciada pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo previsto no
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que te-
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nha sido interposto recurso, no sentido da apreciação,
pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 203, de 2009, do
Senador Sérgio Zambiasi, que inclui § 5º ao art.
58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para
permitir que a massa falida ou a entidade sindical
competente possa fornecer declaração que comprove a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos à saúde, para ﬁns de requerimento
de aposentadoria especial, caso o empregador
tenha sido declarado falido.
– Projeto de Lei do Senado nº 82, de 2010, do Senador Geovani Borges, que regulamenta o tratamento cirúrgico da obesidade;
– Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2011, do Senador Rodrigo Rollemberg, que acrescenta § 3º
ao art. 6º-A e altera o inciso III do art. 6º-B da Lei
nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre a proﬁssão de empregado doméstico
e dá outras providências e modiﬁca o art. 24 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe
sobre a organização da Seguridade Social, institui o Plano de Custeio, e dá outras providências,
para assegurar o pagamento do seguro-desemprego aos empregados domésticos nos termos
em que especiﬁca.
Tendo sido apreciados terminativamente pela
Comissão de Assuntos Sociais, o Projeto de Lei do
Senado nº 82, de 2010, rejeitado, vai ao Arquivo; e os
Projetos de Lei do Senado nº 203, de 2009; e 115, de
2011, aprovados, vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência lembra ao Plenário que o período do Expediente da sessão deliberativa ordinária de
amanhã será destinado a comemorar o centenário de
emancipação do Município de Juazeiro do Norte, nos
termos dos Requerimentos nºs 802 e 878, de 2011,
do Senador Inácio Arruda e outros Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 768, de 2011,
da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre o
Ofício nº S/35, de 2011.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O ofício que acaba de ser lido será encaminhado à
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 187
e 201, de 2011, do Primeiro-Secretário da Câmara
dos Deputados, comunicando o envio à sanção das
seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 532, de 1999, da Senadora Luzia Toledo, que acrescenta § 6º ao art.
32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo os símbolos nacionais
como tema transversal nos currículos do ensino
fundamental; e
– Projeto de Lei do Senado nº 340, de 2009, do
Senador José Agripino, que denomina Rodovia
Tenente-Brigadeiro Murillo Santos o trecho rodoviário compreendido entre a Base Aérea de
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, e o
entroncamento com a BR-101.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 187/11/PS-GSE
Brasília, 12 de agosto de 2011
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.294, de 2000, do
Senado Federal (PLS nº 532/99 na Casa de origem),
o qual “Acrescenta § 6º ao art. 32 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, incluindo os símbolos
nacionais como tema transversal nos currículos do
Ensino Fundamental.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
Of. nº 201/11/PS-GSE
Brasília, 12 de agosto de 2011
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado nesta Casa o Projeto de Lei nº 6.587, de 2009, do
Senado Federal (PLS nº 340/09 na Casa de origem),
o qual “Denomina Rodovia Tenente-Brigadeiro Murilo
Santos o trecho rodoviário compreendido entre a Base
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Aérea de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, e
o entroncamento com a BR-101.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos
de Ministros de Estado:
– Nº 601, de 10 de agosto de 2011, do Ministro de
Estado da Saúde, em resposta ao Requerimento
nº 525, de 2011, de informações, da Senadora
Vanessa Grazziotin;
– Nº 600, de 10 de agosto de 2011, do Ministro de
Estado da Saúde, em resposta ao Requerimento
nº 531, de 2011, de informações, da Senadora
Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
Os requerimentos vão ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 475, DE 2011
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, para estabelecer princípios a serem
observados na atenção à saúde prestada
no âmbito dos planos privados de assistência à saúde e explicitar a competência
da Agência Nacional de Saúde Suplementar para elaborar Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde como referência para
a cobertura assistência mínima no âmbito
desses planos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 1º-A. A atenção à saúde prestada
no âmbito dos planos privados de assistência
à saúde obedecerá aos seguintes princípios:
I – atenção multiproﬁssional;
II – integralidade das ações, respeitada
a segmentação contratada;
III – incorporação de ações de promoção da saúde e de prevenção de riscos e de
doenças;
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IV – uso da epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e da gestão
em saúde;
V – adoção de medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando ao
aumento de sua autonomia; e
VI – estímulo ao parto normal.
§1º Os princípios estabelecidos neste
artigo devem ser observados em todos os níveis de complexidade da atenção, respeitando-se as segmentações contratadas, visando à
promoção da saúde, à prevenção de riscos e
doenças, ao diagnóstico, ao tratamento, à recuperação e à reabilitação.
§2º A Agência Nacional de Saúde Suplementar elaborará, deﬁnirá período e critério de
revisão e revisará o Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde que, respeitada a segmentação contratada, constituirá a referência básica
para a cobertura assistencial mínima no âmbito
dos planos privados de assistência à saúde.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A lei que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar dá à agência atribuição de elaborar o rol
de procedimentos que servirá de referência para o
estabelecimento da cobertura mínima obrigatória no
âmbito dos planos privados de assistência à saúde,
de acordo com segmentação contratada.
A elaboração e as atualizações de um Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde têm sido feitas por
grupos especialmente compostos por representantes
de operadoras de planos de saúde, prestadores de
serviços e entidades de defesa do consumidor, entre
outros atores do mercado de saúde suplementar. A
participação da sociedade tem-se dado por meio de
consulta pública e por sua representação, também,
nesse grupo técnico. A ausência de sua conceituação
legal, no entanto, tem dado azo a questionamentos
jurídicos sobre sua exigibilidade por parte da Agência.
Da mesma forma, entendemos que a Lei dos
Planos de Saúde está incompleta sem uma deﬁnição
explícita dos princípios que – além da integralidade –
devem reger a atenção à saúde prestada no âmbito
da saúde suplementar.
A proposição que oferecemos à apreciação dos
nobres colegas Senadores objetiva, assim, aperfeiçoar
a norma legal vigente regulamentadora da saúde suplementar no que diz respeito a esses dois aspectos.
Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as
pessoas jurídicas de direito privado que operam planos
de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação especíﬁca que rege a sua atividade,
adotando-se, para ﬁns de aplicação das normas aqui
estabelecidas, as seguintes deﬁnições: (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
I – Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos
assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a ﬁnalidade de garantir, sem
limite ﬁnanceiro, a assistência à saúde, pela faculdade
de acesso e atendimento por proﬁssionais ou serviços
de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de
rede credenciada, contratada ou referenciada, visando
a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser
paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento
direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
II – Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de
sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato
de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
III – Carteira: o conjunto de contratos de cobertura
de custos assistenciais ou de serviços de assistência
à saúde em qualquer das modalidades de que tratam
o inciso I e o § 1o deste artigo, com todos os direitos e
obrigações nele contidos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 1o Está subordinada às normas e à ﬁscalização
da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que
apresente, além da garantia de cobertura ﬁnanceira de
riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade
exclusivamente ﬁnanceira, tais como: (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
a) custeio de despesas; (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.17744, de 2001)
c) reembolso de despesas; (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
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d) mecanismos de regulação; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos solicitados
por prestador escolhido pelo consumidor; e (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
f) vinculação de cobertura ﬁnanceira à aplicação
de conceitos ou critérios médico-assistenciais. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades
ou empresas que mantêm sistemas de assistência à
saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração. (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
§ 3o As pessoas físicas ou jurídicas residentes
ou domiciliadas no exterior podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis
brasileiras para operar planos privados de assistência
à saúde. (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
§ 4o É vedada às pessoas físicas a operação dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44,
de 2001)
§ 5o É vedada às pessoas físicas a operação de
plano ou seguro privado de assistência à saúde.
....................................................................................

§ 2º Está sujeito à medida cautelar desta Lei o
estabelecimento empresarial que estiver envolvido
na prática das ações previstas no caput sempre que
o produto apresentar ao menos uma das seguintes
condições:

(À Comissão de Assuntos Sociais – decisão terminativa.)

Art. 3º A medida cautelar será revogada quando:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 476, DE 2011
Estabelece medida cautelar de interesse público de suspensão das atividades
de estabelecimento empresarial envolvido
na falsiﬁcação, adulteração ou alteração,
entre outras práticas, de combustíveis e
lubriﬁcantes, e deﬁne outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O estabelecimento empresarial envolvido
na importação, venda, exposição à venda, venda à
distância, distribuição, entrega para consumo, fabricação, estocagem, guarda de combustível ou lubriﬁcante falsiﬁcado, corrompido, adulterado ou alterado está
sujeito a medida cautelar administrativa de interesse
público de suspensão de suas atividades.
§ 1º Incluem-se entre os produtos a que se refere
este artigo as matérias-primas destinadas à produção
de combustíveis e lubriﬁcantes.

I – produto sem registro, quando exigível, no órgão de
ﬁscalização ou regulação competente;
II – produto em desacordo com a fórmula constante
do registro previsto no inciso anterior;
III – produto sem as características de identidade e
qualidade admitidas para a sua comercialização;
IV – produto de procedência ignorada;
V – produto adquirido de estabelecimento empresarial
sem licença da autoridade ﬁscal ou regulatória
competente.
§ 3º Para os ﬁns desta Lei, sítio eletrônico na
Internet é equiparado a estabelecimento empresarial.
Art. 2º A medida cautelar prevista nesta Lei será
decretada, de imediato, assim que forem identiﬁcados
indícios suﬁcientes acerca da existência de fato previsto no art. 1º, pela:
I – autoridade policial que presidir o inquérito policial
em que se apure conduta associada a uma ou
mais práticas referidas no art. 1º;
II – autoridade ﬁscal responsável pela atividade ﬁscalizatória em que se veriﬁque a ocorrência de uma
ou mais práticas referidas no art. 1º.

I – em sede de inquérito policial, não seja indiciado
nenhum indivíduo cuja atuação vincule o estabelecimento empresarial às práticas motivadoras
da sua decretação;
II – o procedimento ﬁscalizatório concluir pela não
ocorrência de nenhuma das práticas motivadoras da sua decretação.
Art. 4º A medida cautelar também será revogada
na hipótese de não haver a instauração do processo
penal contra o indiciado a que se refere o inciso I do
art. 3º.
Art. 5º A medida cautelar prevista nesta Lei converter-se-á na suspensão temporária das atividades
do estabelecimento empresarial, por período não inferior a 6 (seis) meses e não superior a 5 (cinco) anos,
a contar da conversão, no momento em que:
I – o indiciado a que se refere o inciso I do art. 3º for
condenado, em decisão transitada em julgado, em
processo penal derivado das conclusões de inquérito policial a que se refere o inciso I do art. 2º;
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II – o procedimento ﬁscalizatório concluir pela ocorrência de alguma das práticas motivadoras da
decretação da medida acautelatória desta Lei.
§ 1º A imposição da sanção prevista neste artigo
competirá à autoridade judicial ou à autoridade administrativa competente, conforme o caso.
§ 2º A imposição da sanção prevista no caput
deste artigo impede que o infrator requeira recuperação extrajudicial ou judicial de sua empresa, no prazo
de 2 (dois) anos a contar da suspensão das atividades.
Art. 6º Caberá à autoridade judicial competente decidir sobre a medida cautelar prevista nesta Lei,
caso seja instaurado processo penal derivado das
conclusões do inquérito policial no qual tiverem sido
apuradas infrações delituosas relacionadas às condutas motivadoras da sua decretação.
Parágrafo único. Na hipótese de a cautelar ter sido
revogada no curso do processo penal, a imposição da
sanção prevista no art. 5º dependerá de manifestação
expressa da autoridade judicial.
Art. 7º Enquanto perdurar a medida cautelar prevista nesta Lei, é vedado o uso das instalações em que
funcionava o estabelecimento empresarial ao qual ela
foi imposta, por outro que desenvolva atividade similar,
ainda que apenas parcialmente.
Parágrafo único. No caso de aplicação da sanção
deﬁnida no art. 5º, a vedação prevista no caput permanecerá durante o período pelo qual ela for cominada.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Adulterar, alterar e falsiﬁcar combustíveis e lubriﬁcantes tem se revelado prática rentável e contumaz
no Brasil. Que o digam consumidores que sofrem prejuízos todos os dias, obrigados que são a gastar dinheiro em oﬁcinas para reparar os danos provocados
pelos produtos falsiﬁcados e adulterados nos motores
de seus veículos.
Essa prática sequer é deﬁnida como crime em
nosso ordenamento, e, muitas vezes, nada ocorre de
efetivo com os que se dedicam a lesar o consumidor.
Os canais de distribuição, muitas das vezes,
pontos de venda tradicionais, administrados por maus
comerciantes, são cruciais para quem se dedica a falsiﬁcar, corromper, adulterar ou alterar produtos. Este
projeto ataca tanto quem produz como quem atua na
distribuição e venda de combustíveis e lubriﬁcantes
adulterados, alterados ou falsiﬁcados.
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Não se comina, de imediato, uma pena nesta
proposição. Deﬁne-se tão-somente uma medida cautelar administrativa de interesse público, mas que, esperamos, contribua para reduzir signiﬁcativamente as
nefandas práticas referidas nos parágrafos anteriores.
A medida cautelar suspensiva das atividades do
estabelecimento utilizado na prática das atividades
motivadoras deste Projeto de Lei será aplicada imediatamente, isto é, no momento em que as autoridades
policiais ou ﬁscais identiﬁcarem indícios concretos da
sua ocorrência. Na hipótese da comprovação desse
envolvimento, em processo administrativo ou judicial,
a cautelar se transforma em sanção, cominada entre
6 meses e 5 anos de suspensão das atividades.
Ainda que tivéssemos a intenção de que os estabelecimentos envolvidos nessas práticas nunca mais
pudessem funcionar, devemos nos render à norma
constitucional, que veda a imposição de pena de caráter perpétuo. Portanto, avaliamos que a cominação
mínima de 6 meses é razoável, enquanto que a máxima de 5 anos praticamente elimina a possibilidade do
aproveitamento comercial, no futuro, do nome do estabelecimento. Anota-se que a Lei nº 9.279, de 1996,
em seu art. 143, comina o prazo de 5 anos para a caducidade de marca empresarial.
Por ﬁm, com o intuito de evitar a falta de efetividade da medida cautelar e da sanção, enquanto qualquer uma delas perdurar, será vedada a utilização das
instalações em que funcionava o estabelecimento ao
qual tiver sido imposta, por outro que desenvolva atividade similar, ainda que apenas parcialmente.
Considerando a relevância da matéria, o interesse público e o benefício social deste Projeto de Lei,
pedimos o apoio dos ilustres Senadores para a sua
aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 116, de
2011 (nº 311/2011, na origem), da Senhora Presidente
da República, submetendo à apreciação do Senado a
indicação do Senhor Haman Tabosa de Moraes e Córdova para ocupar o cargo de Defensor Público-Geral
Federal, na vaga decorrente do término do mandato
do Senhor José Rômulo Plácido Sales.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício
de Ministro de Estado:
– Nº 82, de 11 de agosto de 2011, do Ministro de
Estado das Comunicações, em resposta ao Requerimento nº 492, de 2011, de informações, do
Senador Alvaro Dias, acerca do Projeto de Lei
da Câmara nº 116, de 2010.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
O requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há oradores inscritos.
Por permuta feita com este Senador, o Senador
Pedro Simon usará a palavra neste momento, pelo tempo de 20 minutos, com a tolerância desta Mesa, como
sempre, com S. Exª. Em seguida, o Senador Cristovam.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Prezado Senador Paulo Paim, Presidente desta reunião, Srs. Senadores, meus amigos, muito importante
e muito emocionante é o motivo que nos faz estarmos
todos aqui, na reunião desta segunda-feira.
Senadores como o Senador Cristovam vêm insistindo, muitas e muitas vezes, que é preciso fazer
alguma coisa no Congresso, que é preciso vencer a
rotina, que é possível e é necessário realizá-la. É o
que estamos fazendo hoje.
É emocionante como o movimento de praticamente todas as bancadas, de todos os Senadores da
oposição, do Governo e independentes, se manifestou
a favor do que vamos fazer aqui. Esta é uma reunião
em que o Senado Federal quer marcar um verdadeiro
início de uma caminhada em torno de alguns objetivos
profundos e responsáveis.
Há muito se fala que o Brasil é o País da impunidade. Há muito se fala que, no Brasil, se fala, se discute,
se debate, que as manchetes aparecem, as denúncias
são feitas, e não acontece nada. E a verdade é que
razões existem para que o povo tenha uma profunda
mágoa da política brasileira.
Eis que a atual Presidente da República age, na
Presidência, de uma maneira diferente daquela a que,
até agora, estávamos acostumados. Despreocupada,
com prestígio, com credibilidade, com aplauso, com
simpatia, a Presidente toma algumas providências. E
é interessante salientar – e é necessário que se saliente – que essas providências não foram tomadas pela
Presidente. Não foi a Presidente quem iniciou o movi-
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mento no ministério A, no ministério B, para fazer com
que as bruxas aparecessem, com que os equívocos
aparecessem. Eles apareceram e, em alguns casos,
apareceram até por manifestação de representantes
integrados no próprio Governo.
Todos nós sabemos que a Presidente tinha uma
simpatia muito grande pelo então Chefe da Casa Civil,
que não foi apenas um dos chamados “três porquinhos”
que coordenaram campanha dela. Dentre os três – ele,
Chefe da Casa Civil, o Ministro da Justiça e o então
presidente do Partido –, ele era o que se identiﬁcava
com ela e ele foi quem, em nome dela, coordenou a
organização do seu governo, a montagem do seu governo. De repente, apareceu que ele, em 40 dias, acumulou uma fortuna de cerca de 40 milhões.
Quem sou eu, um peladão que não tem nem casa
própria, para dizer que ele não é um homem competente? Mas não é muito inteligente, porque pegar esse
bolo de dinheiro e comprar, 15 dias antes de assumir
a cheﬁa da Casa da Civil, um apartamento de seis,
sete milhões? Cá entre nós, então que botasse esses
seis milhões junto com os outros 30. Mas a manchete
apareceu.
O ex-Presidente veio aqui e deu manifestação, e
reuniu as lideranças para dizer que não se devia fazer
nada: “Esquece.”
Ela demitiu o homem da sua conﬁança, o braço
direito dela, que ela tinha escolhido para ser seu Chefe
da Casa Civil. Ela demitiu. Depois, apareceram fatos no
Ministério dos Transportes: um, depois o outro, depois
o outro, depois o outro e depois o outro. Ela demitiu.
Depois, apareceram no Ministério da Agricultura. Inclusive, o irmão do Líder do Governo, diretor da
Conab, disse que no Ministério havia gatos e lagartos,
uma série de escândalos. Ela demitiu.
Não tem jogo de cintura. Devia empurrar com a
barriga?
O Fernando Henrique, no seu governo, não demitiu ninguém. O Lula, no seu governo, não demitiu.
Ela demitiu no início do governo, a começar pelo homem da sua maior conﬁança, o seu primeiro nome,
alguém que se sabe que ela escolheu. Num Ministério
em que parece que a maioria, quase que a imensidão
foi indicada por outras pessoas, a começar pelo Lula,
o Chefe da Casa Civil ela tinha escolhido. Ela demitiu.
Estamos em meio a uma caminhada e a imprensa está-nos deixando numa posição, nós, Congresso,
nós, classe política, numa situação muito triste.
Os líderes dos partidos políticos estão a dizer que
vão iniciar um movimento no sentido de acalmar a Dona
Dilma. Ou ela para, ou vamos votar projetos como um
dos seus, que não se discute se deva ser ou não deva
ser aprovado, mas não aprovar como chantagem, no
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sentido de, de uma hora para outra, nós vamos aprovar para fazer mal para ti. E assim tem uma série de
projetos: o aumento dos militares, dos policiais, que
deve ser votado, e não estou nem discutindo, mas que
querem votar, agora, como chantagem para comprometer a vida dela. Em compensação, alguns projetos
que, inclusive, devem ser votados com urgência não
seriam votados.
Então, a imprensa noticia: “Congresso cruza os
braços e não vai votar nada.”
Por isso estamos aqui, pessoas com a dignidade
da Ana Amélia, do Paim, do Cristovam, do nosso bravo
Líder do Rio de Janeiro, do nosso bravo Líder da Amazônia, para falar ao povo brasileiro. Queremos, aqui,
iniciar um movimento, em primeiro lugar, conclamando os nossos Líderes, para que estes entendam que
não vai passar, e temos até a convicção de dizer que,
ao contrário do que parece – que acordo de líder vale
tudo, é mais forte do que ato institucional, que acordo de líder é mais do que emenda provisória –, se a
maioria, e, aqui no Senado, parece que vai acontecer
isso, não aceitar, não vai acontecer.
Apelo ao meu partido, o MDB, para, depois de
apelar para o meu partido, apelar para os outros partidos todos, para que paremos para meditar. Este talvez seja um daqueles momentos importantes de que
o Cristovam fala. Vamos unir a instituição e analisar,
nós, da instituição, como é que podemos sair disso.
Eu acho que é um grande momento, é um grande
momento, em que podemos transformar o limão em
limonada. Podemos sentar em torno de uma mesa e
podemos debater.
Cá entre nós, a Presidente tem de ter um pouco
mais de gentileza. O seu estilo, como diziam alguns, é
meio de cima para baixo, no sentido de dar ordem, de
determinar, mas ela tem de dialogar com a gente, ela
tem de conversar, ela tem de encontrar fórmulas em
conjunto com todos. Agora, vamos debater.
Sei que temos de ter cuidado, Senador Cristovam,
temos de ter cuidado, porque tem mil coisas erradas
no Brasil, ao longo da história, e um dos males do Brasil, que não acontece em outros países, é que a gente
apura o fato, a irregularidade, a vigarice, a sacanagem
e põe na gaveta. O jornal põe na gaveta, a revista põe
na gaveta, o Executivo põe na gaveta, o promotor põe
na gaveta, o tribunal põe na gaveta, e ﬁca lá. Quando
querem, tiram. Agora, estão ameaçando, de uma hora
para a outra, tirar tudo.
Então, querem desestabilizar, tirar, de todos os
Ministérios, tudo o que está lá, no fundo da gaveta,
há seis ou sete anos, para fazer uma implosão, para
ridicularizar-nos e à Presidente.
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Quer apurar? Então, apure. É claro que se, de
repente, formos querer fazer, em um mês ou dois meses, aquilo que não se fez em 30 anos, a situação vai
ﬁcar difícil.
Vamos ter responsabilidade, vamos ter credibilidade.
Claro que não pode a Presidenta fazer apuração
em cima do Partido Republicano, em cima do MDB,
e não fazer no PT; fazer no PDT e não fazer no PT,
até porque, lamentavelmente, com todo respeito, na
composição do Governo, nosso amigo Lula exagerou.
É muito PT e muito pouco de outros partidos. Muito PT
e nenhuma apuração em cima do PT não têm lógica.
Isso é mais do que evidente, mas nós podemos, nós
devemos e temos condições de levar isso adiante. Temos condições de levar isso adiante.
Se, neste momento, nesta segunda-feira, 15 de
agosto, num mês histórico como é agosto, numa semana histórica, que invoca a renúncia do Jânio, a morte do Jango e a legalidade do Brizola, se, nesta hora,
nós tivermos condições de fazer esse movimento, se o
Presidente Sarney tiver a grandeza de ser Presidente
do Congresso e os líderes tiverem um pouco mais de
humildade, nós poderemos iniciar o movimento.
Primeiro: Presidenta, apure o que tem de ser
apurado. Não há nenhuma chantagem em cima da
senhora para parar o que está fazendo. Continue. Com
grandeza, com responsabilidade, com seriedade, com
magnitude, com espírito republicano, mas continue.
Meus amigos Líderes, vamos sentar com a Presidenta e vamos ver a fórmula e o método de levarmos
adiante. Talvez a Presidenta entenda que, agora, é o
momento do que ela não fez – e nem tinha condições
de fazer – quando assumiu. Empolgada pela eleição,
que foi uma vitória dela, mas, na verdade, uma consagração do Lula, o Ministério dela foi escolhido da
maneira mais triste. Não vi seleção. Não vi reunir o
PDT: “O PDT tem direito a um Ministério. Reúnam o
PDT e escolham o melhor, quem for o mais capaz. O
PMDB tem tantos Ministérios. Vamos ver, lá no MDB.
Claro que é homem do Governo, claro que é ligado ao
Sarney, ao Jader, mas o melhor e não o que aparece.”
Então, é aquilo que a Presidente disse, mas não
fez porque não teve condições. Agora, deve ter.
Os partidos podem indicar. O partido indica, mas
tem de ter biograﬁa de honestidade e capacidade política para realizar o cargo, capacidade técnica para realizar o cargo. Nisso, a Presidente está certa. O cargo
é do MDB, o MDB que indique. Amigo do Sarney, do
Jader, seja de quem for: amigo, mas competente, capaz e com biograﬁa ética. Ela disse que se o partido
não ﬁzer isso, cabe a ela não aceitar.
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Leve ﬁrme essa sua decisão adiante, Presidente.
Leve ﬁrme essa decisão adiante.
Eu tenho um projeto andando por aí, dizendo
que, nas convenções do partido, o partido tinha de
escolher, apresentar um nome. A convenção decidiria a favor ou não. Se fosse contra, daria os motivos
pelos quais era contra. O cidadão se defenderia e a
convenção decidiria.
Como não acontece isso, como não se vê nenhum
partido preocupado com a biograﬁa, com a ﬁcha do
candidato, cabe à Presidente, cabe a ela fazer a parte dela: “Ninguém pode me impor. Este não serve por
causa disso, por causa disso e por causa disso”. É o
que ela deve fazer daqui por diante, na hora de tirar
os Ministros. Cá entre nós, foi o que ela fez na hora de
escolher o Chefe da Casa Civil. Escolheu uma ilustre
Senadora, da maior competência, da maior responsabilidade, da maior credibilidade.
Vamos iniciar esse movimento. Eu acho, meus
irmãos, que podíamos dar um passo adiante. Eu já
anunciei desta tribuna e sei que se está fazendo uma
mobilização no País, pela OAB, pelas Igrejas, por entidades intelectuais e até por entidades de classe, contra a corrupção. Eu até acho que seria interessante.
V. Exª, que é chefe de uma comissão que está
fazendo um movimento extraordinário praticamente todas as semanas, e o Senador Cristovam, que é
desse mesmo movimento, marcarem uma reunião em
uma comissão dessas e chamarem essas entidades,
a OAB, a CNBB, as Igrejas cristãs. A UNE que venha
dizer, embora hoje esteja tão longe. Mas que abra um
espaço na campanha que está fazendo na questão
do homossexualismo e da construção da sua sede e
venha discutir. Vamos reunir essas entidades que estão fazendo e vamos oferecer a elas uma chance para
terem a nossa colaboração.
Está aprovado. Nunca me passou pela cabeça
que iríamos aprovar o Ficha Limpa – ou o Ficha Suja,
como queiram. Nunca eu imaginava que passaria aquele projeto. Passou por causa do povo na rua; passou
porque a OAB, a CNBB, as Igrejas apresentaram aqui,
no início, 1,4 milhão de assinaturas e, depois, mais dois
milhões. E, com aquele movimento que a sociedade
aceitou – muita gente até a contragosto –, a Câmara
aprovou com uma imensa maioria, e o Senado aprovou
por unanimidade. Por unanimidade! Porque era iniciativa popular; porque o povo queria e nós aceitamos.
Por que não fazer isso agora? Está aí um projeto
do Presidente do Supremo Tribunal Federal. O Presidente do Supremo Tribunal Federal enviou a esta Casa
um projeto que termina com a impunidade no Brasil.
É uma espécie de cópia do Ficha Suja. Se o cidadão
é processado, é processado; se é condenado pelo
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juiz, é condenado pelo juiz. Recorre. Se é condenado
num tribunal, é condenado. Pode recorrer seis vezes
como antes, mas, aí, ele vai recorrer na cadeia. Ou,
se é político, ele vai recorrer perdendo a chance de
ser. Muda tudo. É que nem nos Estados Unidos, que
nem na Alemanha, que nem na Itália. Lá, como aqui
também... Não se diga: “No Brasil, tem vários recursos: um, dois, três, quatro, cinco, e nunca acaba”. Lá
também tem um, dois, três, quatro, cinco. A diferença é
que, aqui, não acontece nada com o cidadão enquanto
não terminar o último recurso.
E o último recurso não termina nunca. Prescreve primeiro.
No projeto do Presidente do Supremo, em vez
de eu, Pedro Simon, pegar um advogado... Ninguém
hoje, político ou empresário rico, pega advogado competente para absolver. Não. Pega advogado competente para empurrar com a barriga, para não ser julgado
até a prescrição. Ninguém pensa em ser absolvido. Ele
pensa em não ser julgado. Temos aí o ex-Governador
de São Paulo, condenado cinquenta vezes, mas nunca
em deﬁnitivo. Antes de estar em deﬁnitivo, prescreve.
Esse é um assunto que esta comissão da sociedade pode levar adiante. Assim como levou o Ficha
Limpa – ou Ficha Suja, como quiserem –, leve adiante
esse projeto do Presidente do Supremo. Isso pode ser
feito no fulcro do movimento que estamos debatendo.
Esta é a hora. Esta é a hora!
Por isso este que parece um dia tão comum, mais
uma segunda-feira, mais uma sessão, aberta por V. Exª,
como tantas outras, é uma sessão diferente. E posso
dizer para vocês: quando iniciamos o movimento pelas
Diretas Já, nós não éramos mais do que meia dúzia
numa sala de comissão, na Câmara dos Deputados, o
que era uma piada. De repente, meia dúzia estava se
reunindo para fazer a campanha contra uma ditadura
enorme sem nenhuma chance. Mas cresceu e cresceu. Hoje, não. Hoje, a sociedade não é como naquela época, em que a Igreja estava do lado da ditadura,
os militares estavam do lado da ditadura, a imprensa
estava do lado da ditadura, os empresários estavam
do lado da ditadura. Hoje, não. Hoje, a sociedade toda
quer justiça, quer ética e quer dignidade.
Não sei se dou aparte. Acho que não vou dar
aparte, porque vocês vão vir para a tribuna.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador...
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Senador...
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu
gostaria de ter o aparte de V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Todos vocês virão à tribuna. Eu acho que não devo
dar o aparte.
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A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Mas o senhor vai ter tempo.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
dou o aparte se V. Exª me prometer que vem para a
tribuna.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sim,
depois iremos.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Iremos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Então, eu dou.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Depois para mim, Senador.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – O Senador
Mozarildo tem preferência.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Vem
para a tribuna?
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Depois irei.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Então, eu dou.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Mas
quero, evidentemente, aproveitar o brilhante pronunciamento de V. Exª para dizer que acho que é o momento
de lançarmos – na sexta-feira, ﬁz um pronunciamento
sobre esse tema – aqui um movimento, uma frente suprapartidária de combate à corrupção e à impunidade.
Portanto, apoiando a Presidente Dilma nas ações que
vem tomando e dando a ela, digamos, tranquilidade,
para que, pelo menos aqui, no Senado, não seja vítima
de qualquer movimento no sentido de criar qualquer
tipo de diﬁculdade para que as ações de combate à
corrupção e à impunidade não prossigam. Era isso o
que eu queria dizer, porque, realmente, acho importante
o pronunciamento que V. Exª faz, que é um verdadeiro chamamento, a que nós, aqui, no Senado, temos a
obrigação de responder.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Muito obrigado. No mais, V. Exª dirá da tribuna.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Pedro Simon, sinceramente, primeiro, queria
cumprimentar V. Exª e o Senador Cristovam Buarque,
porque, ao longo dessas últimas semanas, vêm trabalhando intensamente para que esse momento tivesse
acontecido. Queria dizer-lhe que, para mim, esta não
é uma segunda-feira comum. É uma sessão sem caráter deliberativo, mas com um caráter político-histórico
relevante. Aﬁnal, é uma Presidenta eleita pelo voto
direto e uma Presidenta que, já nos primeiros meses
de Governo, está enfrentando sérias diﬁculdades no
enfrentamento de um dos piores males do País, que
é exatamente a impunidade e a corrupção. Na ação
que acontece agora aqui, porque me sinto à vontade,
embora o meu Partido esteja na base do Governo, te-
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nho agido aqui de forma absolutamente independente, mas tenho a consciência e a responsabilidade de
corresponder à expectativa da sociedade brasileira,
que está cansada, Senador. Muito cansada. E nós,
aqui, temos que observar esse cansaço com atenção
para evitar que isso se reﬂita sobre uma queda da
credibilidade da instituição chamada Congresso Nacional. Então, esta sessão é muito importante. Como
disse o Senador Mozarildo, eu estou, sim, disposta a
participar desse esforço político de formação de uma
frente parlamentar. Não é um alinhamento automático
às ações do Governo Dilma Rousseff. É, pontualmente, um apoio político para que ela não ﬁque refém de
outras forças que não queiram o que estamos pretendendo aqui: moralidade, gestão, qualidade, proﬁssionalização do serviço público. É apenas isso. Estamos
aqui para dar a ela o apoio necessário do ponto de
vista político, para que ela continue nessa ação. Eu
queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento, Senador
Pedro Simon, nesta segunda-feira, que, para mim, é
uma segunda-feira histórica.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Estou bem, Paim. Paim, estamos bem! Não é só uma
bela Senadora, mas uma Senadora excepcional. V.
Exª colocou, realmente, as coisas nos seus devidos
espaços. Não estamos aqui dando apoio incondicional. Estamos aqui apenas dizendo que, nessa questão,
estamos juntos.
Meus cumprimentos.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Pedro Simon, agradeço a V. Exª o aparte. Serei
breve. Tenho uma palestra na Associação Comercial
do Rio de Janeiro...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Mas
V. Exª falará logo depois de mim.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Mas
V. Exª sabe que, na sexta-feira, estive aí para prestar
solidariedade e dizer que nós, nesta causa, estamos
juntos. Nós, sobretudo, da base do Governo, temos que
repensar qualquer atitude de represália à Presidenta
Dilma, que foi escolhida por nós todos. Sabíamos da
sua doença, e não é justo que, nesse momento, com
pesar – é bom que se diga... Não há sadismo, não há
caça às bruxas, não há uma mulher vaidosa pautada
pela imprensa. Há alguém que representa a alma nacional e que tem que tomar providências muitas vezes
contra o seu companheiro mais próximo. V. Exª disse
isso. É dessa coisa inevitável, que é imperativa nas
nossas contingências de evolução econômica, social,
política, que não podemos fugir. E não podemos supliciá-la porque sabemos muito bem das lutas pessoais
que ela tem com a doença que a acometeu. Estou ao
lado de V. Exª, estou ao lado das Igrejas, estou ao lado
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dos movimentos sociais, do povo brasileiro e não espero que haja em nós aquela pólvora que normalmente
a gente vê na imprensa apenas querendo – não digo
em todos, mas em muitos – que o circo pegue fogo e
que as coisas aconteçam apenas para vender jornal.
Quero aqui hipotecar, como V. Exª, o meu modesto,
mas sincero apoio, a minha desvaliosa, mas desinteressada contribuição. Nesse aspecto, estamos juntos,
e ela terá desta Casa a nossa vigilância mais solene e
mais sagrada em defesa dos seus objetivos, dos seus
ideais, dos quais todos comungamos. Vamos fazer o
que está na Bíblia: “Maldito aquele que condena o inocente e que inocenta o culpado.” Vamos fazer justiça.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Muito obrigado a V. Exª.
Vocês, jovens, têm que estar dos dois lados: aqui
e com a mocidade lá, para botar a mocidade na rua.
Com o brilhantismo da sua palavra, tenho certeza de
que será um grande líder nesse trabalho.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Meu
querido Senador Pedro Simon, V. Exª é inspiração
para mim e para tantos outros brasileiros. Estamos
aqui convocados pelo senhor; estamos convocados
para essa jornada de pronunciamentos nesta tribuna, nesta que quero chamar de segunda-feira cívica
contra a corrupção. E a ideia aqui, neste momento, é
dizer primeiramente à Presidente da República que
ela conte com uma base parlamentar de defesa não
do seu Governo, mas de defesa do Brasil. Enquanto
houver corrupção no Brasil, qualquer governo não terá
sucesso. Então, a base parlamentar que deve ser constituída nesta Casa é uma base parlamentar de defesa
do Brasil. Quantas vezes a Presidente da República
tomar a iniciativa de apoiar a Controladoria-Geral da
União, de apoiar o Ministério da Justiça e a sua Polícia
Federal, de apoiar todos os mecanismos do Estado
democrático de Direito, de combate à corrupção; todas
as vezes que ela tomar as iniciativas de apoiar essas
instituições, de tirar o pior tipo de ladrão – porque o
pior tipo de ladrão não é o que rouba galinha, não; o
pior tipo de ladrão é o que rouba dinheiro público, que
cassa o sonho de gerações que virão; toda vez que a
Presidente tiver essa iniciativa, ela terá de nós integral
apoio. Estamos constituindo, nesta segunda-feira cívica, Senador Simon, convocada pelo senhor, convocada pelo Senador Cristovam, uma base de defesa do
Brasil, de defesa do Estado de direito. A corrupção é
um mal que ameaça o Estado de direito. E eu queria,
continuando e só completando este aparte, ir à tribuna,
atendendo à sua convocação, onde faço questão de
ler e destacar uma nota de esclarecimento dos delegados da Polícia Federal deste País sobre a atuação
da Polícia Federal no Brasil.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Deixa para ler no seu discurso. O senhor vai para a
tribuna. Não vai ﬁcar neste aparte.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Então, pronto.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Leia da tribuna.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Então, na tribuna, faço questão de ler esta nota, que é
uma nota pela cidadania e, no meu entender, é uma
nota que deve ser assimilada por todos nós e deve ser
objeto de solidariedade de todos os Senadores deste plenário e não somente dos que vieram no dia de
hoje. A Associação dos Delegados da Polícia Federal
do Brasil merece todo o nosso aplauso.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Não
quer deixar para o discurso, Senador?
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Não. Senador Simon. Fazer um aparte, creio que é
bom para mim. Ter um pedacinho no seu discurso...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – V.
Exª sabe da admiração e do carinho que tenho por
V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Sei disso e vice-versa.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Às
vezes, ﬁco pensando se V. Exª não é um ﬁlósofo, um
sonhador, e que sonha. V. Exª já disse da tribuna uma
vez uma frase que todos conhecemos: “Se todos nós
sonharmos juntos, o sonho pode dar certo”. Nós estamos no caminho que V. Exª vem pregando ao longo
da sua caminhada nesta Casa.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Muito obrigado, Senador. Quero dizer que essa ideia
de sonhador aqui tem que dar para uma parcela importante do eleitorado que vota em mim, com o meu
discurso de sonhador. Mas, Senador, se não fosse a
sua iniciativa, nós não estaríamos aqui hoje. E quero
aqui elogiar a sua combatividade constante, permanente, e a sua vida, que é a base dessa luta. Como
vou falar depois, posso guardar o conjunto do que eu
quero falar sobre o assunto, mas há algo que o Senador
Randolfe trouxe que eu quero aqui enfatizar. Ele disse
que é o País em primeiro lugar, algo que a Senadora
Ana Amélia também reaﬁrmou pouco antes. Isso é importante para que ninguém pense que isso aqui – e a
Senadora Ana Amélia o disse – é alinhamento com o
Governo. Isso é importante, e é isso que faz grande a
posição do Senador Randolfe: ele não vai abrir mão
de sua posição oposicionista, nem ele nem seu partido, até porque, se abrirem, já vai cair muito o valor do
que o senhor está falando, defendendo aqui. Então,
era só para lembrar isto: eu quero sublinhar, Senador
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Randolfe – não é um aparte, é um sublinhar embaixo
–, a sua fala e a da Senadora Ana Amélia.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu podia continuar, mas encerro;
encerro porque todo mundo tem que falar.
Agradeço. Acho que está valendo a pena; e acho,
realmente, que esta sessão de 15 de agosto será o
início de uma nova caminhada, que é singela, mas,
talvez, tão ou mais importante do que as outras. Foram
importantes as Diretas, foi importante a anistia, foi importante a Constituinte, mas, se Deus quiser, terminar
com a impunidade também é importante.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Pedro Simon,
por seu pronunciamento nesta tarde em que inúmeros
Senadores vêm à tribuna, fazem apartes, dando todo
apoio à Presidenta Dilma.
Estão inscritos aqui os Senadores Cristovam,
Ana Amélia, Mozarildo Cavalcanti, Pedro Taques, José
Pimentel, Jorge Viana, Rodrigo Rollemberg e Randolfe Rodrigues.
Então, neste momento, passo a palavra ao Senador Cristovam Buarque como Senador inscrito.
Para comunicação inadiável, só está inscrito o
Senador Jorge Viana.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Paulo Paim, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, na vida de cada um de nós há coisas
ruins que vêm para o bem: são aquelas coisas que
chegam e nos despertam e que têm solução, porque
o que não tem solução jamais pode vir para o bem. Na
vida das nações também há momentos em que coisas
ruins acontecem e podem ser para o bem, sobretudo
coisas ruins que não tenham a ver com guerra, porque
essas raramente deixam coisas boas.
Nós estamos vivendo dois problemas que podem
ser positivos se nós, primeiro, despertarmos e, segundo, enfrentarmos. Se não ﬁzermos isso, aí as coisas
ruins se transformarão permanentemente em coisas
negativas e irreversíveis.
A primeira coisa é uma espécie de vergonha que
contamina a sociedade brasileira, especialmente nós,
os políticos, diante da corrupção que se começou a ver.
Isso pode ser positivo se nos despertar, Senador Paim,
para a necessidade de enfrentarmos esses problemas.
Além dessa necessidade, precisamos de lucidez para
enfrentá-los. A coisa ruim que pode estar vindo para
o bem é a crise que vivemos aqui e no mundo inteiro
por uma economia que se exauriu, que está exausta,
que não tem condições de continuar mantendo tudo
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que veio fazendo nesses últimos anos e, sobretudo,
que não é capaz de proporcionar o aumento dessa
riqueza que é excludente – ela não consegue se espalhar para todos.
Hoje, nós estamos aqui – o Senador Simon, que
foi quem nos convidou, disse bem – em uma sessão
diferente, em um momento grande, como ele disse. De
fato o é. De fato, é um momento em que nós, Senadores, independentemente de partidos – ouvimos há
pouco o Senador Randolfe falando, ouvimos há pouco
a Senadora Ana Amélia falando –, independentemente
de posições pessoais, independentemente de querer
cargos, independentemente de querer liberação de
emendas, queremos participar do processo para fazer
com que essas duas crises possam ser enfrentadas e,
ao serem resolvidas, o Brasil ﬁque melhor.
Este é um grupo de pessoas... E há muitos aqui.
Eu até diria que alguns, às vezes, não fazem isso, mas
têm condições de despertar. Nós fazemos parte de um
grupo que põe o País em primeiro lugar. Eu tenho a
impressão de que nenhum aqui está excluído da possibilidade de colocar o Brasil em primeiro lugar. Alguns
estão distraídos, vai ver, alguns estão com assuntos
imediatos que fazem com que o País ﬁque relegado.
Mas ninguém aqui está excluído do patriotismo de pôr
o Brasil em primeiro lugar.
E, ao pôr o Brasil em primeiro lugar, nós temos
que enfrentar essas duas crises. Falemos primeiro do
que nos provoca mais hoje, porque a mídia é quem
funciona como o relógio despertador da consciência da
população e de cada um de nós. É o problema da crise
que vivemos pela vergonha por que passamos, pelos
prejuízos que sofremos neste País, pelas notícias de
corrupção, mas que felizmente chegaram, aﬂoraram
e são hoje do conhecimento.
Nós estamos aqui para sugerir à Presidenta algumas ações que possam ajudar isto a ser superado.
Mas, em primeiro lugar, nós estamos aqui para manifestar ao Brasil inteiro que nós estamos ao lado dos
gestos da Presidenta no momento em que ela faz o
ato de demissão das pessoas sob suspeição.
Isso é um ato novo neste País, salvo algumas
exceções no passado. Tenho recebido muitos comentários: “Mas ela não fez, ela seguiu o que a imprensa
levantou”. Desculpem-me esses, mas ninguém é demitido pelos grandes jornais. Você é demitido pelo Diário
Oﬁcial, e não vai para o Diário Oﬁcial o que o repórter
manda, mas o que a Presidenta assina. Ela fez esse
gesto e assinou. Ao assinar, lamentavelmente, em vez
de apenas receber apoio, ela recebe também ameaças. Ameaças de que o fato de tomar essa posição
pode levar à perda da base de apoio que ela tem aqui.
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Nós estamos aqui hoje para deixarmos claro
que há pessoas que vão apoiá-la ainda mais por isso
e outras que não apoiavam e podem apoiar. Não vão
apoiar o Governo, como ouvimos o Senador Randolfe dizer aqui, como ouvimos a Senadora Ana Amélia manifestar sua independência. Aqui não estamos
para apoiar o Governo muitos de nós, estamos para
apoiar um gesto e para exigirmos que esse gesto seja
continuado, que não ﬁque só naqueles cujos nomes
surgiram nos jornais. Eu gostaria de ver, em algum
momento, a Presidenta tomando a iniciativa de fazer
esse gesto até mesmo antes que o Governo o divulgue, antes que, desculpe, os jornais divulguem, para
que ninguém diga que ela fez porque a mídia divulgou
aquelas denúncias.
Nós estamos aqui para dizer para ela que ela
conta com o apoio de Senadores, que, no lugar de
perder base de apoio, ela pode ganhar apoiadores
–não uma base, mas apoiadores – por esse gesto e
que nós queremos que ela vá além.
O Senador Pedro Simon disse: “Ela precisa ir a
outros Ministérios sobre os quais pesem suspeitas”.
Eu diria mais: ela tem que ir a Ministérios sobre os
quais ainda não pesem suspeitas, mas que ela, pelos
meios que tem, pelos serviços que tem de informação
do que acontece no Governo, tome a iniciativa; que os
jornais ponham a notícia e não, a denúncia. Este será
o grande momento: quando os jornais voltarem a divulgar notícia e não, denúncia.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Eu vou passar a palavra, Senador Rodrigo.
Essa situação vai fazer com que haja o engrandecimento dela e da classe política, porque nós, independente de partido, de pessoa, de história pessoal,
estamos pagando um preço.
Senador Pedro Simon, antes de passar a palavra para o aparte, eu moro, Senadora Ana Amélia, no
mesmo apartamento há 31 anos. Eu tenho vizinhos
que devem ter 25 anos que moram ali, porque muitos
dos que estavam ali quando eu cheguei já se mudaram. Pois esses dias, no elevador, uma vizinha, que
deve ter uns vinte anos que está ali, simpaticamente,
disse: “Cristovam, estou de olho em você.” E eu, surpreso, pensei: “De olho em quê? Eu coloquei o carro
no estacionamento errado? Eu deixei a música tocando muito alto?” E ela disse: “Eu estou de olho, porque
você é Senador. Eu estou de olho para ver se vai sair
alguma coisa contra você”.
Todos nós aqui estamos dessa forma, sob suspeita; todos nós aqui estamos com todo mundo olhando
para a gente, o que signiﬁca que perdemos a conﬁança
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ou que temos a conﬁança, mas sob suspeição, pelo
simples fato do cargo que nós ocupamos, pelo simples fato do posto que nós temos. Essa situação não
mantém a democracia por muito tempo, eu digo muito
tempo historicamente, que podem ser décadas. Não é
possível um país funcionar sem credibilidade nas suas
instituições e nas pessoas que fazem essa instituição.
E o Governo é a parte mais visível.
Por isso, nós estamos aqui para manifestar nosso
apoio à faxina – que é o nome que ela própria começou a chamar –, mas nós estamos aqui também para
cobrar que não pare nessa faxina. Ela não pode ﬁcar
só na faxina, mas ela não pode ﬁcar na faxina só; ela
tem que ir, além disso.
Senador Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF)
– Senador Cristovam, eu quero cumprimentar V. Exª,
como também cumprimentar o Senador Pedro Simon,
que foi o orador anterior. Fiz questão de vir ao início
desta sessão para também manifestar a minha solidariedade à Presidenta Dilma por todas as medidas,
a ela e a todas as instituições que tomem medidas
efetivas de combate a corrupção. Fiz questão de fazê-lo no início da sessão, por aparte, porque tenho um
compromisso no meu gabinete, mas estou inscrito e
falarei mais tarde com mais tempo e de forma mais
detalhada o que penso sobre esse tema. Mas nós,
particularmente, em Brasília sofremos recentemente
com um dos maiores escândalos políticos da história
deste País e tenho convicção de que nós todos temos
que nos debruçar sobre medidas efetivas que possam
contribuir para reduzir a corrupção em nosso País. Recentemente, estive na China e percebi que ali também
há uma grande preocupação, hoje, com o combate à
corrupção. Tive a oportunidade de dizer, desta tribuna,
que na semana em que cheguei à China dois prefeitos
tinham sido condenados à morte por corrupção. Mas
entendo que, além de prestar solidariedade à Presidenta Dilma pela medida que vem tomando de combate
à corrupção, é importante que o Senado reﬂita sobre
que medidas concretas podemos tomar no sentido de
prevenir, ou de reduzir, ou de punir mais drasticamente a corrupção em nosso País. Quero registrar alguns
avanços, porque é importante, em um momento com
este, registrar alguns avanços que contribuem para dar
transparência, para colocar luzes sobre os fantasmas
que existem na administração pública. Entre eles, o
projeto aprovado pelo Congresso Nacional, que teve
origem aqui no Senado Federal, de autoria do Senador
Capiberibe, do Estado do Senador Randolfe; a Lei da
Transparência, que obriga os Governos Federal, Estaduais e Municipais, os Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário a colocar em tempo real, na Internet, para
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controle de qualquer cidadão, todos os seus gastos,
contratos, convênios, pagamentos. É importante observar se efetivamente essa lei está sendo cumprida em
todas as instâncias federativas, por todos os Poderes,
porque, sem dúvida, elas dão maior condição de controle social por parte da população. Quero cumprimentar V. Exª e os Senadores que estão solidários a essa
causa. Eu diria que este deve ser o grande objetivo do
Senado Federal, o objetivo ﬁnal: resgatar a importância
da política como instrumento para melhorar a vida das
pessoas e, sendo assim, nós não podemos conviver
com o desvio do recurso público daquela sua ﬁnalidade
que é promover o bem-estar social. Portanto, ﬁz questão de vir aqui manifestar minha solidariedade. Terei
oportunidade de usar esta tribuna ainda na sessão de
hoje. Muito obrigado, Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Presidente, retomo de onde eu parei ao dizer que a
Presidenta não está só na faxina. Não queremos que
ela ﬁque só na faxina. Nós queremos que ela vá além
disso e que entenda que tem que ouvir o Senado,
discutir com o Congresso o que nós sugerimos deva
ser feito não só no aspecto da miséria moral que nós
atravessamos, mas também nos aspectos de como
reorientar a economia, como reorientar a sociedade
para que nós tenhamos um Brasil melhor, porque,
Senador Pedro Simon, não basta pensar na miséria
moral; é preciso pensar nos desequilíbrios que nossa
sociedade vive, é preciso pensar nas ameaças que
essa crise nos traz. Quando a gente juntar as duas
crises, a grave crise moral com a grave crise da economia, nós poderemos, aí, sim, começar a trabalhar
um Brasil melhor.
Nós estamos aqui porque pomos o País em primeiro lugar – eu acredito deve ser a intenção de todos
os que aqui estão –, mas queremos que a Presidenta
entenda que nós queremos sugerir algumas coisas
que ela deve fazer.
Senador Pedro Simon, nós sabemos que falar
aqui muitas vezes não repercute em nenhuma parte,
que o Poder Executivo nem toma conhecimento, em
geral, do que a gente fala aqui. Por isso, Senador Pedro
Taques, eu acho que é hora de a Presidenta chamar
para conversar pessoas daqui que não querem indicar
nem um cargo, porque, nos últimos governos, o Presidente só se reunia com quem pede cargo. Chame para
conversar quem não quer indicar ninguém para cargo.
Chame quem quer ir lá, mas não para pedir liberação de
emendas, porque é outra coisa que os presidentes se
reúnem com seus ministros para discutirem emendas.
Chame quem for capaz de colocar o País em primeiro
lugar e não interesses seus, pessoais, que podem ser
legítimos, grandes e importantes, mas devem estar em
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segundo lugar. Chame para nos ouvir, não apenas um
apoio, mais que isso, sugestões para que este País não
tenha mais a possibilidade de corrupção.
Isso porque uma coisa importante é pôr corruptos na cadeia. Mais importante do que isso é não ter
corrupto em nenhum governo e não ter corrupto não
é uma questão só de selecionar bem. É uma questão
de fazer uma máquina que seja imune à corrupção. É
impossível zerar completamente, mas é possível reduzir
muito. Começa pela maneira de fazer a base de apoio
aqui. A base de ﬁsiológica é o lugar onde se espalha a
chance de corrupção maior. Agora uma base de apoio
programática é em função de metas, de objetivos,
em função de coisa que muitos não gostam de falar,
mas eu falo, é em função de ideologia, reduz muito a
chance de corrupção. Junte-se a isso acabar com a
impunidade, como o Senador Simon falou, acabar com
a impunidade e fazer as investigações profundas, e a
gente tem a chance de praticamente fazer um governo
imune à corrupção.
Que a Presidenta convide aqueles que têm sugestões sobre isso. Aqui neste Congresso tem uma quantidade enorme de projetos de lei que visam a imunizar
o governo contra a corrupção. Fazer aquilo que a gente
faz com as vacinas: inocular formas que façam com
que seja impossível ter corrupção. E prender aqueles
que hoje estão... Mas quem prende, o Senador Simon
lembrou, quem prende não é presidente, presidente
prende na ditadura; na democracia quem prende é a
polícia e a Justiça, não é a Presidenta; ela demite. É
o mais que pode fazer depois que se descobre. Mas
ela pode fazer muito antes, muito antes. Debater com
aqueles que hoje estão dispostos a ir a ela como símbolos da Nação, para dizer que sugestões nós temos,
Senador Ferraço, que sugestões nós temos para que
este País ponha ele, o País, em primeiro lugar, para
que ponhamos o País em primeiro lugar. Isso é possível
e isso é necessário; isso é possível e isso é urgente.
Era isso, Senador Paim, que eu gostaria de falar,
mas antes eu passo a palavra ao Senador Ferraço.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) –
Senador Cristovam Buarque, o Senador Pedro Simon
traz um chamamento e uma convocação ao Senado
da República, sem juízo de qualquer tipo de valor
ou pensamento de qualquer um dos Senadores que
compõem o Senado Federal. Este é o momento, julgo,
muito mais que apenas expressar a nossa solidariedade à Presidente Dilma por suas iniciativas. Este é o
momento de trazermos o nosso entusiasmo para com
as iniciativas que tem adotado a Presidente Dilma nos
últimos dias. Não pode ﬁcar a impressão que somos
um amontoado de homens ingênuos. V. Exª governou
o Distrito Federal, o Senador Pedro Simon governou
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o Rio Grande do Sul, nós governamos o Estado do
Espírito Santo num momento dramático da sua quadra política, histórica, ética e administrativa. É possível governar com critérios republicanos, é possível e
necessária a construção de um projeto nacional e, a
partir desse projeto, ser ediﬁcada uma coalizão, não
uma coalizão para terceirização do interesse público
por parte de alguns e de alguns partidos. Quero crer
que essa convocação feita pelo Senador Pedro Simon
possa de fato se desdobrar, possa ter consequências
e nós possamos ir adiante debatendo aquilo que, a
meu juízo, está no cerne desse problema, que é aquilo
que os estudiosos estão chamando, especiﬁcamente
o cientista Sérgio Abranches, de presidencialismo de
coalizão, que já foi aqui manifestado pelo Senador Pedro Taques. Um presidencialismo em que, no objetivo
de alcançar a todo e qualquer custo a governabilidade,
que é importante, pode tudo. Minha solidariedade a V.
Exª por essa manifestação.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Agradeço Senador e realmente V. Exª trouxe
uma palavra chave: ingenuidade. Ninguém pode ser
um governante ingênuo, mas nenhum deve ser governante conivente. É aí que está o equilíbrio, sem ingenuidade e sem conivência. O que vemos hoje é que,
em função de criar o que se chama “base”, realizou-se
uma aglutinação em função de interesses menores.
Vamos substituir essa aglutinação não por uma base,
mas por uma aliança em função de programas, em
função de objetivos nacionais. Isso é possível, isso é
preciso, isso é urgente.
Concluo, Senador Paim, dizendo que estamos
aqui para manifestar ao Brasil que, de nossa parte,
a Presidenta Dilma não será chantageada por fazer
faxina, mas para dizer também a todo o Brasil que,
para nós, não pode ser uma faxina pontual. Não pode
ser uma faxina apenas como reação ao que sai na
mídia. É preciso que vá mais adiante; é preciso que
seja mais profunda. Ela não pode ﬁcar em somente
aproveitar a crise para sairmos da miséria moral que
atravessamos nós, políticos. É preciso que seja uma
crise para ajudarmos a resolver a miséria social que
o Brasil também atravessa.
Trata-se de uma crise para enfrentar a corrupção no comportamento de nós, políticos, porém para
enfrentarmos a corrupção nas prioridades, como o dinheiro público é usado neste País, às vezes, sem ser
roubado, mas servindo a uma minoria privilegiada, sem
servir ao conjunto da Nação brasileira.
Era isso, Sr. Presidente.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Gostaria só
de cumprimentar V. Exª, Senador Cristovam Buarque,
que, ao longo de sua vida pública, tem sido uma refe-
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rência para todos nós, atuando em diferentes momentos
da República. Foi um dos grandes Governadores do
Distrito Federal. No seu tempo, tínhamos aqui a busca
de políticas públicas éticas, voltadas para as camadas mais necessitadas da população. Daqui saíram
políticas que viraram referências de políticas públicas
no Brasil, especialmente as ligadas à educação e ao
apoio aos que mais necessitam. Quero fazer apenas
um registro ainda, dentro do seu pronunciamento, no
sentido de cumprimentar V. Exª, os demais Senadores
Pedro Simon, Pedro Taques, Randolfe Rodrigues, Senadora Ana Amélia e tantos outros Senadores – está
aqui o Senador Humberto Costa, meu Líder, o Senador Pimentel, o Senador Ferraço – que engrandecem
esta Casa, por diuturnamente buscar e trazer para cá
os temas que possam, de alguma maneira, mudar a
história do Brasil e melhorar a vida do povo brasileiro. Penso que, sem que tenhamos uma segurança
jurídica no trato de um tema tão delicado, que é o da
corrupção no serviço público e em outras esferas, diﬁcilmente encontraremos o nosso destino de sermos,
como membros do Congresso Nacional, respeitados
pela sociedade pela nossa atuação. Acho que não
devemos procurar ser melhor do que ninguém, mas
temos obrigações maiores do que muitos outros. Estamos na mais importante Casa Legislativa do País.
Aqui, e puxo a responsabilidade para os membros do
Congresso, temos a oportunidade de criar mecanismos
para dar mais transparência para a atividade pública,
mas também de estabelecer regras mais claras para
punir exemplarmente aqueles que tiverem desvio de
conduta, assim como para encontrar mecanismos para
que não se cometa injustiça no País na busca ou com
os argumentos de se fazer justiça. V. Exª, com propriedade, traz, com equilíbrio, com a história de vida que
V. Exª tem, esse tema e coloca de maneira precisa inclusive o seu apoio incondicional às medidas adotadas
pelo nosso Governo, o Governo da Presidente Dilma.
Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Estou de acordo, Senador Jorge Viana. A sua
fala permite lembrar que de fato não podemos deixar
o Governo ser guiado pelo que sai da mídia antes
de haver um mínimo de comprovação, pelos menos
o mínimo de robustez na suspeita. Não pode ser por
qualquer denúncia sem robustez de que carrega veracidade. Não podemos, senão não se governa. Aí acaba
na ingenuidade. Não podemos cair na ingenuidade de
reagir pura e simplesmente por qualquer denuncia de
qualquer pessoa, mas não podemos cair na leviandade de fechar os olhos para denúncias que têm forte
possibilidade de serem verdadeiras, mesmo antes de
serem julgadas. Mesmo que seja apenas uma sus-
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peita, mas uma suspeita robusta exige uma posição
decisiva de quem estiver no Governo, e tem que ser
logo. Não pode demorar.
O Senador Jarbas Vasconcelos pediu um aparte.
Com muito prazer.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE.
Com revisão do aparteante.) – Senador Cristovam, ﬁco
muito feliz, nesse momento incomum aqui no Senado
da República, um senado que tem atravessado um
longo e tenebroso período de mediocridade, de subserviência, de vê-lo, na tribuna da Casa, levantando
um tema desta importância, pelo passado e pelo presente de V. Exª, pela sua correção, sua honestidade,
sua dignidade, junto com outros companheiros aqui,
como o Pedro Taques, o Pedro Simon e tantos outros,
Senadora Ana Amélia, que tem se pronunciado de forma livre e coerente. Fico muito feliz de poder aparteá-lo, muito feliz. V. Exª sempre leva à tribuna assuntos
da maior seriedade, como a educação, que é o carro-chefe de V. Exª, e também o combate à corrupção.
Não tenho dúvida, Senador Cristovam Buarque, de
que a Presidente Dilma só leva isso a bom termo, só
leva isso a um porto seguro se ela contar com o apoio
da sociedade e contar com o apoio da oposição. Uma
prática constante tanto na Câmara como no Senado,
é a do ﬁsiologismo, a do toma lá, dá cá. É a ameaça,
é a chantagem. A chantagem de parar os trabalhos
de uma das Casas ou das duas Casas. Esse cenário,
realmente pode, para um governo de menos de oito
meses, incomodar e assustar. A Presidente tem que
ter a consciência de que a faxina, nome dado por ela,
tem que ser completa. Ela não pode fazer uma faxina
no Ministério dos Transportes e deixar outras áreas
ou outros partidos, inclusive o meu, o PMDB, sem ser
punido. Ela tem que apurar e depois, punir. Eu acho
que V. Exª coloca bem quando diz que a busca, o
combate não pode ser leviano. Não se pode apenas,
sem fundamentação, dizer que Fulano é corrupto e
daí demitir o Fulano. Os fatos têm de ser apurados.
V. Exª sabe também, e não faz mal nenhum que se
diga aqui da tribuna do Senado, que isso é herança
maldita que a presidente herdou do governo anterior.
Lula não inventou a corrupção, nem o PT, mas foi benevolente com ela. Afagar, botar a mão na cabeça é
uma prática que hoje todo o Brasil conhece, o Brasil
pensante, o Brasil que sabe onde tem o nariz sabe
disso. V. Exª conhece minha postura política e por isso
acho desnecessário dizer a V. Exª e a esta Casa que
eu me incorporo a esta luta. A Presidente tem que
ter o apoio claro, transparente, ﬁrme, determinado de
todos nós no combate à corrupção, mas ela tem que
buscar isso junto à sociedade também; sociedade organizada ou não organizada. E ela só consegue isso
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se der continuidade, se ela não interromper, se mantiver um comportamento uniforme. Não pode ter comportamento diferenciado. Deve combater os exageros
eventuais da Polícia Federal, mas não proibir a Polícia
Federal de continuar sua ação investigatória, em qualquer de suas operações, que podem ser feitas sem
espalhafato, sem a humilhação da algema. De forma
que quero parabenizar V. Exª, e dizer que para mim
não é nenhuma novidade, saber que a Casa conta, o
País conta com a sua voz, com a sua coragem, a sua
coragem cívica de, em momentos importantes, ir para
esta tribuna, gritar, protestar, requerer e agora se juntar
à Presidente que tem demonstrado, de forma clara e
inequívoca, que quer combater a corrupção. Ela não
pode dizer isso que acabei de dizer e que outros talvez
aqui já tenham dito, que essa é uma herança maldita
da qual está tentando se desvencilhar. Ela só se livra
disso, primeiro se tiver um comportamento uniforme;
segundo, com apoio da oposição nesta Casa, mesmo
pequena, mesmo reduzida, mas que para a presidente
é muito importante, até para enfrentar os ﬁsiológicos e
ter o apoio da sociedade. Quero abraçá-lo e, mais uma
vez, parabenizá-lo pela sua atuação coerente e ﬁrme.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Obrigado, Senador Jarbas. Quero lembrar que a Senadora Ana Amélia, quando fez um aparte ao Senador
Pedro Simon, disse que isso aqui não é uma reunião
de alinhamento. E às vezes um gesto vale mais que a
fala. A sua fala é um gesto de que isso aqui não é uma
reunião de alinhamento, porque o senhor já demonstrou, muitas vezes sendo incompreendido por isso,
que seu único alinhamento é com sua consciência.
Às vezes vai contra todo mundo, mas ﬁca ali alinhado
com a sua consciência.
Então a sua fala não é apenas uma fala, é um
gesto. E às vezes o gesto é mais importante que a
própria sala.
O Senador Ataídes pediu a palavra.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Senador Cristovam, V. Exª sabe da admiração que tenho
quando o senhor vai a esta tribuna. Se eu pudesse, eu
estaria aqui sempre ouvindo V. Exª – o senhor sabe
disso. Mas o nosso nobre e sábio Senador Vasconcelos disse belíssimas palavras, que eu queria inclusive
enfatizar. Vou ser contundente às palavras do nosso
tão sábio Senador Vasconcelos. Eu já ouvi o senhor
dizer desta tribuna várias vezes que o senhor faz as
críticas, mas também aponta as soluções. É uma das
características que vejo em V. Exª e que admiro cada
dia mais. Lembro-me de o senhor falar sobre a dívida
do povo brasileiro, que é uma preocupação imensa
para V. Exª, com a que sempre tive também uma preocupação imensa. Hoje, com os dados em mãos, no
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mês de maio o povo brasileiro passou a dever 64,2 –
é a dívida do povo brasileiro. Isso em maio, em abril,
eram 62,6. Essa preocupação de V. Exª...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Por cento.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – ...é
perfeitíssima, é uma preocupação tremenda, porque
isso aqui é nada mais, nada menos do que uma bolha. Isso aqui foi exatamente o que aconteceu com os
Estados Unidos. E o pior é que essa dívida não é de
curto, V. Exª sabe disso, é uma dívida de médio e longo prazo. Então, concordo plenamente quando o nosso ex-Presidente foi à televisão e disse: “Consuma”.
Consome, vai, vamos consumir, temos que consumir.
Ele estava perfeitamente correto, só esqueceu de uma
palavra: consuma, mas com responsabilidade. E o nosso povo, com fome de consumir, esqueceu da palavra
responsabilidade. Isso, hoje, me causa muito espanto. Eu já ouvi V. Exª dizer isso algumas vezes nesta
tribuna. A respeito da nossa corrupção... A oposição,
primeiro. A oposição, vejo aqui, falo por mim, jamais,
em momento algum, tivemos a intenção de inviabilizar
o Governo da Presidente Dilma, até porque, como cidadão brasileiro e como Senador da República, seria
um ato de não patriotismo pensar dessa forma. Mas
estamos aqui não só para criticar como também para
mostrar as soluções. É o que temos feito aqui, sempre. A corrupção que V. Exª chama de danosa, que eu
chamo de câncer e que digo sempre que mata mais do
que qualquer guerra, essa, sim, é uma preocupação
enorme. Agora, não consigo entender, Senador, como é
que não tem dinheiro para a saúde, para a segurança,
para a educação, ou melhor, consigo entender, temos
um PIB de 2010 que somou R$3,675 trilhões para este
exercício, é possível que cheguemos a R$3,8 trilhões,
e não temos dinheiro para a saúde, para a educação
e para a segurança. Isso é por causa da corrupção,
esse câncer; essa coisa danosa não tem permitido que
esse dinheiro chegue aonde deve chegar. E o nosso
Senador Vasconcelos disse uma coisa interessante:
herança maldita. Que herança maldita? Claro que o
nosso ex-Presidente não queria isso, mas deixou uma
herança maldita, sim. E não adianta resolver em parte,
o pau que dá em Chico tem que dá em Francisco. Era
somente isso, meu Senador. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Senador Ataídes.
Concluo, Senador, mas sem deixar de responder
ao Senador Ataídes, provocado por sua fala, que acho
importante, que nós vivemos e estamos hoje aqui à
tarde por uma questão de miséria moral. A Presidente
já disse que quer enfrentar a miséria social. O que o
Senador Ataídes trouxe aqui é a miséria econômica,
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da lógica econômica. É uma economia viciada, viciada em gastos públicos elevados, viciada em taxa de
juros alta, viciada na depredação da natureza, viciada
no endividamento, viciada em um conceito de riqueza
que não tem como continuar chegando a todos.
Estamos prontos – e concluo – para colaborar
com tudo aquilo que for necessário a favor do nosso
País para enfrentarmos essas crises. E estamos aqui
querendo despertar, cada um de nós e o Governo. As
crises – e concluo com o que comecei – são positivas
quando nós despertamos e sabemos como enfrentá-las. Falta despertar, porque como enfrentá-las nós já
sabemos.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Cristovam.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, como solicitado, para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª pode usar a tribuna para uma comunicação inadiável.
Em seguida, a Senadora Ana Amélia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Cumprimento o Senador Cristovam, que, na mesma
linha do Senador Simon, fez aqui seu pronunciamento,
mais uma vez fortalecendo a Presidenta Dilma.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há um orador na tribuna, mas com aquiescência do mesmo...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Após o orador, o Senador Jorge Viana. Não há problema.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, muito obrigado. Faço questão de estar aqui
na tribuna para cumprimentar a Senadora Ana Amélia, o Senador Pedro Taques, o Senador Pedro Simon,
Senador o Cristovam, o Senador Randolfe, os demais
Senadores que estão aqui, que também subscrevem
uma sessão como esta, como meu querido Senador
Pimentel. Já me referi aos demais Senadores que estão aqui, inclusive ao Líder.
Acho muito importante que o Senado Federal,
independentemente do rito, com que alguns podem
concordar ou não, possa estar discutindo hoje uma
maneira de o Senado ou o Congresso colaborar com
o País num momento tão decisivo. Custou muito caro
para todos nós a busca de um crescimento da nossa
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economia, e mais caro ainda um crescimento com inclusão social.
Obviamente, por fazer parte do PT e por fazer
parte desse projeto, que muito me orgulha, não posso
deixar de, pelo menos, fazer alguns reparos.
Não posso concordar, com todo o respeito, que se
diga aqui que o Presidente Lula deixou uma herança
maldita. Ao contrário. Sinto muito, mas isso não retrata a
realidade do Governo do Presidente Lula. Um governo
que fez a inclusão que fez, que tirou o Brasil de uma
desconﬁança interna e externa, que nos fez alcançar
um padrão externo e interno invejável nos dias de hoje,
num momento de crise. O Presidente Lula, mas do
que ter mudado o Brasil, criou condições para que a
Presidente Dilma pudesse levar esse projeto adiante.
E é isso que ela está fazendo.
Mas acho que esta sessão é muito rica, ela é
muito importante, Senadora Ana Amélia, porque o
Senado especialmente, a Casa da federação não
pode ser refém da agenda. A agenda tem de estar
presente em nossas vidas, mas nós temos o dever e
a obrigação de estabelecermos uma ação propositiva
para enfrentarmos inclusive as agendas do País, seja
nos bons momentos, seja nos momentos de diﬁculdades. E o que se está fazendo nesta sessão, hoje, é
algo extraordinário. Nós não podemos ﬁcar esperando
para ler as revistas do ﬁm de semana ou o jornal de
amanhã; nós temos de tomar uma ação, uma busca
ativa de criar condições de estabilidade no Brasil – e
acho louvável a atitude dos Senadores, reconhecendo
o trabalho que a Presidente Dilma tem feito até aqui.
Lançar um programa de combate à miséria para tirar
16 milhões de brasileiros dessa situação vergonhosa
é algo que merece toda a nossa atenção e apoio. Lançar um programa de construir 2,4 milhões de moradias
merece o nosso apoio. Mas o Brasil vive ainda, e não
só o Brasil – estamos tratando o Brasil, vamos nos
prender a ele –, o problema da corrupção, que teima
em se manter, mesmo em um momento tão especial
da vida dos brasileiros e do nosso País.
Mas quero lembrar, porque no meu aparte, e aqui
só quero me somar aos colegas Senadores nesse
propósito de apoiar a Presidente Dilma nas medidas
que ela tem adotado, mas também, aqui, nos prendermos no que o Senado pode fazer diante de um
cenário como esse na hora em que o Brasil começa a
dar certo, graças à ação do Presidente Lula; na hora
em que o Brasil aprofunda a busca de estender a mão
para aqueles que mais precisam; na hora em que o
Brasil começa a buscar uma igualdade entre o Norte
e o Nordeste e as demais regiões, aí, temos presente
na vida dos brasileiros um tema que nos envergonha

AGOSTO 2011

Agosto de 2011

a todos, que é o tema da corrupção, especialmente
no serviço público.
Como fazer, então? Acho que esta Casa já apresentou várias propostas. Estou chegando agora, há
poucos meses, mas tive a experiência de Prefeito e de
Governador. Eu queria dizer que esse não é um tema
novo, por isso não podemos falar de uma herança maldita. Eu não conheço ninguém que tenha sofrido injustiça maior do que o ex-Presidente Juscelino Kubitschek,
que criou este espaço em que trabalhamos hoje. Ele
morreu, para alguns, como um suspeito de corrupto e,
para o noticiário da história, como um corrupto. Daí a
fala do Senador Cristovam e até do Senador Jarbas,
que ﬁzeram ressalva.
Eu acho que quanto mais nós formos justos na
busca do combate à corrupção, mais autoridade nós
vamos ter para fazê-lo. E aí o meu apelo aqui é um
só: será que não era hora de nós, Senadores, que estamos com esse propósito de ajudar o Brasil a gastar
melhor os seus recursos, Senadores que apresentaram essa proposta, fazermos um apanhado de todas
as propostas que o Senado e a Câmara têm? Porque
esse é o nosso trabalho. Para criar uma segurança
da ação implacável contra a corrupção. Mas, paralelamente, que nós pudéssemos criar um mecanismo de
nos dar uma segurança para que não haja abuso de
autoridade, para que não percamos a autoridade de
combater a corrupção. Então, acho que são esses dois
passos, focados, obviamente, no combate à corrupção.
O ex-Presidente Juscelino, obviamente, recuperou, depois de morto, parte do seu prestígio e entrou
– não há como tirá-lo – na parte bonita da história do
Brasil.
Mais recentemente nós tivemos algo que eu não
sei, mas queria dizer – não tenho nenhum contato no
Ministério do Turismo, não nomeei ninguém – será
que é adequado prender 38 pessoas, fazer um estardalhaço inteiro por conta de dois convênios, transferir
essas pessoas para o Amapá e, quatro dias depois,
todos estarem soltos? Como é que a população brasileira entende isso? Isso desmoraliza ou não as instituições que adotaram essas medidas? Será que havia 38 pessoas presas ao mesmo convênio? Isso, de
certa forma, merece uma atenção nossa. Eu acho que
precisa haver um movimento muito forte, e o momento
é este, de combate à corrupção. Mas nós temos que
também de tomar um cuidado de estabelecer uma rigidez maior, para que ninguém cometa – se é que foi
cometido recentemente – algum abuso.
Eu queria concluir, dizendo uma frase que parece
simples, porque eu e muitos de nós preferimos sofrer
uma injustiça a cometer uma injustiça. E acho que
essa mistura de cometer injustiça e de buscar justiça
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é muito perigosa. Nós temos que nos livrar dela. Agora
está tomando posse o novo Procurador da República,
Dr. Roberto Gurgel. O Ministério Público é peça fundamental, a Polícia Federal é peça fundamental. São
instrumentos poderosos, mas eles têm que estar subordinados a um aparato jurídico, que o Senado e a
Câmara têm condições de criar.
Então, essas são as minhas manifestações.
E eu queria, por último, fazer um registro. É que,
neste ﬁnal de semana, na véspera do Dia dos Pais, o
Ministro Padilha esteve no Acre, inaugurando, com o
Governador Tião Viana, em Cruzeiro do Sul, uma maternidade, um conjunto materno-infantil, e implantando
a primeira maternidade da Rede Cegonha, que é um
compromisso da Presidente Dilma, cuidando das mulheres e das crianças. E ontem estava no Acre, voltou
hoje a Brasília – voltei com ele –, o Ministro dos Transportes, que inaugurou uma ponte de 550m sobre o rio
Juruá, que une o Acre, Cruzeiro do Sul com o bairro
Miritizal, e é uma demonstração do Governo do Acre
de que, trabalhando honestamente, é possível realizar
obras nos mais distantes recantos do Brasil.
Então, eu queria parabenizar o Governador Tião
Viana e a Presidente Dilma pela iniciativa de romper
com essa desigualdade que havia entre o Sul e o Sudeste com o Norte e o Nordeste do Brasil, fazendo
investimentos e aproveitando bem este momento de
desenvolvimento econômico que o Brasil vive.
Agradeço a V. Exª pela oportunidade e repito: não
vamos deixar passar esta oportunidade. Não vamos ser
pautados por ninguém, mas por nossas consciências,
carregadas ou escoradas na ação de Senadores tão
brilhantes como o Senador Pedro Simon, que é uma
legenda neste Senado. Ele e o Senador Cristovam Buarque estão nos guiando neste processo, especialmente
a nós que acabamos de chegar a esta Casa, não é,
Senadora Ana Amélia? E queira Deus que tenhamos
sucesso de sermos sujeitos do processo de aperfeiçoamento das instituições do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Jorge Viana, mais um Senador
a usar a tribuna em apoio à Presidenta Dilma.
No critério de alternar um orador inscrito, um líder
e uma comunicação parlamentar, concedo a palavra
à Senadora Ana Amélia. Em seguida, como líder, o
Senador Humberto Costa.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Randolfe, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Rapidamente,
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antes de a querida Senadora Ana Amélia chegar à
tribuna, para registrar o falecimento, neste ﬁnal de semana, na madrugada de domingo, do primeiro Governador eleito do Estado do Amapá, o ex-Comandante
da Marinha Annibal Barcellos. Ele faleceu, com seus
familiares, na madrugada de domingo. O Comandante
Barcellos foi Governador do antigo Território Federal
do Amapá, o último governador do Território Federal
do Amapá, Deputado Constituinte e o primeiro Governador eleito.
Eu queria registrar aqui meus sentimentos à família e ao povo do Amapá, que perdeu, na madrugada
de domingo, o primeiro Governador eleito de sua terra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido na forma regimental, Senador Randolfe.
Senadora Ana Amélia, só permita que eu registre
que estão conosco aqui os alunos do Colégio Militar
Dom Pedro II Asa Sul – DF.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Senador Paulo Paim, que preside esta sessão, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, jovens visitantes do Senado, que percorrem aqui os labirintos do Congresso
Nacional, senhores telespectadores e telespectadoras
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, queria dizer
que o Senador Jorge Viana acaba de acrescentar, além
da responsabilidade política e institucional, Senador
Pedro Simon, Senador Cristovam, também um chamamento à responsabilidade de outras instituições que
terão e têm igual responsabilidade quanto a esta Casa
e este Parlamento no sentido de colaborar, trabalhar e
intensiﬁcar ações contra a impunidade e a corrupção.
Ele fez referência à crença que nós temos numa
instituição que temos que preservar sempre, que é o
Ministério Público. Outra instituição, também do aparato
do Estado, é a Polícia Federal. Também uma instituição
relevante nesse processo é a imprensa, da qual tive
a honra de participar há até bem pouco tempo. Todas
elas precisam assumir a sua responsabilidade. Sabemos que, no caso do Ministério Público e da Polícia
Federal, as suas respectivas corregedorias têm essa
competência e essa responsabilidade.
E esta Casa, a despeito de eventuais excessos
que sejam cometidos, aliás, muito bem referidos pelo
Senador Jarbas Vasconcelos, não pode, de forma alguma, dar força e sequência a qualquer iniciativa que,
sob o argumento desses excessos, veja limitar o poder
da imprensa, o poder do Ministério Público ou de qualquer outra instituição. Mas para que esta Casa defenda
essas instituições é preciso e necessário que todas elas
ajam de acordo com os critérios que representam um

338

33042 Terça-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Estado de direito e obedeçam aos rigores da lei, dos
princípios, dos valores da ética, da responsabilidade e
dos compromissos com a sociedade brasileira.
O Senador Pedro Simon e o Senador Cristovam
Buarque tiveram uma iniciativa sob todos os aspectos
elogiável, pela oportunidade de, nesta tarde, aqui, estarmos fazendo uma manifestação de apoio pluripartidário a uma ação de governo que diz respeito ao que
a sociedade brasileira espera de todos nós, o compromisso para derrubar, neutralizar, mitigar, e, sobretudo,
se possível, o que é muito difícil, acabar com a corrupção no País. E a corrupção que grassa em todos
os níveis de governo. Mas é preciso, sobretudo, que
as instituições encarregadas desse exame trabalhem
para acabar com essa sensação terrível de frustração,
de indignação, que é provocada pela impunidade, Senador Pedro Taques. Essa é a mãe que alimenta o que
hoje nós condenamos: a corrupção.
Ao Senador Cristovam Buarque e ao Senador
Pedro Simon, os cumprimentos. O momento que estamos aqui nos juntando a esse esforço simplesmente revela o senso de oportunidade política para uma
iniciativa que tem o respaldo dos Senadores numa
ação pluripartidária. Não estamos aqui, como disse
no aparte ao Senador Pedro Simon, fazendo um alinhamento automático ao Governo de mão cega. Ao
contrário, eu estou aqui fazendo e participando de um
movimento de Senadores de vários partidos que, de
forma independente, consciente e responsável, estão
aqui para hipotecar a necessária solidariedade política nessa ação que a Presidenta Dilma Rousseff está
encetando, no sentido de extirpar todos aqueles que
estão envolvidos em algum tipo de irregularidade dentro
do Governo Federal. É esta a marca que ela vai deixar
como grande contribuição que a sociedade brasileira
vai certamente e já está aplaudindo.
Como disse o Senador Cristovam, relatando um
encontro que uma eleitora, no elevador do seu edifício
lhe disse: “Estou de olho em você”.
Senador Cristovam, eu estive, nesse ﬁnal de
semana, em Porto Alegre e na minha cidade, Lagoa
Vermelha. Vou lhe dizer que, em todas as paradas em
que as pessoas me interrompiam a caminhada, era
para me dizer: “Estou lhe acompanhando”.
Não tenho nenhum cargo, como disse V. Exª, no
Governo e quero continuar assim, porque a sociedade
espera um compromisso com outras questões de maior
valor intrínseco, que é exatamente o compromisso com
a lisura, com a responsabilidade, com a defesa, sim –
encaminho questões de interesse regional e da minha
terra aos Ministérios – porque esta é a responsabilidade que tem um parlamentar aqui. Mas o que mais
as pessoas dizem quando nos encontram – os nossos
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eleitores e até os não eleitores, Senador Cristovam – é
o seguinte: “Continue fazendo assim, continue apoiando
a quebra desse círculo vicioso e desse paradigma nefasto que é a corrupção”. Quando a gente assina uma
CPI, Senador, chovem mensagens de apoio no nosso
e-mail, no nosso Twitter, no nosso Facebook, porque
a sociedade está cansada, e é exatamente isso que
norteia a minha atividade neste Parlamento.
No sábado, em Lagoa Vermelha, minha terra,
mil pessoas estavam lá, e todos os pronunciamentos
eram para dizer que apoiam e que estão contentes por
eu estar aqui nesta tribuna e nas ações nesta Casa
defendendo essas iniciativas de moralidade, de investigação e de nenhum compromisso com qualquer tipo
de erro ou desmando que consome o dinheiro público
que falta na educação, na segurança, na saúde.
Senador Paulo Paim, é gratiﬁcante saber que
uma senhora de 94 anos, lá de Vacaria, não perde
uma sessão do Senado, a D. Zuma. E ela tem a lucidez de fazer críticas e, aos 94 anos, acompanha as
nossas atividades e o que dizemos nesta Casa, com
a responsabilidade de uma cidadã que tem esperança
de que as coisas podem mudar para melhor.
E esse é o nosso esforço. A tarde de hoje tem
esse objetivo. Não vai ser por falta de empenho dos
Senadores que já se manifestaram e dos que vão se
manifestar para que Dilma Rousseff tenha apoio para
essas ações, para que dê essa continuidade. Estamos
aqui hoje exatamente com esse objetivo, Senador Paim.
Está na hora de resolvermos esse problema histórico,
presente em nosso Estado – o Estado como tal – desde
a vinda da Coroa Portuguesa, Senador Pedro Taques.
Durante séculos, nós encaramos a corrupção como
uma questão intrínseca, aceitando passivamente até
como parte da formação da política brasileira. Vamos
quebrar esse paradigma.
Em pleno século XXI, Senador Paim, não podemos mais compactuar com essa situação. Precisamos
quebrar essas regras, esse conceito ou preconceito e
esse paradigma. Numa era pautada pela eﬁciência da
gestão, não podemos deixar que vícios arcaicos, como
o patrimonialismo e o ﬁsiologismo, continuem predominantes no setor público. A corrupção é o principal fato
gerador do chamado custo Brasil, o maior entrave ao
desenvolvimento no nosso País. E essa frase emblemática da Presidenta Dilma Rousseff à Carta Capital,
diz muito, ela diz tudo: “Governo que se deixa capturar
pela corrupção é altamente ineﬁciente”.
Só a corrupção explica o fato de o nosso País
ser tão forte em recursos naturais, ter um povo tão trabalhador, mas tantas deﬁciências na sua logística ou
na sua infraestrutura. Só a corrupção, Senador Paim,
explica termos uma carga tributária tão alta, superior
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a um terço do produto do trabalho dos brasileiros, e
contarmos com um serviço público essencial de saúde,
educação e segurança tão ineﬁciente e tão escasso.
Só a corrupção explica sermos a oitava economia do
mundo, com perspectiva de chegar ao quinto lugar
mundial, sem ter conseguido vencer a desigualdade,
a pobreza e a exclusão social. Embora reconheça que
avançamos muito, entendo que é preciso fazer ainda
muito mais para chegarmos a um patamar satisfatório.
Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores
da TV Senado, nós sabemos que a corrupção ocorre
quando um agente se locupleta através da utilização
do recurso público. Isso gera um ciclo vicioso na Administração Pública. Como o agente público corrupto
busca direcionar recursos em benefício próprio, o dinheiro público é utilizado de acordo com conveniências particulares e não segundo interesses coletivos
ou da sociedade. Nesse caminho, há uma disputa
entre os fornecedores do Estado, entre os beneﬁciados e os prejudicados pela corrupção. Licitações são
contestadas, provocando a lentidão da execução dos
investimentos. Como consequência, muitas empresas
fornecedoras preveem o pagamento de propina a servidores e lentidão no recebimento dos serviços. Logo,
cobram mais caro do Estado para a realização das
obras ou a prestação dos serviços. É aí que pesa o
peso dessa mão nefasta chamada corrupção. E todos
os brasileiros são compulsoriamente levados a dividir
esse gravíssimo prejuízo.
Não há, portanto, Srªs e Srs. Senadores, outro
caminho a ser percorrido senão o da proﬁssionalização
e da avaliação de desempenho no serviço público, que
não pode ser apenas um aparelhamento do Estado
pelos mais de 25 mil cargos, o que acaba provocando
uma escolha não pela qualidade do servidor na sua
competência proﬁssional, mas apenas e meramente
por seu comprometimento, seu compromisso político. E
melhorar a gestão no serviço público não é uma coisa
difícil, Senador José Pimentel, V. Exª que comandou o
Ministério da Previdência.
Eu tenho a tranquilidade, até porque não é do
meu Partido, de citar um líder sindical, que foi da Central Única dos Trabalhadores, Carlos Eduardo Gabas,
hoje Secretário Executivo do Ministério da Previdência,
um estudioso das questões da Previdência, com apoio
do Ministro Garibaldi Alves, nosso colega Senador, do
PMDB do Rio Grande do Norte, que promoveu uma
verdadeira revolução administrativa na gestão da Previdência Social, através da avaliação de desempenho,
melhorando salários e qualiﬁcando todo o corpo.
Na sexta-feira à noite, numa reunião do Conselho Federal de Economia do Rio Grande do Sul e do
Conselho Regional de Economia do Rio Grande do
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Sul pela celebração do Dia do Economista, eu fazia
um relato das questões relacionadas à eﬁciência do
setor público e fazia a revelação de que, antes, demorava 180 dias o recebimento de uma resposta sobre
um pedido de aposentadoria e, hoje, acontece em 30
minutos. E um dos presentes, um economista, disse:
“Tenho o documento, porque fui matéria de jornal. Liguei para a Previdência, e, em 18 minutos, eu recebi a
resposta”. Ou seja, aí está o exemplo do que foi feito na
Previdência Social: quanto o setor público tem a fazer
e pode fazê-lo, Senador Paulo Paim. V. Exª conhece
profundamente o funcionamento dessa máquina da
Previdência Social e sabe o quanto o contribuinte da
Previdência Social foi beneﬁciado com essa revolução da gestão, impedindo os atravessadores de conseguirem o benefício em troca de outro favor. É claro
que também foi fundamental a limpeza das fraudes
que aconteceram com as Jorginas de Freitas da vida
e outros tantos. É preciso continuar nessa luta para
resolver esse problema muito grave que grassa no
setor público, mas é preciso destacar iniciativas feitas
de forma correta, proﬁssional e responsável.
Com muito prazer, concedo um aparte ao nosso
colega José Pimentel.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senadora Ana Amélia, quero parabenizar V. Exª pelo seu
pronunciamento e registrar que no serviço público há
trabalhadores de excelente qualidade. Esse público,
muitas vezes, não desempenha bem a sua função seja
por falta dos meios necessários para que ele possa
trabalhar, seja por conta da falta da qualiﬁcação e da
capacitação para utilizar as novas ferramentas. Como
V. Exª sabe, eu fui Ministro da Previdência nos anos de
2008 e 2009 e até março de 2010. Quando cheguei ali
– V. Exª tem toda a razão –, nós levávamos, em média,
180 dias para conceder um benefício previdenciário.
Isso ocorria em junho de 2008. Já em outubro de 2008,
esta Casa aprovou a Lei Complementar nº128, que fez
a inversão da prova. Ou seja, o Estado que recebe as
contribuições, que tem um banco de dados do contribuinte montou um sistema chamado Cnis – Cadastro
Nacional de Informações Sociais, e esse cadastro entrou em vigor no dia 4 de janeiro de 2009. A partir dali,
os trabalhadores urbanos passaram a receber o seu
benefício em até meia hora. Portanto, a partir desse
grande bando de dados, cada contribuinte ﬁscaliza o
Estado, porque ele tem direito ao seu extrato previdenciário e no extrato previdenciário constam todos os seus
vínculos empregatícios, todas as suas contribuições e
a época da sua aposentadoria. Junto com isso, o trabalhador rural que tem a escritura da terra e, no dia 4
de janeiro de 2010, 5,319 milhões pequenos proprietários também não trazem mais nenhum documento,
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recebem o benefício em até meia hora. E, a partir do
dia 4 de janeiro de 2010, cada trabalhador que preenche as condições de aposentadoria por idade, 60 dias
antes, recebe uma carta na sua cassa dizendo que,
se ele quiser receber o benefício, pode ir aos guichês
da Previdência que nós estamos prontos para pagar.
Isso tudo foi feito sem nenhuma consultoria externa,
exclusivamente com o pessoal da casa. Esta Previdência, que, de 1998 a 2007, precisava em média de
R$15 bilhões/ano para fechar as contas urbanas, no
ano de 2008, foi reduzida para R$1,4 bilhão a necessidade de ﬁnanciamento; em 2009, sobraram R$3,6
bilhões; em 2010, R$7,1 bilhões e, neste 2011, deverá
sobrar algo em torno de R$12 bilhões a R$14 bilhões.
Ou seja, cobriu aquele benefício e tem ganho real. Em
outras palavras, estão deixando de exigir do Tesouro
algo em torno de R$27 bilhões neste 2011, apenas
três anos depois. E nesse período os aposentados e
pensionistas acima de um salário mínimo pela primeira
vez tiveram um ganho real, e o nosso Senador Paulo
Paim foi um dos grandes elaboradores dessa política.
A Previdência é exatamente isso, feita sem precisar de
consultoria, porque é ali, nobre Senadora, onde está
problema. Tive a infelicidade de ver a ex-Superintendente Nacional da Secretaria de Previdência, o setor
arrecadatório, ser demitida por justa causa por conta
de uma consultoria constituída em 1999. Hoje, felizmente, não temos mais isso. Muito obrigado.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu queria agradecer-lhe, Senador José Pimentel, ex-Ministro
da Previdência, e dizer-lhe que a injustiça eu a cometi
não intencionalmente, apenas porque, às vezes, um
bom gestor se preocupa mais com a qualidade do
serviço que ele vai prestar ao usuário do serviço e à
comunidade do que em fazer propaganda daquilo que
ele realizou. Imagino que o senhor esteja incluído no
rol das pessoas mais preocupadas com o resultado
do que propriamente com o marketing do que esteja
realizando.
Então, agradeço-lhe muito e o incluo agora como
parte e peça fundamental nesse processo de proﬁssionalização da avaliação de desempenho. No serviço
público – eu o reconheço, como V. Exª –, a maioria dos
servidores é de excelente qualidade, mas não tem o
necessário reconhecimento do seu comando diretivo
para realizar aquelas ações que acabarão sendo benéﬁcas para a sociedade. Agradeço-lhe imensamente
e parabenizo V. Exª por, àquela época, ter tomado a
iniciativa dessas mudanças revolucionárias.
Com prazer, concedo o aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Senadora Ana Amélia, quero fazer uma referência
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não apenas ao seu discurso na sua totalidade, mas à
sua presença aqui, à importância da sua fala, em que
deixou claro que essa é uma manifestação de solidariedade, não um alinhamento. Mas quero agarrar essa
sua fala sobre corrupção como algo que provoca tudo
de mal que há no Brasil. Estou de acordo. Eu só faço,
não diria um ressalva, um complemento. É que são
duas formas de corrupção. Quando há as duas formas,
acontece tudo isso. A primeira é essa corrupção que a
gente vê, a corrupção no comportamento dos políticos.
Mas há outra, que é a corrupção nas prioridades das
políticas. Mesmo que a gente acabasse com a corrupção no comportamento dos políticos, mesmo que
nenhum deles levasse dinheiro para casa, continuaria
a pobreza se aplicássemos em projetos cuja prioridade não é o povo. Um prédio de luxo em um país onde
não há água e esgoto, mesmo que ninguém roube um
pedaço do custo daquele prédio, é uma corrupção em
si. Nós precisamos lutar contra a corrupção que mais
se vê, que é a corrupção no comportamento de políticos, mas também é preciso despertarmos para essa
corrupção invisível, que é a corrupção nas prioridades
das políticas. Então, estou totalmente de acordo com
essas citações que a senhora fez. Mas, em vez de dizer “a corrupção”, eu diria “as corrupções”.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada, Senador Cristovam Buarque. Endosso, inteiramente,
o que o senhor diz. Esse ponto de vista é essencial,
porque, com o estabelecimento de prioridades nos
investimentos, com a cobrança por resultados e por
prazos para a sua execução, nosso País seria, sim,
mais eﬁciente, e a corrupção não teria tanto espaço
para entrar nesse caminho. Assim, a sociedade ﬁcaria
satisfeita por pagar impostos com uma carga tributária tão pesada, pela deﬁnição clara de prioridades,
de prazos estabelecidos e também de avaliação de
resultados. Muito obrigada pela valiosa contribuição,
Senador Cristovam Buarque.
Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy..
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senadora Ana Amélia, quero transmitir a V. Exª que, hoje
de manhã, recebi um telefonema do Senador Pedro
Simon, dizendo que ele e diversos Senadores estariam
aqui, hoje à tarde, transmitindo um apoio à Presidenta
Dilma Rousseff em tudo aquilo que signiﬁcasse prevenir, acabar, não tolerar qualquer ato de desvio de
recurso, qualquer ato de apropriação indébita, qualquer ato de enriquecimento ilícito. Embora eu tenha
hoje responsabilidades importantes em São Paulo,
transmiti ao Senador Pedro Simon que considero isso
muito importante. Transmito meu apoio ao pronunciamento de V. Exª. Cheguei há pouco, mas, no caminho
do aeroporto para cá, eu a ouvi. V. Exª mencionou os
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pronunciamentos feitos na tarde de hoje, como o de
Pedro Simon, o de Cristovam Buarque, o de todos que
se manifestaram. Inclusive, eu me inscrevi para falar.
E avalio que outros Senadores do Partido dos Trabalhadores também já registraram seu apoio a essa
manifestação, a essa atitude, que é muito importante.
Portanto, quero transmitir que são muitos os Senadores
que, conforme V. Exª ouviu no interior do Rio Grande do
Sul nesse ﬁm de semana, estão ouvindo da população
que é preciso ser muito ﬁrme nesse aspecto. É preciso
apoiar aquilo que a Presidenta Dilma Rousseff ﬁzer
para prevenir, evitar, não permitir que procedimentos
inadequados aconteçam. V. Exª muito bem faz. Aliás,
seu histórico de vida – acompanhei, como jornalista, o comportamento das pessoas na vida pública –,
muitas vezes, fez com que pudesse observar o quão
importante é um chefe de Estado, um governador, um
prefeito, uma Presidente da República transmitir aos
Congressistas: “Votem sempre de acordo com o que
avaliam ser o melhor para o interesse da Nação, para
o interesse do povo brasileiro, nunca por causa de
qualquer benefício pessoal ou designação que possa eventualmente ocorrer dentro do Governo!”. Meus
cumprimentos a V. Exª. Ainda nesta tarde, falarei mais
sobre isso. Muito obrigado.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Eduardo Suplicy, pelas palavras de
estímulo. Nós nos conhecemos há muito tempo. Eu o
entrevistava como jornalista, e o senhor sempre estava à disposição, porque sempre foi um político independente, ﬁel às suas convicções, que sempre usou
o mandato com grande transparência. Essa transparência também tem de ser visível no setor público, de
forma que valorize o servidor público, destacado aqui
pelo Senador José Pimentel, por seu desempenho
com responsabilidade, com proﬁssionalização. Daremos à sociedade uma satisfação em relação a tudo o
que ela faz e à expectativa que ela tem em torno do
que presta o servidor público e do que ela paga através dos impostos.
Com alegria, também concedo um aparte ao Senador Ataídes Oliveira.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) –
Senadora Ana Amélia, é uma satisfação fazer este
aparte ao discurso de V. Exª, que tocou num assunto
de relevância extraordinária para a nossa Nação: a
Previdência Social. Entendemos que o objetivo maior
desta tarde realmente é o apoio à governabilidade da
nossa Presidente, à qual não nos posicionamos de
forma contrária hora alguma. Entretanto, sobre a Previdência Social, gostaria de descrever alguma coisa,
minha Senadora. A Previdência Social, no ano passado, arrecadou R$443 bilhões. Muita gente fala que a
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Previdência Social é falida e inviável, mas isso não é
verdade, isso nunca foi verdade. Ela é superavitária,
sim! Aqui, está o nosso insigne Senador Paim, que é
um lutador pela causa dos aposentados. Não canso
de dizer isto: os nossos aposentados, inclusive aqueles mais fracos, estão sacriﬁcados hoje, diante de uma
arrecadação tão gigantesca como essa. Por que a
Previdência Social, hoje, encontra-se nessa situação,
evidentemente muito melhor do que a do passado?
Eu não me esqueço da época da nossa Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS), que era
um ninho convidatório para a corrupção. Realmente,
a maior corrupção na Previdência Social aconteceu
na época dessa legislação. Mas o problema da Previdência ainda precisa ser olhado com muito carinho.
Tem de se administrar a Previdência. O nosso Senador Garibaldi tem feito esse trabalho, mas é preciso
mais ainda. Hoje, para mim, o problema número 1 da
nossa Previdência é a fraude. Ainda há muita fraude
na nossa Previdência Social. Só no Rio de Janeiro,
foram detectadas mais de 570 empresas criadas tão
somente para fraudar a Previdência Social. Isso é real.
Isso ocorre dentro dos próprios Correios. Então, hoje,
a fraude rouba os coitados dos nossos aposentados,
que trabalharam a vida inteira e que, hoje, deveriam
ganhar oito salários, mas que estão recebendo dois
salários. Então, hoje, a fraude é o maior problema da
nossa Previdência Social. Há também inadimplência e
falta de cobrança. A Previdência teria de ser um pouco
mais austera, um pouco mais ágil nessas cobranças
aos seus inadimplentes. Valores não são cobrados.
Eu disse, há pouco tempo, que quatro empresas somente devem à Previdência quase R$100 bilhões, e,
entre elas, está a Vasp, a Varig e outras mais. Esse
dinheiro é dinheiro do povo, é dinheiro do aposentado,
que poderia estar na mão do aposentado. Esse fator
previdenciário que veio por aí para acabar de detonar
os coitados dos nossos aposentados, graças a Deus,
passou por aqui. E, aqui, então – eu não estava nesta
Casa –, foi decretado o ﬁm do fator. Hoje, a matéria está
na nossa Câmara Federal, e acredito que lá também
será vetado o fator. Mas, só para encerrar, minha Senadora, quero dizer que outro fator que detona a nossa
Previdência Social e que considero pior que a fraude
é o regime diferenciado da Previdência Social, um regime criado à parte, que beneﬁcia as aposentadorias
com valores integrais. Enquanto um servidor aposenta com seu valor integral de salário, ou seja, R$25 mil
a R$30 mil, o coitado do trabalhador, que contribuiu
sobre vinte salários mínimos, vai receber dois ou três
salários. O Tesouro Nacional, penso que é de conhecimento de todos, desembolsa mais de R$50 bilhões
por ano só para suprir essa deﬁciência da Previdência
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Social. O nosso ilustre Senador, o nosso ex-Ministro
da Previdência Social deve ter conhecimento desse
desembolso do Tesouro Nacional, o que é lamentável.
A Previdência não precisa disso, por ser superavitária.
Muito obrigado, Senadora.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada Senador Ataídes Oliveira pela colaboração,
pelo brilho do aparte. Quero lhe dizer que introduzi aqui
a questão da Previdência exatamente para ressaltar
que, quando há vontade política e melhoria da qualidade da gestão, isso acontece. Alguns dos problemas
citados por V. Exª persistem, e reconheço também que
houve um esforço muito grande em aumentar o nível
de execução das cobranças da Previdência Social e o
controle das fraudes. O Ministério Público, no Rio de
Janeiro, Senador Ataídes, também já detectou mais de
40 mil pagamentos indevidos a aposentados. Esse é
outro problema que, junto com esse, também precisa
ser abordado aqui.
A minha iniciativa de trazer esse tema a este
discurso foi para exaltar que há, sim, condições reais
de mudar os critérios e os padrões de gestão, para
favorecer, inclusive, os aposentados, que são o elo
mais fraco nessa corrente, porque são eles que estão sendo lesados nesses seus direitos, quando há
desvio de dinheiro. O dinheiro deveria ir para o bolso
do aposentado, não deveria ser desviado por meio de
tantas fraudes que acontecem. Mas, certamente, com
essa qualidade na gestão, isso está sendo reduzido.
Concordo com V. Exª sobre a questão da injustiça. Eu nem entraria no mérito sobre as defasagens de
reajustes concedidos ao salário mínimo, sobre quem
ganha mais do que o salário mínimo na Previdência,
sobre o efeito do fator previdenciário. Essas são outras
questões sobre as quais, oportunamente, poderemos
fazer um grande debate com o Senador Paim, com o
Senador José Pimentel, com V. Exª e com muitos outros parlamentares que têm interesse nessa matéria,
que tem alcance social extremamente grande.
Essa foi exatamente a demonstração de que
passa por esses caminhos a necessidade de uma tomada de posição, e a Presidenta Dilma está fazendo
exatamente isso.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu
queria pedir generosidade por parte do Senador Paulo Paim, para que eu pudesse conceder um aparte ao
Senador Ricardo Ferraço, que estava com o microfone levantado. Senador, caso V. Exª queira falar... Muito
obrigada pela gentileza.
Atualmente, Senador Paim, calcula-se que 25
mil cargos de livre nomeação existem no âmbito da
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administração federal. No presidencialismo, na coalizão de forças políticas, esses cargos são utilizados
para formação da base de apoio ao governo no Congresso Nacional. Sim, Srªs e Srs. Senadores, é deste
Congresso, de outros Congressos e de outras Legislaturas que estou falando, porque a prática não alterou.
É para conseguir apoio legislativo que esses cargos
são distribuídos a partidos da base aliada. Todos nós
sabemos disso.
Por isso, apóio integralmente essa iniciativa de
integrar esse grupo de apoio suprapartidário, para respaldar as iniciativas da Presidenta Dilma Rousseff em
relação a esse processo. Mas também peço à Presidenta que reduza o número de cargos comissionados de
natureza política na administração pública, substituindo
indicações políticas por servidores técnicos concursados, que, de preferência, estejam contratados dessa
forma. Essa seria a mais adequada e correta atitude
de um gestor público, e tenho a convicção de que a
Presidenta Dilma Rousseff, com os compromissos que
tem com a qualidade da gestão – ela é uma gestora
–, vai atentar para esses critérios.
É hora de empoderarmos a Presidenta da República, para que tenha a autonomia política necessária
para promover essas mudanças, de maneira que seja
possível terminar com o ﬁsiologismo existente nas relações do governo com os partidos políticos e com o
Congresso Nacional, porque verdadeiros partidos políticos apóiam ideias e programas, não apóiam somente negociação por cargos. Parlamentares com opinião
própria e com apoio popular devem votar de acordo
com suas convicções, não de acordo com a liberação
dos recursos do Orçamento ou com as indicações para
cargos políticos.
Por isso, eu me alio à iniciativa, já destacada
desta tribuna pelos Senadores que me antecederam,
de dar suporte a esse movimento, à Presidenta Dilma
Rousseff, para que não ceda a pressões de grupos e,
é claro, consiga, pela sua decisão e vontade, cumprir
aquilo que a sociedade brasileira dela espera.
A Presidenta tem o direito e o dever de intervir
nos Ministérios, quando e como considerar necessário para livrar o País da corrupção. E, para isso, tem e
terá sempre meu apoio, Senador Paim. Se o Governo
pretende ser um governo de continuidade ao governo
anterior, que seja de continuidade, mas não de continuísmos!
O Congresso Nacional tem o dever republicano
de conceder condições necessárias de estabilidade
política ao Governo Federal. Este, por sua vez, precisa
conquistar o apoio legislativo e a governabilidade através de uma agenda positiva, que discuta os rumos do
País, não somente o espaço dos partidos no Governo!
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Srªs e Srs. Senadores, o que proponho aqui
não é um apoio incondicional. Precisamos fortalecer
a Chefe do Executivo, sim, mas também espero que
a Presidenta mude a maneira, a forma com que historicamente os governos têm se relacionado com o
Poder Legislativo. É preciso estabelecer uma relação
de conﬁança e de respeito mútuo entre os Poderes da
República, não apenas entre Executivo e Legislativo,
mas também entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e a própria imprensa.
O Executivo precisa reconhecer que o Congresso
tem, sim, condições de tomar decisões importantes.
Nesse contexto, Sr. Presidente, as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) são um instrumento
institucional legítimo de investigação, que não impedem o funcionamento do governo! Aliás, isso já foi demonstrado na prática durante a CPI dos Correios. A
CPI desenvolveu seus trabalhos, mas nem por isso o
País parou. A economia seguiu seu rumo, e o Governo
permaneceu bem avaliado.
O que a sociedade espera, o que espero também
do Supremo Tribunal Federal é que, até o mês de outubro, dê uma resposta às denúncias encaminhadas pela
Procuradoria-Geral da República relativas aos resultados da CPI dos Correios, conhecida como Mensalão.
Fiscalizar os atos do Poder Executivo é uma das
funções do Poder Legislativo, e isso precisa ser encarado com naturalidade pelo Governo. Aliás, a arguição
pública de Ministros e de Secretários de Estado deveria ser rotina, não exceção. O envio de Ministros ao
Congresso Nacional deveria acontecer por iniciativa
do Poder Executivo, que é o principal interessado em
promover a transparência de seus atos.
Gostaria de ﬁnalizar meu pronunciamento, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da
TV Senado, ressaltando a importância de melhorarmos
as relações entre os Poderes Executivo e Legislativo.
O Congresso Nacional precisa ser o órgão auxiliar do
Governo na implementação de políticas públicas de
Estado, mas, para que isso aconteça, precisamos ter
condições adequadas de trabalho. E isso não tem sido
possível, dado o excesso de medidas provisórias que
têm chegado a esta Casa.
É necessário, portanto, que o Governo apóie
também a modiﬁcação no rito de tramitação das medidas provisórias, proposto pelo Presidente desta Casa,
José Sarney, e relatado pelo Senador Aécio Neves na
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A negociação feita na semana passada vislumbra,
para votação nesta semana, com acordo, a alteração
desse rito, apesar de alguns se oporem a essa alteração. A modiﬁcação no rito de tramitação da medida
provisória é o primeiro passo para que esse novo am-
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biente de colaboração entre os Poderes se instale em
nossa Casa.
O poder político e o gesto político dos parlamentares de forma independente, soberana, consciente e
com responsabilidade já foram dados nas demonstrações de sexta-feira e nas tardes desta segunda-feira
à Presidenta Dilma Rousseff.
Presidenta Dilma, não tenha medo de CPI! Presidenta Dilma, por favor, continue o seu trabalho, faxina,
dedetização ou limpeza, seja o que for. Conﬁamos na
sua capacidade de resistência.
Muito obrigada, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigada, telespectadores da TV Senado.
Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente,
Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senadora Ana Amélia. A exemplo do
Senador Pedro Simon, Senador Cristovam Buarque,
Jorge Viana, agora Ana Amélia.
Com a palavra o Líder Humberto Costa, mas
atendendo o “pela ordem” das duas solicitações.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Sem revisão do orador.) – Peço a palavra a V. Exª para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª está inscrito para uma comunicação inadiável.
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra
pela liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª está inscrito pela liderança do PSDB.
Logo após o Líder Humberto Costa, fala o Senador Mozarildo Cavalcanti como orador inscrito.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Valor Econômico, um dos jornais de maior credibilidade em nosso
País, traz como principal reportagem os esforços em
que o Governo da Presidenta Dilma está empenhado
para tirar o Brasil da rota da crise econômica mundial.
Como vimos na semana passada, depois da nota
de rebaixamento da qualidade de crédito dos Estados
Unidos, todas as bolsas de valores do mundo foram
sacudidas por vários dias seguidos, a começar pela
de São Paulo, que chegou a cair quase 10% em um
único dia.
Felizmente, Sr. Presidente, tratou-se apenas de
mais um surto especulativo, que não encontrou respaldo para prosperar e lançar nosso País na mesma vala
em que, hoje, se encontram vários países europeus.
Como sabemos, vários membros da Comunidade
Europeia encontram-se, hoje, à beira do abismo, exigin-
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do cortes de gastos dos governos que vão repercutir,
principalmente, na qualidade de vida dos cidadãos e na
perda de direitos previdenciários há muito assegurados.
O ataque especulativo não prosperou no nosso
País porque encontrou a barreira da austeridade dos
gastos do Governo Federal, que, em muitos casos,
nos afeta diretamente como parlamentares e representantes do povo. A sobriedade anunciada desde
os primeiros dias de governo da Presidenta Dilma,
como bem sabem todos aqui, não afetou os enormes
investimentos que o País vem realizando em obras de
infraestrutura, não só para eliminar gargalos que há
décadas impedem a redução do chamado Custo Brasil, mas também para preparar o Brasil para os dois
maiores eventos esportivos do mundo: a Copa de 2014
e as Olimpíadas de 2016.
De volta ao jornal Valor Econômico, o que se lê
é que o Governo não vai baixar a guarda e que continuará com cautela e austeridade. A cautela se refere
a uma das principais medidas que o Governo do Presidente Lula adotou quando teve de enfrentar a crise
de 2008/2009, qual seja a redução dos juros e dos impostos de setores de consumo de massa, para evitar a
retração no mercado consumidor interno e o pior dos
mundos que a recessão provoca com o aumento do
desemprego e o crescimento dos problemas sociais.
Sendo assim, o corte nos juros haverá de ser aplicado com parcimônia e no momento adequado, para
que seja honrado outro compromisso da Presidenta
Dilma com o País, que é o de impedir a volta da inﬂação. Já a austeridade revelada na reportagem remete
diretamente ao nosso trabalho como parlamentares,
sejamos nós da base do Governo ou da oposição.
Sim, o Governo só terá sucesso em manter essa
trincheira contra a crise econômica global se puder
contar com o nosso esforço sincero naquilo que é
mais essencial neste momento: evitar o aumento do
gasto público, especialmente nas atividades de custeio. Essa palavra de ordem, naturalmente, desagrada
muitos parlamentares e os coloca em difícil situação
perante suas bases eleitorais, mas não pode ser adiada por causa da incerteza que se avizinha com esse
novo ciclo da crise ﬁnanceira internacional, que, agora, promete ser mais longo e severo que aquele que
vivemos três anos atrás.
O momento de incerteza nos recomenda muito
cuidado nesta hora e o Congresso está sendo convocado para assegurar a tranquilidade necessária para
o Governo e seus técnicos da área econômica concretizarem o que tem de ser feito para enfrentar um
problema de dimensões ainda desconhecidas, mas de
consequências devastadoras, como se vê, atualmen-
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te, na Grécia, na Espanha, na Irlanda, na Itália e em
outros países europeus.
Parafraseando o Presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini, temos de conﬁrmar o nosso diferencial, e o diferencial do Brasil é ter uma condição
ﬁscal bem arrumada. Por condição ﬁscal bem arrumada, entenda-se responsabilidade nos gastos e demais
despesas sem, porém, afetar os investimentos. O Governo está conseguindo administrar os efeitos da crise
na nossa economia, apesar de todas as diﬁculdades
geradas com a supervalorização do real perante o dólar
e pela perda de competitividade da indústria brasileira.
Há duas semanas, assistimos ao lançamento do
Programa Brasil Maior, que trouxe para vários setores
a tão esperada desoneração ﬁscal e a restrição para
práticas ilegais contra a nossa indústria. O objetivo
maior de resguardar a economia nacional nos afeta
diretamente, pois exige de nossa parte, como integrantes do Congresso, a compreensão de que nem
todas as demandas poderão ser atendidas e de que
até mesmo os recursos que antes estavam garantidos
correm o risco de não serem liberados no tempo e no
momento mais adequados para os projetos políticos.
Da parte da base de apoio ao Governo, o que se
pede são concordância e compreensão com as medidas de austeridade do Governo. Da parte da oposição,
o que se espera é o comportamento republicano, no
qual os interesses maiores da Nação antecedem os
interesses partidários, e que se evite, principalmente, a
alimentação de crises artiﬁciais. Como exemplo desse
comportamento deletério, incluo a sistemática apresentação de requerimentos para a abertura de comissões
parlamentares sobre problemas que já se encontram
sob a investigação da CGU, do Ministério Público, do
Tribunal de Contas da União e da própria PF.
O País exige mais de nós, atores políticos, para
que não ocorra no Brasil o mesmo que se reproduz
nos Estados Unidos e em outros países e que vem
sendo rotulado como a falência da política na gestão
do Estado, falência essa provocada pela indisposição
em negociar e em ceder, se for possível, em benefício
de um futuro de estabilidade para o nosso País.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – V. Exª
permite, Senador?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Se houver anuência da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Neste momento, não é permitido aparte, mas, como
é uma sessão especial e estou dando tempo maior
para cada orador, inclusive para V. Exª, que seriam
cinco minutos, eu dei cinco, dei mais cinco e poderei
dar mais cinco. Se V. Exª quiser conceder o aparte...
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Concedo com o maior prazer.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Felicito o pronunciamento de V. Exª e acho que ele é muito
oportuno, muito ﬁrme e que levanta uma análise muito importante, com a qual eu concordo. Acho que o
Governo da Presidente Dilma está tendo coragem de
enfrentar situações muito difíceis e está caminhando,
o que me deixa muito satisfeito, mais despreocupado
com a questão do prestígio pessoal. Muita gente pensa que ela deveria se preparar para uma reeleição ou
coisa que o valha, e não, ela está fazendo a parte que
ela tem que fazer e pagando o preço que ela tem que
pagar. Eu acho ótimo o discurso de V. Exª. Eu só não
sei se V. Exª não pegou o discurso errado, o de hoje era
para falar amanhã, e hoje era para fazer um discurso
de improviso sobre a sessão que nós estamos fazendo,
porque o Brasil inteiro, vendo V. Exª, com o respeito
que tem por V. Exª, a sua dignidade, a sua correção, a
sua liderança, nós gostaríamos de ver o pensamento
dos partidos sobre a sessão de hoje, sobre os vários
parlamentares de vários partidos que têm falado. O que
estamos dizendo é, dentro do contexto que V. Exª está
falando, colocar uma vírgula e, com relação à hora que
estamos vivendo, a Presidenta tendo a coragem... Não
que ela tenha buscado, não foi a Presidente Dilma que
foi buscar as interrogações com relação ao ex-Chefe
da Casa Civil, elas apareceram. Não foi a Presidente
Dilma que foi buscar as interrogações com relação à
Pasta do Turismo ou à do Transporte, apareceram, e
ela está enfrentando. Agora, dentro desse enfrentamento, que tem alguns exageros, eu não discuto. Embora,
com toda sinceridade, eu tive aqui uma época muito
dura, muito difícil, a época da ditadura, em que eu só
lutava pelos direitos humanos, direito à liberdade, direito à expressão, direito a poder falar, direito a não
ser torturado. Hoje eu me sinto meio assim, porque
parece que estou querendo botar algema nas pessoas.
Não é bem assim, é que eu acho que o importante é
a questão da impunidade, e a Presidente Dilma está
avançando num caminho
que, talvez, tenha sido o momento. Teve o Governo do Fernando Henrique. Teve o Governo do Lula.
Não adianta olhar para trás. Hoje, se ela conseguir ir
adiante, pode ter os seus equívocos, ela não é dona
da verdade, muita gente acha que ela tem um gênio
assim, assado, mas se ela for nesse caminho, acho
que é uma hora importante para o País. O que nos
preocupa, meu querido Líder, e a gente vê, é que a
imprensa está nos colocando em posição muito ruim;
a imprensa está colocando a Presidente em uma posição excepcional, ela está querendo acertar, está
querendo buscar a verdade, está querendo apurar, e
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o Congresso e os Líderes estão tentando evitar, estão
iniciando a caminhada dos braços cruzados no sentido
de que, ou ela para com isso ou ela vai ter diﬁculdade.
Estão dizendo que vão botar no Congresso votação de
projetos que estão lá, inclusive um de V. Exª, que são
importantes, mas que vão botar só para tentar prejudicar a Presidente, e não vão votar projetos muito importantes que o Governo precisa. Então, nessa altura,
é que nós estamos fazendo esse movimento para dizer
à Presidente: “Presidente, continue ﬁrme. O Congresso vai estar do lado de Vossa Excelência”, no sentido
de apurar o que tem de apurar, fazer a questão como
seriedade e, se Deus quiser, talvez seja o momento,
meu querido Líder, de a gente sentar, juntamente com
os Líderes de todos os partidos, para dizermos que
essa não é a hora de se fazer CPI no sentido de querer
desmoralizar, bater, ser manchete, essa é a hora de
nós, talvez, tentarmos fazer aquilo que nunca foi feito,
e que agora temos a chance. Sobre isso, V. Exª não
calcula como os telespectadores que estão lhe assistindo, estão esperando, com ansiedade a sua palavra.
Ela é muito importante.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Senador Pedro Simon, louvo a iniciativa de V. Exª e a
de outros Senadores no sentido de manifestar apoio
às ações que a Presidenta Dilma vem realizando, no
que diz respeito à maneira como ela procura encarar
a transparência, a lisura, a ética...
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu
felicito V. Exª porque V. Exª está aqui. Infelizmente, a
liderança do meu partido não apareceu ninguém.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Como eu estava dizendo, acho louvável a iniciativa de
dar esse respaldo às ações que ela vem realizando,
quando se trata de enfrentar denúncias de irregularidades, questões que, de uma forma ou de outra, não
são compatíveis com amaneira que ela pensa a gestão
pública, a administração pública, e com a qual comungamos. No entanto, entendo que, primeiro, para mim,
não é nenhuma surpresa.
A Presidenta Dilma, desde sua passagem pelo
Ministério de Minas e Energia e, depois, pela Prefeitura
de Porto Alegre, e como Chefe da Casa Civil, sempre
pautou seu procedimento pela enorme preocupação
com a coisa pública, com o gasto adequado do recurso
público e com o enfrentamento à corrupção. Ao longo
da campanha, foram inúmeras as ponderações dela
no sentido de que não toleraria no seu governo nem
o errado nem o malfeito. Disse-nos isso no dia em que
tomou posse na Câmara dos Deputados, disse-nos
isso posteriormente, quando veio trazer a Mensagem
do Governo ao Congresso Nacional. Portanto, pela
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coerência de vida que tem, o que ela está realizando
agora é tão somente aquilo com que se comprometeu.
É muito importante que esse tema esteja na
Ordem do Dia. Associo-me integralmente às preocupações de V. Exªs e me coloco como sócio desse
movimento aqui lançado. E não poderia ser de forma
diferente. Porém, creio que precisamos ter um olhar
mais largo. Esse é um problema importante, do qual o
Governo está tomando conta. O Governo está transferindo-o para aqueles que têm responsabilidade de
investigá-lo. O Governo enviou todos esses processos
à Controladoria-Geral da União. Muitos deles surgiram
exatamente pelo trabalho da Controladoria-Geral da
União, que é um órgão do Executivo. Tem dado absoluta e total autonomia para o trabalho da Polícia Federal no nosso País e tem enviado a outros Poderes
muitos resultados dessas investigações. É o caso do
Ministério Público. É o caso do Tribunal de Contas da
União. É o caso do Poder Judiciário.
Portanto, é uma obrigação do gestor público combater a corrupção. A cultura política do nosso País é
esta: no Brasil, comemoramos quando alguém resolve
fazer combate a irregularidades, a problemas relativos
à corrupção. Mas, como eu estava dizendo, outros temas também importantes precisam ser tratados. Se
esses temas não forem tratados, vamos colocar em
risco todos os benefícios sociais e econômicos que
nosso País conseguiu conquistar ao longo dos últimos
anos. E, aqui, não me estou referindo tão somente ao
governo do Presidente Lula, mas principalmente ao
governo dele.
Acho que cabe ao Congresso Nacional um alerta.
Estamos vendo agora, como parte da chamada “rebelião” contra o Governo, algumas questões preocupantes. Este Senado, por exemplo, aprovou a PEC nº
300, e, na Câmara dos Deputados, vários líderes estão querendo que se vote essa PEC. Embora eu tenha
total e absoluto reconhecimento quanto à justeza das
demandas dos segmentos da polícia estadual e dos
Corpos de Bombeiros, sabemos que a aprovação dessa emenda, neste momento, pode signiﬁcar a quebra
completa do equilíbrio ﬁscal do Governo, e ﬁcaremos
totalmente vulneráveis às repercussões dessa crise.
Do mesmo jeito, se a população brasileira está,
neste momento, sem poder ter os ganhos salariais que
entendemos que seriam justos, como vamos admitir que
a Magistratura no Brasil possa ter também um aumento
em dimensões expressivas, como se está propondo?
Então, hoje, chamo a atenção para essas coisas,
sem, de forma alguma, secundarizar o tema que V. Exªs
trouxeram aqui com muita propriedade.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Muito
obrigado. Nota dez ao pronunciamento de V. Exª! Tenho
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certeza de que, através da TV, o Brasil inteiro gostou
muito, como eu, de ouvir o pronunciamento de V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Pois não. Muito obrigado.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos ao Líder Humberto Costa,
que, na mesma linha dos outros que o antecederam,
fez aqui a defesa do Governo da Presidenta Dilma.
Passamos, agora, a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, como orador inscrito. Em seguida, fará
uma comunicação parlamentar o Senador Ricardo
Ferraço. Estamos intercalando: um líder, um inscrito e
um Senador que faz uma comunicação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente. Se me
permitisse o Senador Mozarildo Cavalcanti, eu gostaria apenas de...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senador Mozarildo está na tribuna.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu apenas gostaria de dizer que honra o Senado Federal a visita da Srª Zenaide Honório, Presidente do
Dieese, e do Sr. Nelson Karam, Diretor de Educação
do Dieese, entidade que, historicamente, tem grande
importância para os trabalhadores brasileiros, para o
movimento sindical. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem! Sejam bem-vindos! O Dieese é uma
entidade por que todos nós temos o maior apreço.
O Senador Mozarildo tem a palavra, por favor.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs.
Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, na sexta-feira passada, tivemos a
oportunidade – e, hoje, o Jornal do Senado estampa
– de abordar o tema que se tornou, vamos dizer assim,
quase o objeto desta sessão de hoje, que é justamente
o combate à corrupção.
Na verdade, a ideia maior de formarmos um movimento suprapartidário se deu para oferecer tranquilidade à Presidente Dilma de continuar seu trabalho de
combate à corrupção – aliás, este é um dever de todo
governante –, para, realmente, a Presidente fazer o
que disse no seu pronunciamento no Congresso Nacional, zelando pela aplicação de cada tostão do povo
brasileiro. E é o que ela está fazendo.
Mas, realmente, espanta-nos, a quem exerce a
política voltada, de fato, para os interesses públicos, ler
na imprensa, ouvir nos telejornais e até nos programas
de humorismo ou nas telenovelas sempre aquelas colo-
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cações de que político – portanto, no geral – é corrupto, é conivente com a corrupção, isto é, com o roubo.
Aqui, na sexta-feira, vários Senadores se pronunciaram. Hoje, Senadores do PMDB, do PDT, do PT, do
PP e, agora, do PTB estão se pronunciando de forma a
deixar bem claro que não há conivência com qualquer
ação que objetive obstaculizar a ação da Presidente
Dilma no sentido de colocar, de fato, a Administração
Pública no rumo que deve ter, no rumo claro da lei, que
é o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da publicidade e da eﬁciência, coisa que, efetivamente, em muitos órgãos do Governo Federal, não está
acontecendo. E ela está muito certa quando enfrenta
essa questão. Ela não a enfrenta, como alguns querem pintar, por causa do partido A ou do partido B ou
contra o partido C ou o partido D. Ela está combatendo os corruptos. Acho que qualquer partido devia, de
antemão, dizer se há alguém do partido que está envolvido em corrupção. A Presidente não só tem carta
branca, mas tem obrigação de demitir. E o partido deve
ter obrigação de efetivamente apurar.
Portanto, quero me colocar aqui, Sr. Presidente, de
maneira suprapartidária. Tenho a certeza de que meu
Partido pensa assim também, mas, independentemente
disso, eu me coloco na posição de que não podemos
compactuar com isso, nem deixar que permaneça esse
movimento que se lê na imprensa de que a base está
insatisfeita e de que, logo, a base criaria obstáculos à
Presidente. Eu até conversei com o Senador Randolfe.
Acho que todos nós, de todos os partidos, devíamos
fazer um pacto pelo País, um pacto pela Nação, um
pacto pelo povo brasileiro, dando à Presidente Dilma a
tranquilidade de exercer seu trabalho, seja avançando
nos programas que vem lançando, seja fazendo, sim,
essa faxina que está sendo feita e que deve ser feita.
Mas é lógico que existem aspectos que precisam
ser bem cuidados, mas nenhum outro aspecto pode
servir de desculpa para haver condescendência com
qualquer tipo de corrupção. E corrupção, em qualquer
que seja a área do serviço público – portanto, com o
dinheiro do povo –, signiﬁca tirar vidas de pessoas,
seja na saúde, seja nos transportes, com os acidentes causados pelas estradas maltratadas. A corrupção
tira a educação dos jovens que precisam de uma boa
escola, tira, enﬁm, a esperança de muitos jovens num
país decente.
Portanto, temos, sim, de assumir aqui uma posição clara de quem está, de fato, a favor da decência,
de quem acredita na mudança que precisa acontecer
neste País, que precisa de um Governo como esse,
que não tem medo de demitir A, B ou C, desde que
seja efetivamente autor de desmando, de infração ou,
mais claramente, de roubo do dinheiro público.
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Acho perfeitamente que temos de fazer esse
movimento crescer. Aqui, no Senado, temos de ter –
e tenho certeza de que temos – a maioria, para dar à
Presidente Dilma essa tranquilidade, porque o que todo
mundo realmente quer, aqueles que querem o bem
dos seus ﬁlhos, dos seus netos e, portanto, do povo
brasileiro, o que todos querem é que haja um Governo decente e eﬁciente e que ninguém se aproveite do
dinheiro público para ﬁcar rico, para comprar mansões.
Está dito nos jornais esta semana que alguém,
orientando um outro sobre uma carta convite, dizia: “Se
é para o governo, coloque três vezes mais!”
Ora, o dinheiro do governo é o dinheiro de quem?
É o dinheiro dele mesmo que está falando isso, pois ele
paga imposto. Mas é, sobretudo, o dinheiro do pobre.
Até mesmo, Senador José Pimentel, daquele cidadão,
daquela família que ganha só o Bolsa Família, mas
que vai ter que comprar o arroz, o feijão, onde está
embutido o imposto, portanto, o dinheiro que é dado
para o governo fazer as obras, as ações que são necessárias para o povo.
Eu não posso, portanto, acreditar que ninguém
sério, que ninguém que tenha uma família com que se
preocupa, ninguém que tenha a consciência de que
está eleito aqui para dar satisfação a quem o elegeu,
e até mesmo a quem não votou nele, eu não acredito que ninguém aqui possa dizer que é correto haver
manobras deste ou daquele partido, ou de conjuntos
de partidos, para acobertar este ou aquele indicado
para um cargo em qualquer ministério ou em qualquer
órgão do Governo Federal.
Aliás, eu não acho nada de mais haver uma indicação política, desde que o indicado tenha qualiﬁcação e desde que o indicado seja honesto. Se ele
tem qualiﬁcação, é honesto e trabalha, não vejo nada
de mais. Agora, se um partido indica alguém e esse
alguém se desvia desses princípios, ou não preenche
esses requisitos, o partido devia ser o primeiro a pedir
a substituição desse indicado. Porque não posso compreender que alguém, por exemplo, seja indicado para
o ministério a, b ou c, sem ter qualiﬁcação, ou, tendo
qualiﬁcação, se comporte de maneira desonesta e o
partido que o indicou brigue, ou até faça obstáculos
ao bom andamento das propostas do governo aqui
por causa de alguém que está inclusive maculando a
própria imagem do partido.
Então, eu entendo que agora é um momento
histórico, como foi dito por vários oradores que me
antecederam, que não pode ser perdido, porque muitas vezes se lança um movimento, faz-se uma grande
movimentação e uma aliança, vamos dizer assim, e,
dias depois, a coisa vai morrendo. Aliás, aqueles que
são especialistas em fazer com que as coisas mor-
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ram no esquecimento jogam exatamente com essa
expectativa de deixar os dias passarem, pois, se nada
acontece naquele sentido, as coisas voltam a ser como
eles gostam – e, quando digo eles, é uma minoria que,
infelizmente, vem tradicionalmente se locupletando do
dinheiro público. E aqui, como disse o Senador Pedro
Simon, muitas vezes, quando apanhados, eles não
buscam advogados para provar sua inocência; eles
buscam advogados para procrastinar os processos,
de acordo com o que permite a lei, de forma que, ao
ﬁnal, sejam esses processos prescritos, e eles, embora não absolvidos, não foram condenados. Então,
é muito importante que as pessoas ﬁquem atentas a
essa questão.
Vamos ter uma eleição no ano que vem, e sempre costumo dizer: alguém que tem um cargo eletivo
está ali por obra do destino, está ali porque o eleitor
votou nele. Então, é muito importante que o eleitor, ao
cobrar que o candidato seja ﬁcha limpa, também seja
um eleitor ﬁcha limpa. Isto é, que ele não se corrompa,
que ele não venda o voto por causa de um favor ou de
uma posição, porque aquilo que ele está recebendo vai
ser cobrado dele próprio, para a família dele, muitas
vezes mais caro, porque vai faltar saúde, educação,
transportes, apoio à produção, à segurança, porque
o dinheiro está sendo dilapidado por essas pessoas
que não têm o menor compromisso com a sua própria família. Se tivessem compromisso com a própria
família, veriam que isso traria prejuízos, sim, para a
família dele e, portanto, para a família de milhões de
brasileiros, notadamente aqueles mais pobres.
Eu quero aqui deixar, reiterando o que disse na
sexta-feira, a minha posição de apoio a esse movimento e esperando que possamos realmente garantir,
aqui no Senado, à Presidente Dilma a tranquilidade
de que os projetos de interesse da Nação não sejam
deixados sem serem votados, ou sejam rejeitados por
questões meramente politiqueiras. O que está, acima
de tudo, em jogo é o futuro da Nação. Não podemos,
portanto, como disse Rui Barbosa em 1914, de tanto
ver prosperar o poder na mão dos maus e desonestos, chegarmos a ter vergonha de sermos honestos ou
desistirmos de ser honestos. Temos que perseverar e
lutar para que verdadeiramente o amanhã deste País
passe pelas atitudes que tomarmos hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Mozarildo Cavalcanti, que
também se soma ao apoio à Presidenta Dilma.
Antes de chamar o Senador Ferraço, permita-me
que eu leia um requerimento, que tem a assinatura
tanto minha, como do Senador Simon e da Senadora
Ana Amélia.
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Nos termos do art. 218, inciso VII, do nosso Regimento Interno, requeiro voto de pesar pelo falecimento
de Mário David Vanin.
O ex-prefeito de Caxias do Sul (RS) Mário David
Vanin estava internado no Hospital Mãe de Deus, em
Porto Alegre, e sofreu infarto na madrugada de domingo, dia 14 de agosto, aos 69 anos.
O corpo do ex-prefeito foi velado na Câmara de
Vereadores de Caxias do Sul, e a cerimônia de cremação ocorreu nesta segunda-feira, às 11horas.
Mário Vanin nasceu em 7 de dezembro de 1941,
em São Marcos, na época pertencente a Caxias do
Sul. O ex-prefeito era de uma família de agricultores,
ﬁlho de Antônio e de Érica, e tinha oito irmãos.
Formou-se em Direito pela UCS (Universidade
de Caxias do Sul), com especialização em comércio
exterior.
O político trabalhou como professor e como secretário da Faculdade de Direito da UCS na década de
60. Foi presidente da Festa da Uva por duas vezes, em
1983 e 1987. Mário também foi presidente da Comissão
Comunitária do evento nas edições de 1984 e 1986.
O ex-prefeito de Caxias Mário Vanin começou
na polícia como chefe de gabinete na Secretaria de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Filiado ao
Partido Progressista (PP), foi vereador em Caxias de
1969 a 1972, onde ocupou a vice-presidência daquela
Casa em 1971.
Eleito vice-prefeito de Caxias em 1973, assumiu
como prefeito em 1974 e 1975. Em 1989, foi novamente
eleito vice-prefeito, e, em 1992, prefeito, em um mandato de 1993 a 1996.
Vanin também ocupou a pasta da Secretaria Municipal do Planejamento em 1988 e 1989, e foi diretor
do Samae (serviço autônomo Municipal de Água e
Esgoto, de Caxias do Sul.
Vanin era casado com Vera Menegotto e pai de
Simone, Raquel e Thiago. O ex-prefeito tinha sete netos.
Nesse momento de dor, transmitimos, os três
Senadores, o nosso sentimento a todos da sua família, parentes, amigos e correligionários, e, para tanto,
será enviado o presente voto de pesar para o endereço: Rua Dr. Montaury, 1.471, ap. 901, Caxias do Sul.
Assinam o Senador Simon, Paulo Paim e Ana
Amélia.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 996, DE 2011
Nos termos do Art. 218, inciso VII do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro Voto de Pesar
pelo falecimento de Mario David Vanin.
O ex-prefeito de Caxias do Sul/RS, Mario David
Vanin, estava internado no Hospital Mãe de Deus, em
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Porto Alegre, e sofreu um infarto, na madrugada de
domingo, dia 14 de agosto, aos 69 anos.
O corpo do ex-prefeito foi velado na Câmara de
Vereadores de Caxias do Sul e a cerimônia de cremação ocorreu nesta segunda-feira, às 11h.
Mario Vanin nasceu em 7 de dezembro de 1941,
em São Marcos, na época pertencente a Caxias do
Sul. O ex-prefeito era de uma família de agricultores,
ﬁlho de Antônio e de Érica e tinha oito irmãos.
Ele se formou em Direito pela UCS (Universidade
de Caxias do Sul), com especialização em Comércio
Exterior.
O político trabalhou como professor e como secretário da Faculdade de Direito da UCS na década
de 60. Ele foi presidente da Festa da Uva por duas vezes, entre 1983 e 1987. Mario foi também presidente
da Comissão Comunitária do evento nas edições de
1984 e 1986.
O ex-prefeito Mario Vanin, começou na política
como chefe de Gabinete na Secretaria de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul. Filiado ao Partido Progressista (PP), ele foi vereador em Caxias do Sul de
1969 a 1972, onde ocupou a vice-presidência da Casa
em 1971.
Eleito vice-prefeito de Caxias do Sul em 1973,
ele assumiu como prefeito em 1974 e 1975. Em 1989,
foi novamente eleito vice-prefeito e, em 1992, prefeito,
em um mandato de 1993 a 1996.
Vanin também ocupou a pasta da Secretaria Municipal do Planejamento em 1988 e 1989 e foi diretor
do SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e
Esgoto), de Caxias do Sul.
Vanin era casado com Vera Menegotto e pai de
Simone, Raquel e Thiago. O ex-prefeito tinha sete netos.
Neste momento de dor, quero transmitir meus
sentimentos a todos da sua família, parentes, amigos
e correligionários e para tanto, gostaria que o presente
Voto fosse enviado para Rua Doutor Montaury, 1471,
apart. 901, CEP 95.020-190, Caxias do Sul/RS.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 997, DE 2011
Requeremos, nos termos dos arts. 154, III, e §
5º, 199, e 200, todos do RISF, a realização de Sessão
Especial em homenagem ao Dia da Engenharia, a
ocorrer em 11 de dezembro, para a qual sugerimos a
data de 5 de dezembro (segunda-feira).
Trata-se de justa homenagem a essa ciência que
congrega mais de trezentos ramos de atividades proﬁssionais, civis e militares, e que desde os primórdios
da Antiguidade erige obras que se eternizam como
testamento da inteligência, do engenho e da habilidade humana.
Com efeito, de Imoteph, possivelmente o primeiro engenheiro civil do qual nos dá conta a História
e ao qual o faraó Djoser incumbiu da construção da
pirâmide de Saqqra (2630 a.c. — 2611 a.c.), passando pelas fantásticas construções de arranha-céus, o
desenvolvimento de próteses e órgãos humanos artiﬁciais, até a conquista do cosmo, não há qualquer
dessas empreitadas que dispense a cooperação dos
proﬁssionais da Engenharia.
Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 998, DE 2011
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei do Senado nº 284, de 2008, seja apreciado pela
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, além das
comissões constantes do despacho inicial.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 999, DE 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney,
Com fundamento do disposto nos artigos 218
e 219 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência a inserção em Ata de Voto
de profundo Pesar pelo falecimento do ex-Prefeito de
Caxias do Sul, senhor Mario David Vanin, ocorrido na
madrugada do dia de ontem (domingo).
Justiﬁcação
É com profundo pesar que dou conhecimento a
esta Casa do falecimento do ex-prefeito de Caxias do
Sul, senhor Mario David Vanin.
O ex-prefeito de Caxias do Sul, de 69 anos, morreu na madrugada deste domingo vítima de um infarto. Ele estava internado no Hospital Mãe de Deus, em
Porto Alegre, onde fazia tratamento de saúde.
O corpo do ex-prefeito será velado no plenário
da Câmara de Vereadores de Caxias. A previsão é que
seja sepultado às 15h desta segunda-feira, no Cemitério Parque, em Caxias do Sul.
O irmão do ex-prefeito, o advogado José Carlos Vanin, conta que Mario estava na Capital gaúcha
preparando-se para uma cirurgia de tiroide, mas antes
tinha de esperar a diabete ﬁcar controlada. A informação sobre o infarto e consequente morte do ex-prefeito
chegou com um pouco de surpresa, embora ele já tratasse de problemas cardíacos.
José Carlos, que já foi secretário geral do município, elogia a trajetória de vida do irmão, destacando
sua atuação política e sua permanente busca por melhor infraestrutura para Caxias.
– O Mario seguiu o pedido da mãe (Erica
Aumond Vanin, já falecida), que sempre nos
orientou a fazer as coisas direito. Ele se esforçou para fazer isso e, como administrador de
Caxias, cumpriu metas importantes na área da
infraestrutura, como o viaduto na bairro Lourdes e a adutora da Bento, que levou água para
a região leste da cidade – ressalta.
O irmão também destaca a forte atuação e o
carinho que Mario Vanin tinha pela Festa da Uva. O
ex-prefeito presidiu a empresa por duas vezes, entre
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1983 e 1987. Também comandou a Comissão Comunitária em duas edições da festa: 1984 e 1986.
– A Festa da Uva estava um pouco desacreditada e penso que o Mario conseguiu
resgatá-la, a partir das ações que desenvolveu – frisa.
Vanin era ﬁliado ao PP e foi vereador (1969 a
1972), vice-prefeito (de 1973 a 1974; 1989-1992) e
prefeito de Caxias do Sul (1975 a 1976; 1993 a 1996).
Também atuou no município em diversos outros cargos públicos e comunitários. Formado em Direito, foi
professor na Universidade de Caxias do Sul (UCS)
por vários anos.
Vanin nasceu na Linha Zambicari, em São Marcos, quando o território ainda pertencia a Caxias do
Sul como 2° distrito. O ex-prefeito deixa a mulher, Vera,
os ﬁlhos Simone, Rachel e Thiago, e netos.
Sala das Sessões, 15 de agasto de 2011. – Senador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Obrigado pela tolerância, meu amigo Ricardo
Ferraço, e agora eu faço a compensação.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Meu caro Presidente em exercício desta sessão,
eminente Senador Paulo Paim, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV
Senado, brasileiros que nos acompanham na galeria
do Senado Federal.
Convocados que fomos pelo líder e eminente
Pedro Simon, aqui estamos para uma segunda-feira
bastante diferente, uma segunda-feira mais dinâmica,
uma segunda-feira com presença ampla de muitos
Senadores que se manifestam aqui pela tribuna do
Senado da República, trazendo não apenas a solidariedade mas, muito mais que a solidariedade, Pedro
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Taques, o entusiasmo, o estímulo e a motivação para
que a Presidente da República, Dilma, continue essa
faxina iniciada nos ministérios, faxina que alcança outros
partidos, que alcança o meu partido pela importância
dessa sinalização para o conjunto do País.
Eu pude aqui, na última quinta-feira, me manifestar acerca de uma tese, de um conceito que foi
ediﬁcado em 1988 – então o tema não é novo –, o
tema do chamado presidencialismo de coalizão, que
foi cunhado pelo cientista político Sérgio Abranches
e que recentemente foi alvo, inclusive, de complexa e
profunda pesquisa por parte da USP, identiﬁcando não
apenas o presidencialismo de coalizão – suas origens,
suas conseqüências – mas também fazendo uma pesquisa a respeito do papel do Congresso Nacional no
presidencialismo de coalizão, dando conta do quanto
o Senado Federal e o Congresso Nacional têm perdido
o protagonismo na construção e na pauta política do
nosso País. Tudo isso por conta de uma governabilidade que, no tempo, se banalizou; que no tempo se
deteriorou. Na verdade, o que percebemos com muita
clareza é uma determinada terceirização, privatização
do setor público para alguns poucos partidos. E aí o
que se percebe ali é um patrimonialismo desmedido
em busca do poder a todo custo. E temos percebido
que, no dia a dia, essa governabilidade, a todo e qualquer custo, tem gerado um extraordinário prejuízo ao
nosso País. Um prejuízo não apenas no descaminho
e no desvio, mas um prejuízo também no desperdício
e na ineﬁciência, porque sem pré-qualiﬁcação ética,
sem pré-qualiﬁcação técnica não há como alcançarmos os resultados que a sociedade brasileira deseja
dos nossos papéis.
Muito bem falou aqui a Senadora Ana Amélia daquilo que nos tem diferenciado de outras repúblicas.
Quando você elege um presidente francês, quando
você elege um presidente alemão ele chega ao governo e tem 450, 550 cargos comissionados. Ele tem
uma estrutura de Estado, que funciona para servir ao
Estado, à Nação, aos contribuintes, e não aos detentores do poder, esses que não são os proprietários
dos seus mandatos. Nenhum de nós é proprietário dos
mandatos; somos representantes, estamos aqui por
delegação popular para atuar em nome da população
por período determinado de tempo.
Diferentemente do que acontece em outras repúblicas democráticas mais consolidadas, aqui no Brasil
temos aí aproximadamente 25 mil cargos comissionados para fazer a festa do apadrinhamento dessa política de baixa qualidade, que não está à altura deste

Terça-feira 16

351

33055

Brasil que estamos construindo, que se insere cada
vez com mais vigor e relevância na economia global.
A nossa presença aqui na tribuna... Eu não sou
Senador que goze de qualquer intimidade com a Presidente Dilma, talvez tenha conversado com ela três
ou quatro vezes durante a minha vida, mas o seu perﬁl
nos estimula, porque ela está fazendo aquilo que nós
gostaríamos que ela ﬁzesse. E é necessário, Senador
Paulo Paim, que ela continue neste mesmo caminho.
E é necessário que, neste momento, a gente
entenda, compreenda e apoie as iniciativas que estão
relacionadas à necessária faxina que a Presidente Dilma está fazendo na República brasileira.
Trago também para reﬂexão dos meus pares,
porque julgo de uma oportunidade extraordinária, o
artigo publicado hoje no jornal O Estado de S.Paulo,
do ﬁlósofo Denis Rosenﬁeld, da Universidade Federal
do Rio grande do Sul. Ele faz uma reﬂexão muito ampla, quando diz:
Já está mais do que passada a hora
de o Brasil se organizar segundo princípios
e valores republicanos, que se situam acima
das disputas partidárias”. [Essa não pode ser
uma disputa entre esse ou aquele partido.]
Uma sociedade democrática não pode estar
constantemente submetida a disputas entre
partidos que chegam a atingir esses mesmos
princípios e valores. Talvez se possa dizer que
o País atravessa um momento particularmente
propício à aﬁrmação desses princípios. Dentre
eles, gostaria de ressaltar a ética na política,
pois a moralização da vida pública é uma condição das democracias desenvolvidas. Nelas
os cidadãos percebem a coisa pública como
deles, e não como a coisa privada de poucos ou de alguns. Os cidadãos podem, então,
constatar que os infratores serão punidos, de
tal maneira que haja um espelhamento moralmente positivo de todos nos seus representantes. Se isso não ocorrer, teremos, em seu
lugar, o deslocamento dos representantes em
relação aos representados, em que os privilégios de alguns aparecerão como uma injustiça
cometida contra todos. Sem comportamentos
moralmente exemplares a política se torna um
mero jogo de todos contra todos, sem nenhum
princípio a norteá-la.
E segue o Professor Denis Rosenﬁeld, que peço
a V. Exª que inscreva nos Anais da Casa, pela complexidade, pela propriedade e pela tempestividade do
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tema sobre o qual o Professor faz uma análise, hoje,
no jornal O Estado de S.Paulo.
De modo que, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Senador Pedro Simon, nós estamos aqui também para
manifestar a nossa palavra, a nossa solidariedade.
O desejo é que esse movimento vá além das
disputas políticas e partidárias e possamos oferecer
à Presidente Dilma uma governabilidade que tenha
como viés um projeto nacional, um projeto que possa
fazer com que este País tenha uma política à altura da
nossa economia como ela se avizinha.
Ouço, com enorme prazer, o Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Felicito
muito V. Exª, que, desde a primeira hora de seu mandato aqui, tem tido essa atitude excepcional, inclusive,
na reforma da Casa, da qual V. Exª é relator, tem feito
um esforço muito grande nesse sentido. Mas acho que
V. Exª tem muita razão, quando diz que espera – e nós
esperamos também – que a sociedade entenda e que
a sociedade venha para a rua. Acho que nós podemos estar vivendo agora aquilo que nós vivemos nas
Diretas Já, aquilo que vivemos na questão da anistia.
Começa aqui. Agora, cá entre nós: no Congresso, só
no Congresso, nada é vitorioso. Agora, se daqui, se a
OAB, se a CNBB, se a UNE, ao lado de se preocupar
com a construção do prédio, que é muito importante,
e da meia-entrada no cinema, que também é importante, entrar num movimento que nem esse, aí vai dar
certo. Tenho certeza que isso tem tudo para ser um
movimento a favor da seriedade, a favor da ética, ﬁm
da impunidade e no sentido de começar um grande
trabalho. Eu acho que V. Exª tem razão, e é o apelo que
fazemos a essas entidades, que foram tão importantes
na nossa história, que, há pouco tempo, ano passado,
teve uma vitória espetacular, com a aprovação do Ficha Limpa, projeto de autoria de milhões de pessoas.
Acho que é hora de elas aparecerem e de tomarem
conta dessa bandeira.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Tenho convicção, convicção não pela doutrina ou
pela teoria: é possível você governar, é possível você
exercer a governabilidade sem que esses critérios não
republicanos possam imperar essas relações. Fizemos
isso no Espírito Santo, quando fui Vice-Governador, ao
lado do Governador Paulo Hartung.
Lá nós tínhamos uma Assembleia com 30 Deputados Estaduais e, permanentemente, nós governamos
o Estado com 28, com 29 ou até com unanimidade.
E o que submetemos à Assembléia? Foi um projeto
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para resgatar o Espírito Santo. Foi um projeto para
retirar o Espírito Santo, que estava mergulhado nas
profundezas do crime organizado, da corrupção e do
desvio. Sete anos depois, felizmente, nosso Estado,
como diz o poeta, levantou, sacudiu a poeira e deu a
volta por cima, porque submetemos, ao conjunto dos
representantes políticos e da sociedade, um projeto
de Estado e de desenvolvimento.
Ouço, com enorme prazer, o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Ferraço, V. Exª tocou num termo importante hoje: governabilidade. Esta governabilidade tão decantada – a
meu juízo e com respeito a posições contrárias – não
passa de um grande acordo. Vamos dar um exemplo
desta governabilidade: o Ministro do Turismo. Quem,
em sã consciência neste País, pode dizer que ele entende de turismo? Nós estamos vivendo o momento
histórico no Brasil mais importante neste aspecto do
turismo: Copa do Mundo, Olimpíadas. Isso é governabilidade? Isso não é governabilidade. Isso me faz lembrar
diretorias que furam poço; isso me faz lembrar outras
coisas não republicanas, menos governabilidade. Não
o conheço, mas, ao que consta, ele não é uma das
maiores autoridades no Brasil em turismo. Isso é governabilidade. Essa palavra se encontra esvaziada no
que se denomina presidencialismo de coalizão, que V.
Exª mencionou. Isso não é governabilidade; isso pode
ser muitas coisas, menos governabilidade.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Digo isso porque me incomoda demais quando leio
os jornais e vejo que a bancada do PMDB no Senado
indicou cargo a, cargo b, cargo c! Nunca fui convidado,
nunca me sentei à mesa para discutir indicação e não
quero fazê-lo, não quero discutir indicação política. Ora!
Que bancada do PMDB indicou ministro a, ministro b,
diretor c ou d? Eu nunca fui convidado e não quero
ser convidado, porque quero ter liberdade de expressão para exercer este meu mandato com humildade,
mas com honradez, porque foi para isso que os capixabas me mandaram para cá. Mas a minha palavra
é de solidariedade à Presidente Dilma, para que ela
vá adiante nesta faxina que vai fazer muito bem não
apenas ao seu Governo, mas à República brasileira.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR RICARDO FERRAÇO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim Bloco/PT – RS)
– Parabéns ao Líder Ricardo Ferraço, que pediu a palavra para fazer uma comunicação inadiável, apoiando
as medidas da Presidente Dilma.
Como orador inscrito, concedo a palavra ao Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, em
1640, um padre português escreveu um livro denominado A Arte de Roubar.
Parece-me que muitos nesta República estão tendo
este livro como livro de cabeceira: A Arte de Roubar.
Vamos falar um pouco sobre corrupção, vamos
falar um pouco sobre governabilidade, vamos falar um
pouco sobre base de sustentação no que se denomina
de presidencialismo de coalizão.
Mas, antes disso, Sr. Presidente, permita-me falar rapidamente a respeito da juíza que foi morta em
Niterói nesse ﬁm de semana. Foi morta em Niterói no
dia 11 de agosto, data da criação dos cursos jurídicos
no Brasil. No instante em que um servidor público é
morto em razão do exercício da função, nesse instante, o próprio Estado, a própria cidadania, está a sofrer
coação, está a sofrer prejuízo. Não que uma vida valha
mais do que outra vida, mas essa juíza estava exer-
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cendo sua atribuição. Só quem já sofreu ameaças, só
quem já teve a família ameaçada sabe o que é isso. E
não venham dizer que, na época da ditadura, também
era assim. Na época da ditadura também era assim,
mas hoje alguns entendem que o crime organizado só
existe em ﬁlme americano, só em ﬁlmes americanos.
O crime organizado existe entre nós.
Eu queria render minhas homenagens à magistratura brasileira. Não sabemos, ainda, os reais motivos dessa morte, mas a magistratura brasileira neste
instante precisa de apoio, e poucas autoridades da
República levantaram sua voz neste momento difícil
da magistratura brasileira.
Quando são os apaniguados, quando são aqueles
notadamente amigos de Senadores da República e Deputados Federais, quando são amigos de políticos como
nós, nós acompanhamos altas autoridades da República
a dizerem que nós estamos voltando ao autoritarismo.
Isso é hipocrisia. Não existe outro nome; é hipocrisia.
“Não se pode usar algemas. A Polícia Federal
exorbitou.” São essas as expressões que temos ouvido.
Eu não queria tocar nas algemas, porque, para mim,
a algema é o sofá; o mais importante é a corrupção,
que é aquilo que ocorre em cima do sofá, mas se faz
necessário tocarmos nas algemas, sim. Não há lei
neste País que regulamente a utilização de algemas.
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O Senador Demóstenes, em 2004, apresentou projeto
nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal, de forma
inconstitucional, vinculou a utilização de algemas através de súmulas. A Súmula nº 11, no meu sentir, com
todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, e eu tenho
liberdade constitucional para isto dizer: a súmula vinculante das algemas é inconstitucional. Não há casos
reiterados para que o Supremo possa, ao menos naquele momento histórico, sumular o uso de algemas.
Mas por que o Supremo Tribunal Federal sumulou o uso de algemas naquele momento? Porque o
Direito Penal, como eu disse na quinta-feira, porque
a Polícia Federal e o Ministério Público estão saindo
da senzala e entrando na casa grande. É por isso que
vamos sumular o uso de algemas.
Quem deve fazer o juízo de valor e de fato...
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Foi
logo depois que colocaram algemas num presidente
de banco. Colocaram algemas em Deus e todo mundo
e nunca aconteceu nada. Colocaram num presidente
de banco... Aliás, colocaram num Senador lá do Pará,
porque um promotor ou procurador, não sei por que,
resolveu que podia colocar, e colocou, e aí veio a regulamentação.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Aí
veio a regulamentação. Muito bem, Senador Pedro. O
uso de algemas o Supremo Tribunal Federal sumulou.
O Procurador-Geral da República vem questionando,
no Supremo Tribunal Federal, essa súmula das algemas, porque essa súmula das algemas se me aﬁgura
também como inconstitucional por vários motivos.
Muito bem. A Polícia Federal deve ou não deve
dar satisfação dos seus atos ao Ministro da Justiça?
Qual a subordinação da Polícia Federal ao Ministro da
Justiça? Essa subordinação é administrativa. Não existe, na República, nenhuma lei que diga que a Polícia
Federal deve comunicar operações ao Sr. Ministro da
Justiça ou à Senhora Presidente da República. Sabe
por que, Senadora Ana Amélia? Tenho certeza de que
sabe que é porque a Polícia Federal, de acordo com
o art. 144 da Constituição, é uma polícia judiciária da
União. Está no art. 144, § 1º. Ela cumpre determinação
de um Poder da República que recebe o nome de Poder Judiciário. Não cabe a nenhum Ministro da Justiça,
não cabe a nenhuma Presidente da República – tenho
certeza de que a Presidente Dilma não exigiu nem quis
isto – regrar a atuação da Polícia Federal, que cumpre
ordens e determinações de um Poder da República não
menos importante do que o Poder Legislativo e não
menos importante do que o Poder Executivo. A Polícia
Federal se subordina administrativamente ao Ministro
da Justiça, ela se subordina ao controle externo do
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Ministério Público Federal e ela cumpre ordens de um
Poder da República que é o Poder Judiciário.
Os mandados de prisão expedidos pelo Amapá
foram expedidos por um juiz federal. Foram equivocados? Foram ilegais? Foram inconstitucionais? Só cabe
ao outro órgão do Poder Judiciário fazer a sua sindicância. Não cabe à Presidente da República. Não cabe
ao Sr. Ministro da Justiça. Não cabe a nós políticos da
República Federativa do Brasil.
E quem tem o juízo de fato e o juízo de valor a
respeito de “algema” ou “não algema”? Será que é o
Ministro do Supremo, que está no ar-condicionado do
seu gabinete? Será que é um Senador da República,
que está neste tapete agradável aqui do Senado, com
ar-condicionado que gela? Ou será aquele servidor que
está lá na ponta, que está lá com o caso concreto para
ser decidido a respeito de “algema” ou “não algema”?
Existem determinações internacionais que aﬁrmam
que deve ser algemado no transporte. Sim, foram transportados por meio de avião. Existem regras sobre isso.
Agora, existiram excessos. Se existiram excessos,
os excessos devem ser responsabilizados. “A César o
que é de César”. Não é isso? Devem ser responsabilizados. Agora, nós não podemos vender o sofá tendo
em vista o que ocorreu em cima do sofá. Isso é uma
hipocrisia da República Federativa do Brasil.
Voltando, o Direito Penal, e repetindo, não pode
fazer a opção pelos pobres. Nós não podemos ter um
Direito Penal de categorias sociais. Mas o Direito Penal não é só para o José da Silva. O Direito Penal não
é só para o Mané. O Direito Penal é para aqueles que
também trabalham aqui em Brasília. Existiram excessos? Eles devem ser responsabilizados. Agora, os excessos não justiﬁcam as críticas que estão a ocorrer.
Muito bem. Corrupção no Brasil. A arte de roubar. Esse livro foi escrito em 1640, quando um padre
deﬁnia o roubo que ocorria aqui por estas bandas. Há o
chamado santinho do pau oco: o ouro de Minas Gerais
era levado escondido; a necessidade do chamado “juiz
de fora” para que aqui viesse julgar a arte de roubar.
É um livro interessante neste momento, nesta quadra
por que passa a República.
Outro livro importante, Senador Pedro, é Como a
Picaretagem Conquistou o Mundo. É um livro muito
bom: Como a Picaretagem Conquistou o Mundo.
Esses livros devem ser lidos, porque a corrupção
grassa entre nós. Penso que o debate sobre a corrupção
seja um debate largo, sim. Não é um debate estreito,
porque não adianta nós termos um rosário de programas governamentais se nós sabemos que o dinheiro
não vai chegar à base, porque o dinheiro será roubado.
E aqui nós não precisamos ter medo das palavras. Não se trata de irregularidade; trata-se de roubo
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do dinheiro público, do dinheiro que pertence a todos
nós. É roubo! Esse é o nome.
Não adianta nós criarmos projetos fantásticos –
Segundo Tempo, terceiro tempo, ProJovem, mata-fome,
Bolsa Família. Não adianta! O que adianta é uma pergunta que deve ser respondida por todos nós: esse valor
chegará ao José no interior do Estado de Mato Grosso? Esses valores chegarão aos rincões do Amapá? O
Amapá precisa de 1,9 mil técnicos na área de turismo?
Com todo o respeito, não sei se precisa de tantos. Com
todo o respeito. Portanto, a questão não é o programa. A
questão é o dinheiro roubado em razão desse programa.
Nós temos de debater a corrupção nesta data,
mas não só nesta data. Nós temos de fazer desse movimento... Alguns estão a entender que estamos diante
de escoteiros ingênuos aqui, de pessoas infantis que
estão a discutir assuntos menos largos. Menos largos!
A crise internacional é muito importante. Muito
importante! Mas de que adianta nós tomarmos salvaguardas econômicas se o dinheiro vai ser roubado?
Nós precisamos fazer um pacto anticorrupção. Esse
pacto anticorrupção passa, Senador Cristovam, pela
superação da chamada hipocrisia política, do efeito “x”
da hipocrisia política. O que é isso? Vamos imaginar o
governo Fernando Henrique. Aqueles, nos oito anos
do governo Fernando Henrique, que lutavam por investigações hoje estão aqui dizendo que nós temos de
manter a governabilidade. Aqueles, no governo Lula,
que lutavam pela governabilidade hoje estão a debater
a não necessidade de investigar.
Nós temos aqui uma hipocrisia, uma inversão. E
essa hipocrisia deve ser superada no meio político. E
de que forma, Sr. Presidente? Nós temos de pensar
um projeto estratégico de país. Nós temos de pensar
não que o PT seja mais competente do que o PSDB,
não que os petistas sejam mais bonitos do que aqueles que são do PSDB. Nós somos maiores do que o
governo Fernando Henrique! Nós somos maiores do
que o governo Lula! Nós somos maiores do que dois
partidos políticos! A República precisa pensar em projetos estratégicos, e nós não estamos a fazer isso. Nós
estamos a debater: o governo Fernando Henrique foi
muito bom, existiram falhas; o governo Lula foi fantástico, mas falhas também existiram.
Estou aqui com o Líder desses governos. Precisamos superar isso, Líder do Governo Romero Jucá!
Pensar em um projeto estratégico de país, sem “politicália”, sem fazermos competições entre quem fez mais
e quem fez menos. Esse projeto estratégico de país
passa necessariamente pelo combate à corrupção.
Senhora Presidente da República, eu aqui votei
de acordo com a minha consciência, mas estou do seu
lado nessa faxina. Faxina se faz com o lixo, e quem
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rouba o dinheiro público é lixo. Não podemos ter medo
das palavras. Quem rouba o dinheiro público é nojento
– daí, hediondo –, porque o dinheiro público roubado
causa vítimas que são indeterminadas. A corrupção
mata! A corrupção rouba o futuro de crianças, Senador Cristovam. Esse projeto estratégico de país passa
necessariamente por essa luta.
Eu não tenho um cargo no Governo Federal. Não
quero ter um cargo no Governo Federal, porque, para
mim, partido político não é Sine. Para mim, partido político não pode fazer do Governo um pé de pequi, como
se diz no meu Estado, em que se passa a mão. Eu não
quero cargos. Não é essa a função de um Senador da
República, não é essa a função de um parlamentar.
Eu não quero emendas parlamentares, porque eu não
sou despachante do Orçamento da União. Eu sou um
Senador da República. Não sou Senador da Presidente
da República. Sou um Senador da República e apoio
Vossa Excelência nessa faxina, porque podemos criar
200 mil programas que o dinheiro será roubado.
Para isso, precisamos de um pacto anticorrupção.
“Sim, mas isso é uma coisa de Senadores ingênuos,
Senadores que não conhecem a sistemática política,
Senadores que não têm interesses em diretorias da
Petrobras que furam poços”. Mas nós temos de reagir.
A palavra-chave é resistência. Eu, Srª Presidente, me
coloco ao lado de Vossa Excelência nessa resistência.
Aqui, Vossa Excelência não será chantageada
com emendas parlamentares. Vossa Excelência não
será chantageada com pedidos de cargos públicos,
porque o que queremos é buscar os princípios da República. Os princípios da República se deﬁnem como
honestidade cívica. Os princípios da República se deﬁnem como igualdade.
Aqui, no Senado, está a faltar igualdade, porque
existe uma ditadura de lideranças. Os líderes decidem
tudo e nós somos Senadores de primeira classe e de
segunda classe. Os líderes decidem tudo. Eu não me
vejo liderado por líderes, porque não podem existir
primeiros entre aqueles que são iguais. Ditadura de
lideranças. Eu não decidi absolutamente nada. Eu vou
decidir de acordo com a minha consciência.
Com muita honra, oferto um aparte ao Senador
Randolfe.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Taques, meu querido companheiro, de todos nós
o senhor é um dos que tem maior legitimidade para
falar no combate à corrupção nesta tribuna. Primeiro,
porque a sua candidatura já é um gesto de grandeza.
Alguém renunciar ao cargo de Procurador da República
para concorrer ao Senado, para prestar mais serviços
públicos, para ter mais poder a servir munus público, é
alguém que deve ter de todos nós a completa home-
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nagem. E V. Exª fala muito bem. E essa jornada cívica
desta segunda-feira à tarde contra a corrupção é para
compreensão de que a corrupção é hoje a principal
mazela da vida pública brasileira. V. Exª sabe disso,
porque a sua trajetória na Procuradoria da República
tem sido, foi e sempre foi combatendo a corrupção e
não preocupado com o ladrão da galinha; preocupado
com Senadores que se apropriavam e se apropriam da
coisa pública. A corrupção enfraquece a legitimidade
da política, cria, constrói o descrédito aqui na gente,
nesta instituição, aqui no Senado. Olha, o senhor falou
do Estado que represento, do Amapá. Eu o convidei,
nós vamos ter o prazer de recebê-lo no Amapá no dia
30 de outubro. O senhor vai ver, e convido todos, é
um Estado com potencial turístico formidável. O nosso endereço já é motivo de orgulho para nós: linha do
Equador com meio do mundo. Eu ﬁquei reﬂetindo este
ﬁnal de semana. Foram R$14 milhões de emendas
parlamentares para o turismo no Amapá nos últimos
três anos. Se 20% dessas emendas tivessem sido investidos no turismo no Amapá, na orla da cidade de
Macapá, em atividades turísticas no interior do Estado,
nós seríamos hoje o principal atrativo turístico do Brasil, de longe. Se 20% desses R$14 milhões, bastavam
os R$2,5 milhões, agora, da roubalheira no esquema
do turismo, bastava isso. Então, é uma demonstração
concreta do mal que é a corrupção, do quanto a corrupção agride. Por isso, estamos juntos aqui, Senador
Taques. Mais uma vez, honra-me estar ao lado do senhor, de Ana Amélia, de Cristovam, de outros tantos,
para dizer o seguinte: “Presidente Dilma, vá em frente
na faxina. Faxina se faz – o senhor disse muito bem
– quando tem lixo acumulado. Esta é uma hora republicana para que isso seja feito.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito
obrigado, Senador Randolfe. Tenho certeza das belezas do Amapá. Aliás, vou conhecer o seu Estado daqui
a uns dias. E tenho absoluta certeza disso. Agora, o
dinheiro ali foi roubado. Nós precisamos saber quem
roubou, por que roubou. Ah, isso é um prejulgamento.
Não é prejulgamento. Um Senador tem que fazer
juízo de fato e também juízo de valor. Por isso estou
aqui exercendo o meu direito constitucional de falar.
Com muita honra, concedo um aparte à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Pedro Taques, cumprimentos pela contundência e
pelo conteúdo do pronunciamento que faz nesta tarde
tão especial e tão importante para a vida do País. V.
Exª, igualmente à juíza que foi assassinada, sofreu as
consequências da perseguição, das ameaças e nunca temeu, apesar do risco que correu, o exercício de
uma missão tão fundamental quanto à do Ministério
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Público Federal. V. Exª abriu mão disso, com lembrou
bem o Senador Randolfe Rodrigues, e agora está aqui
como o mesmo desaﬁo, e a contundência com que
usa a tribuna para mostrar as mazelas do País faz,
certamente, todos os telespectadores da TV Senado
pensar como vão fazer para que isso não ﬁque apenas
nas nossas palavras aqui, que haja uma consequência.
Assim como a ação popular resultou no Ficha Limpa,
também hoje eu espero que a sociedade reaja de maneira absolutamente concreta, para manifestar o apoio
que Senadores como V. Exª necessita, tanto quanto a
Presidenta Dilma Rousseff, para que continue com a
independência, com a lisura, com a responsabilidade
e com o compromisso de representar a sociedade que
conﬁou o mandato a V. Exª e a tantos outros Senadores,
para aqui cumprir uma missão destinada a recuperar
a estima brasileira e dizer que este não é um País de
corrupção. Temos de acabar com isso, antes que essa
corrupção corroa todos os estamentos institucionais
que temos, do Judiciário ao Congresso Nacional, passando pelo Executivo. É preciso passar este País a limpo, Senador Pedro Taques, e é assim que nós vamos
fazer: pouco a pouco, até que cheguemos a um lugar
de mitigar um impacto que faz corroer o estamento e
do dinheiro que falta à saúde, à segurança, das juízas
que não têm a defesa necessária por omissão da sua
própria corporação. Que nós tenhamos aqui dias melhores no País, pois o povo brasileiro espera muito de
nós! Cumprimentos a V. Exª, e vamos juntos vencer
essa etapa tão complicada da vida nacional. A única
forma é essa. Obrigada, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Senadora Ana Amélia, eu tenho orgulho cristão de estar
ao seu lado nesta luta. V. Exª, desde o início aqui, com
pouca experiência político-legislativa, como eu, já demonstrou que o povo gaúcho sabe votar, e sabe votar
muito bem. Parabéns pela atuação de V. Exª.
Concedo um aparte ao Senador Cristovam, do
PDT, que me inspirou a entrar na política em razão de
sua coerência. Para mim, é uma honra ser aparteado
por V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Taques, primeiro, muito obrigado pela sua
aﬁrmação que me envelheceu uns vinte anos.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Talvez trinta.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Mas
eu carrego com muita alegria esses vinte anos. Senador,
agora sou eu que vou falar como seu discípulo sobre
seu discurso. Ouvi um trecho pelo rádio, mas na maior
parte estou aqui. Sua análise é extremamente lúcida
e, sobretudo, coerente com tudo que o senhor pensa,
fala e fez durante sua vida. Mas o senhor trouxe uma
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dimensão que eu queria chamar atenção, é a dimensão
da corrupção nas prioridades. Isso está muito presente
na fala do Senador Randolfe, quando diz que, com esses 14 milhões, poderíamos fazer tanto mais e quando
o senhor disse que, com todo respeito, não sabe se é
preciso 1.400 técnicos de turismo no Amapá. Quando se
usa dinheiro para uma atividade que não é aquela que
traz melhor retorno para a população, sobretudo para a
população excluída, comete-se uma corrupção mesmo
que não se roube dinheiro, o dinheiro é aplicado inteirinho, mas em uma atividade equivocada. O Senador
Randolfe trouxe bem clara essa ideia quando falou que
esse dinheiro poderia ser muito melhor aproveitado, até
mesmo na área de turismo. Essa corrupção nas prioridades que também está corroendo, há séculos, a vida
nacional. Nós precisamos trazer seriedade na deﬁnição
do uso do dinheiro público e não só evitar que ele seja
roubado. E aí quero dizer uma coisa: às vezes, vemos
coisas que parecem invisíveis, se prestarmos atenção.
Vi a foto dos quatro acusados, sem camisa, com aquele instrumento de medir, a biomédica, para ver a altura.
Eu mandei olhar outros presos que passaram por isso.
Primeiro, o senhor tem razão quando falou antes que
não põem algemas nos punhos de renda, mas sabe o
que eu vi, Senador Randolfe? Os presos, vamos chamar, comuns, que sempre ﬁcaram naquela posição são
mais baixos do que todos esses quatro. Nós estamos
criando uma raça diferente entre nós – e eu sou o baixinho aqui, provavelmente – e a população pobre deste
País. A população pobre, que foi fotografada naquelas
condições – podem fazer a pesquisa nas fotos –, é mais
baixa do que todos os quatro que são de nossa, vamos
chamar, classe social, são mais altos. Isso é fruto da
corrupção nas prioridades; isso é fruto de, ao longo dos
séculos, termos usado o dinheiro para os mais altos,
para os mais ricos, para os mais brancos, também. Se
olharmos as fotos, veremos que há mais negros nos
chamados crimes comuns do que nos agora chamados
crimes de corrupção. Essa é a razão que faz com que
tenhamos de lutar contra a corrupção nas prioridades
com tanta ênfase, não mais nem menos. Não é relegando a corrupção no comportamento, tratando igual.
Temos que ter políticas que sirvam aos interesses da
população mais pobre do País e temos que fazer com
que esse dinheiro chegue todo a eles, sem corruptos
no meio do caminho. Essa era a única coisa que queria colocar, além de dizer que seu discurso traz, como
disse o Senador Randolfe, a legitimidade da sua vida
proﬁssional, da sua carreira íntegra todo este tempo, e
manifestar também o meu descontentamento, a minha
tristeza com a morte da juíza, porque quando em um
país juiz começa a ser ameaçado de morte, mesmo que
não seja – o senhor mesmo disse que não sabemos os
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detalhes desse crime –, mas simplesmente haver uma
lista de condenados à morte pelo tráﬁco signiﬁca que o
tráﬁco tomou conta das ruas, o que é muito grave para
a ordem estabelecida neste País.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado, Senador Cristovam. O aparte de V.
Exª deixou a minha fala muito melhor, em razão da
profundidade e da coerência. Nós dois fazemos parte
do que se denomina de base.
Agora, uma pergunta tem que ser feita: o que é
base?
Discutimos programas; discutimos projetos. Essa
base se fundamenta em que requisitos? Em que princípios? Em divisão? Em botim do Estado? Em fazer
com que o Estado seja dividido em capitanias partidárias? Não capitanias hereditárias. No aparelhamento
do Estado por partidos políticos? Partido político é
importante. Agora, o mais importante é a República; o
mais importante é o Estado, esse é o mais importante.
Nós não podemos transformar o Brasil, a República, não podemos transformá-la em divisão de políticos. O partido A é dono do ministério B; o partido C
é dono do ministério X. Isso existe no mundo? Isso é
presidencialismo de coalizão? Os interesses aqui são
quais? Projetos estratégicos, programas ou interesses
outros? Isso temos que debater a base.
O que é base? Qual é o conteúdo da base?
Concedo um aparte ao Senador Ataídes.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) –
Senador Pedro Taques, muito obrigado. V. Exª sabe o
quanto eu o admiro – esse jovem Senador – pela sua
sabedoria, provada diante de todos nós, a cada dia.
V. Exª disse hoje belíssimas palavras, abonadas pelo
nosso Senador, tão jovem também, Randolfe, o nosso
Senador Cristovam, a Senadora Ana Amélia. Eu coaduno, sim, com V. Exª, com essas palavras belas. Agora,
eu discordo de uma, Exª. Quando V. Exª se refere à
faxina. Faxina, para mim, lembra-me aquela senhora
que trabalha na minha casa, que tem a proﬁssão de
faxineira, que ela tem que ir pelo menos três vezes, lá
em casa, por semana, para tirar as sujeiras lá de dentro. Toda semana ela tem que ir três vezes lá. Então,
será que é isso que a nossa Presidente terá que fazer
toda semana? Ela terá que fazer duas, três faxinas
por semana? Sua Excelência, nossa Presidente, não
é faxineira – a nossa Presidente. Então, eu discordo
dessa palavra faxina. Eu percebo Exª, meu Senador
e amigo, que a impunidade, sim, é o grande problema
hoje em nosso País, tão conhecido por V. Exª, que tem
ser colocado em prática, punindo os corruptos, porque
só com a punição é que nós podemos resolver a corrupção. Há poucos dias eu disse aqui, nessa tribuna,
fazendo assim uma comparação de um político japonês,
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um americano e um brasileiro. O japonês, quando ele
comete uma falha grave, vai à tribuna e dá um tiro na
cabeça, se suicida. O americano vai para o presídio,
vai para a cadeia e lá ele apodrece, paga pela pena.
Aqui no Brasil não. Pede-se conta, é homenageado,
chama a família e vai fazer um tour pela Europa. Aí
está o grande problema, meu Senador: a impunidade.
Não adianta fazer faxina hoje, fazer faxina amanhã e
depois. Um outro problema grave que eu vejo também é o problema de gestão, administração. Tem que
saber administrar. O Brasil é um país complexo, tem
que saber administrar, você tem que ter colaboradores
comprometidos com o seu projeto. Esse é o problema
que V. Exª colocou aí com muita clareza. Mas eu quero
resumir. A impunidade hoje no nosso país é ela que
impera tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado pelo vosso aparte, que contribuiu e muito
com a minha fala.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Já
encerro, Sr. Presidente, dizendo que estive com a Presidente Dilma uma única vez, nós fomos a um almoço
da bancada do PDT com a Senhora Presidente, nunca
vi a Presidente Dilma pessoalmente mais de uma vez.
Muito bem, eu apoio a Presidente da República e
disse a ela nesse almoço: Vossa Excelência não pode
ﬁcar refém do Congresso Nacional através das emendas parlamentares individuais e através da distribuição
de cargos, como se cargos públicos fosse algo que
pertencesse a Presidente e não ao Estado brasileiro. Nós temos que diminuir os cargos comissionados.
E recentemente o ex-chefe da Casa Civil, José
Dirceu, disse isso. Recentemente há uns quatro ou
cinco dias. Mas por que não o fez quando lá estava?
Por que não o fez? Falar e não fazer, fazer e não falar.
Por que não o fez naquele momento? Agora é fácil falar. Mas teve a oportunidade de fazer e não o fez. Um
Estado não é capitania hereditária.
Senhora Presidente, a senhora tem um Senador
da República para resistir, resistir à corrupção. Nós
temos que afastar o relativismo ético. Nós temos que
resistir à corrupção, porque a corrupção mata e rouba
o futuro de uma geração.
Muito obrigado, Sr. Presidente, eu peço desculpas
em razão do tempo que eu o atravessei.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Pedro Taques,
pelo seu pronunciamento.
E só dizer, Senador Pedro Taques, que, pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos – e foi ao vivo
para todo o Brasil –, falamos do assassinato da juíza
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Patrícia, com muita convicção a nossa posição; falamos também do seu projeto que surgiu exatamente de
uma audiência pública que ﬁzemos, a chamada Morte
Anunciada com os Juízes, que manda multiplicar a penalidade para aqueles que assassinam covardemente
pessoas públicas. Parabéns a V. Exª!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria da minha
inscrição para uma comunicação inadiável, já que eu
preciso dar uma palavra também sobre tudo o que está
sendo dito aqui, porque já existem vários líderes inscritos. Em vez de me inscrever pela Liderança do Governo,
para falar como Líder, eu quero que me inscreva para
comunicação inadiável, porque ainda há uma inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está assegurada a palavra a V. Exª.
Agora, como Líder, está assegurada a palavra
ao Senador Alvaro Dias, que permutou com o Senador Randolfe.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores; obrigado ao Senador Randolfe Rodrigues.
Sr. Presidente, o itinerário da corrupção do Brasil
é devastador. Com todo o respeito a Colegas que me
antecederam, ou a alguns deles que sustentam uma
posição diferente da minha, quero dizer que realmente o meu termômetro parece estar medindo a pressão
das aspirações populares, neste momento, de forma
diferente do de alguns dos meus Colegas.
Quem sabe eu possa estar errado! Imagino que
não! Penso que a indignação que campeia, alcançando
os brasileiros de bem, exige muito mais do que meras
palavras, muito mais do que manifestação de vontade
política. Só o discurso não resolve.
Reﬁro-me à própria Presidente da República, que
manifesta o desejo de promover uma limpeza no Governo. É retórica! É preciso ir além da retórica! Reﬁro-me
também ao Parlamento brasileiro, que tem como instrumento para essa contribuição a Comissão Parlamentar
de Inquérito. Este é o principal instrumento de que dispõe
o Poder Legislativo, para contribuir com o Executivo, se
o propósito da limpeza for realmente sincero.
Hoje, eu gostaria de aplaudir não a Presidente
Dilma, mas sim a imprensa do Brasil, a Polícia Federal
e o Tribunal de Contas da União. É irrecusável aﬁrmar
que nós estamos a reboque, mas a Presidente se encontra na mesma situação.
Em nenhum momento, qualquer órgão de controle
e ﬁscalização do Governo, apontou irregularidades, ensejando à Presidente providências imediatas. A Presidente
tomou providências no âmbito do Ministério dos Transportes depois que a imprensa deu grande repercussão
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a denúncias que já eram formuladas desde o ano passado, quando nesta Casa se tentou instalar a CPI da
Corrupção no Dnit. As denúncias não eram novas, mas
ganharam enorme repercussão e a Presidente adotou
algumas providências, demitindo alguns dos coadjuvantes de um processo de corrupção ou de um esquema
soﬁsticado de corrupção no Ministério dos Transportes.
Em relação ao Ministério do Turismo, foi a Polícia Federal. Mais do que denunciar, a Polícia Federal
realizou uma operação bem-sucedida, levando à prisão mais de 30 envolvidos num esquema de corrupção que se alargaria com a proximidade da Copa do
Mundo, em 2014.
No Ministério da Agricultura as denúncias apresentadas ontem, pela revista Veja, justiﬁcariam uma
medida preliminar: o afastamento do Ministro para que
a investigação tanto judiciária quanto administrativa
possa se realizar com eﬁcácia e sem o constrangimento da presença do acusado. Essa é uma prática
necessária e adotada por qualquer governo que tenha,
efetivamente, a intenção de promover limpeza e mudança. Até agora isso não ocorreu.
O que a população espera de nós? Aqueles que
se pronunciaram aqui e adotaram uma postura republicana de combate à corrupção têm a oportunidade de
assinar duas CPIs cujos requerimentos se encontram
em nossas mãos.
Praticar o discurso é o caminho para obtenção de
respeitabilidade, e eu conﬁo que os Senadores que se
pronunciaram na esteira de uma estratégia de apoio à
Presidente da República têm a grande oportunidade de
realmente colaborar com ela, assinando uma proposta
de CPI que terá o objetivo não apenas de investigar,
revelar as mazelas, diagnosticar o mal, mas de apresentar propostas de correção, indicando quem são os
protagonistas principais dos escândalos de corrupção,
de onde vem a voz de comando, quem são os operadores do sistema, quais foram os beneﬁciados por ele e
qual o caminho para ressarcimento aos cofres públicos
dos bilhões de reais que foram desviados.
A transparência internacional aponta que R$70
bilhões por ano, cerca de 2,3% de nosso Produto Interno Bruto, é o prejuízo do Brasil com a corrupção.
Ainda hoje, a imprensa veiculou que R$360 milhões
foram desviados por organizações não-governamentais
dos cofres públicos da União. Portanto, não há como
contemporizar, não há como aceitar apenas a retórica
do combate à corrupção. É preciso que se instale no
Parlamento uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para que o Congresso Nacional se reabilite diante da
opinião pública brasileira.
(Interrupção do som.)
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(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, eu gostaria de ter o mesmo tempo que
os meus Colegas tiveram, mesmo usando a palavra
como Líder, como ocorreu com o Senador Humberto
Costa, pelo PT.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Eu estou dando, Senador. Pode ter certeza absoluta
que o seu tempo não será menor do que o de nenhum
líder. Seguidamente, concedo cinco mais cinco, o que
vai acontecer com V. Exª agora.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Agradeço a V. Exª.
Meu caro Presidente, o Senador Randolfe Rodrigues vai fazer referência a uma Nota da Associação
Nacional dos Delegados de Polícia Federal, mas acho
importante, também, comentar alguns dos seus pontos
que considero fundamentais e que retratam o cenário
de impunidade que estamos vivendo.
Em que pese o esforço na tentativa de dizer que
a Presidente da República quer mudar, ﬁcamos autorizados a suspeitar das intenções reais porque vemos,
na prática, atitudes que não corroboram o propósito.
A Polícia Federal, através da sua associação, revela
que é uma estratégia do criminoso tentar desqualiﬁcar
o trabalho da polícia e, quando não podem, os seus
amigos ou os seus padrinhos acabam fazendo por ele.
Nesse caso do Ministério do Turismo, quem saiu
desqualiﬁcando o trabalho da Polícia Federal foi nada
mais nada menos que a Presidente da República, o
Vice-Presidente da República, o Ministro da Justiça e
outros representantes do Governo; o que levou a Polícia
Federal a emitir uma Nota dizendo, no primeiro trecho:
A entidade lamenta que no Brasil a corrupção tenha atingido níveis inimagináveis,
altos executivos do Governo, quando não são
presos por ordem judicial, são demitidos por
envolvimento em falcatruas. Milhões de reais,
dinheiro pertencente ao povo, são desviados
diariamente por aproveitadores travestidos de
autoridades, e quando esses indivíduos são
presos por ordem judicial, os padrinhos vêm
a público e se dizem estarrecidos com a violência da operação da Polícia Federal. Isso é
a apenas o início de uma estratégia usada por
essas pessoas, com o objetivo de desqualiﬁcar a correta atuação da polícia. Quando se
prende um político ou alguém por ele protegido
é como mexer num vespeiro. A providência0
adotada visa a desviar o foco e vai em frente.
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Depois o Senador Randolfe fará outras observações, conforme me disse, sobre esta Nota da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal.
O que eu entendo, como leigo, Sr. Presidente,
sobretudo, é que a população brasileira certamente
não compreende as razões dessa indignação quando
se protesta por ter a Polícia Federal utilizado algemas
para prender ladrões do colarinho branco. Certamente
o cidadão comum aﬁrma: quando é pobre, ladrão de
galinha, é algema e exposto na mídia ao vivo, e não há
protesto; quando é um ladrão do colarinho branco, é
preso e algemado, há protesto e indignação, quando a
força da indignação deveria ser reservada tão somente
ao ato praticado ao delito cometido, ao ilícito praticado,
ou seja, ao roubo do dinheiro público.
Vejo vários aparteantes, Sr. Presidente, e peço
a V. Exª que me autorize a ouvi-los. Primeiramente,
a Senadora Ana Amélia, depois, o Senador Pedro
Taques, depois, o Senador Randolfe Rodrigues. Os
três assinaram – portanto, eles não estão apenas no
discurso – o requerimento propondo uma CPI para
investigar a corrupção.
Eu ouço, com satisfação, a Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Alvaro Dias, quero só fazer um apelo
para que os aparteantes sejam o mais sucintos possíveis, até porque os outros que estão na ﬁla estão me
olhando de cara feia – alguns aí, que eu estou vendo
–; peço que não ﬁquem chateados comigo. Eu, de minha parte, tranquilamente, dou mais cinco e dou mais
cinco. Já estão dados mais cinco.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Obrigada,
Senador Alvaro Dias. Presidente Paulo Paim, exatamente a questão da CPI. No meu pronunciamento nessa tribuna, Senador Alvaro Dias, eu destaquei que a
CPI é um instrumento adequado a essa investigação,
ela corresponde às atribuições e à competência e é
prerrogativa do Congresso Nacional. E nenhuma CPI
desestabiliza governo. Penso que este é um compromisso de que nós não podemos abrir mão, como disse
V. Exª. Eu defendi e disse, inclusive: Presidenta Dilma,
não tema a CPI, a CPI faz parte desse processo e é
uma prerrogativa do Congresso Nacional. Assinei a
CPI para investigar as denúncias envolvendo o ex-ministro Antonio Palocci; assinei e fui uma das primeiras
signatárias da CPI dos Transportes; e assinarei tantas
quantas forem necessárias para fazer essa investigação. Portanto, estou entre aqueles que pensam que o
Congresso tem este poder e não deve abrir mão dele.
Obrigada, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu é
que agradeço a V. Exª, Senadora Ana Amélia.
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E posso lhes dizer: se a Presidente Dilma autorizasse a instalação da CPI no Congresso Nacional,
autorizasse a base aliada do Governo a assiná-la, eu
estaria desarmado para criticá-la no que diz respeito
aos escândalos de corrupção. Como poderia criticá-la?
Ao contrário, estaria disposto a colaborar para que a
investigação fosse bem-sucedida, responsável, criteriosa e revelasse um diagnóstico capaz de oferecer a
ela os instrumentos para mudar este modelo, porque
a corrupção está na essência do modelo: o modelo
promíscuo de loteamento dos cargos públicos entre
os partidos da base aliada.
Eu concedo ao Senador Pedro Taques, com satisfação, o aparte.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Alvaro Dias, eu vou ser bem rápido no aparte, dizendo
que a CPI é um instrumento da democracia, a Comissão
Parlamentar de Inquérito. No entanto, muitas vezes – e
isso nos últimos 16 anos –, transformaram um instituto
importante, num estado que deve ser transparente, em
uma fábrica de pizza, com todo respeito a esta expressão.
Esvaziaram um pouco o instituto. Muito bem! Assinei a
CPI e tenho certeza de que a Presidente não teme a
CPI. Agora, eu discordo daqueles – e não é o caso de V.
Exª – que entendem da seguinte forma: “remeteram ao
Ministério Público, a Polícia Federal está investigando,
o Tribunal de Contas está cumprindo a sua atribuição,
a CGU está trabalhando”. Isso é “colóquio ﬂácido para
bovino dormir”, conversa mole para boi dormir, trocando em miúdos é isso que ocorre. Cada instituição tem a
sua atribuição constitucional, e nós não podemos abrir
mão da nossa. Como Procurador da República, vi muitas vezes, o investigado levar uma cópia dos extratos
da sua conta corrente e os extratos da sua conta telefônica – aquela conta em que ele não depositou dinheiro;
aquele telefone pelo qual ele não teve a conversa. Isso
é primário, em uma ligação, isso é primário! O primeiro
conselho ofertado a quem fez o malfeito é justamente
esse. São instâncias paralelas, nós temos uma função
constitucional aqui, e esta função constitucional de ﬁscalizar é importante para o exercício da cidadania.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Senador Pedro Taques, apenas discordando em relação
à aﬁrmação de que todas as CPIs foram malsucedidas
nos últimos 16 anos. Algumas delas foram muito bem
sucedidas, isso é certo...
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Fui injusto e peço desculpas.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
agradeço. A CPI dos Correios, por exemplo; a CPI do
Judiciário; a CPI do Futebol, aqui nesta Casa, foram
CPIs muito bem sucedidas que apresentaram resultados extraordinários. E nós podemos reabilitar esse
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instituto da CPI, que realmente nos últimos dois anos
foi comprometido por uma ação devastadora da maioria imposta pelo Governo nesta Casa.
Mas esperamos a sua reabilitação e esse, quem
sabe, pudesse ser o momento adequado para reabilitarmos um instituto essencial a ﬁm de que possamos
cumprir no Legislativo uma das funções essenciais, que
é a de investigar e ﬁscalizar o Poder Executivo. A CPI
realiza uma investigação política que pode prescindir
de provas materiais, mas que trabalha com indícios e
com depoimentos que contribuem de forma notável
para que a investigação judiciária seja bem sucedida, e, acima de tudo, confere transparência aos atos,
convocando a população para que ela possa exercer
o poder de pressão sobre a autoridade judiciária responsável pela investigação e pela responsabilização
civil e criminal.
Por isso é essencial e reabilitaria acima de tudo,
em parte pelo menos, o conceito dessa instituição.
Com prazer, concedo o aparte ao Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Alvaro Dias, eu vou lhe dar mais cinco
minutos. Nós já estamos completando 25 minutos. V.
Ex tinha direito a cinco.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Assim que o Senador Randolfe falar, eu concluo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu faço questão de dar porque eu dei para os
outros também.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Está
certo.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Presidente Alvaro, usarei somente
um minuto. Conseguirei, Senador Simon. É somente
um minuto que eu quero destacar do brilhante pronunciamento de V. Exª. Quero realçar a nota veiculada, esta semana, pela Associação dos Delegados da
Polícia Federal. É importante destacar isso, Senador
Alvaro Dias, em especial porque eu tenho ouvido de
quinta-feira para cá autoridades da República dizendo que estão assustados, estarrecidos com a algema
– que pode ter sido um exagero, não quero dizer que
não seja. Outros dizendo que é necessário investigar
os vazamentos da Polícia Federal. Ora, eu quero ouvir depoimentos de autoridades da República dizendo
que estão estarrecidos e vão investigar profundamente
e apoiar todas as investigações aos bilhões que são
desviados dos cofres públicos. Ou seja, é fundamental
aqui, eu acho que é o sentido de nós todos aliançarmos, neste momento, seja Governo, seja oposição,
seja qual for o Senador colocado no plenário desta
Casa. O fundamental aqui, como disse o Senador Ta-
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ques ainda há pouco, o problema não é o sofá, mas
é o que ocorreu em cima do sofá no meio da sala. O
problema é a corrupção. Esse é o centro. É inadmissível que um conjunto de autoridades da República de
todos os Poderes desviem o foco do que é o central,
que é a necessidade urgente de coibir, de estancar o
sangramento da corrupção em nosso País.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Randolfe. Aproveito para associando-me a V. Exª, pedir ao Sr.
Presidente que registre nos Anais da Casa, na íntegra,
esta nota da Associação Nacional dos Delegados da
Polícia Federal, que é uma nota reveladora do sentimento não apenas dos trabalhadores da Polícia Federal, mas também de boa parte da Nação brasileira,
que não se conforma com o fato de que autoridades
possam manifestar enorme indignação com a ação
rigorosa da Polícia Federal, mas não apresentam o
mesmo sentimento em relação à corrupção praticada.
E a Associação dos Delegados da Polícia Federal,
nessa nota, reproduz uma frase do Ministro Márcio Thomaz Bastos, que diz: “a Polícia Federal é republicana
e não pertence ao Governo nem a partidos políticos”.
Que a nossa Polícia Federal, esta instituição republicana, possa continuar combatendo, de forma implacável,
a corrupção e a impunidade no País.
É bom lembrar que essa estratégia de desqualiﬁcar
a ação da Polícia Federal deu tão certo em determinado
momento que todo um trabalho de investigação foi anulado, se não me falha a memória, em duas oportunidades: Castelo de Areia e Satiagraha, dois inquéritos da
Polícia Federal que foram sepultados exatamente pela
tática de desviar o foco, retirar os holofotes do cenário,
para que os inquéritos não prosperassem.
Sr. Presidente, peço também a V. Exª, já que o
tempo se acaba, que considere lido um relatório que
apresento com o itinerário devastador de escândalos
nos ministérios, com o Ministério do Turismo, Agricultura, Cidades, Desenvolvimento Agrário, enﬁm, todas
as denúncias veiculadas nos últimos dias no País.
E nós esperamos que a nossa presença no Senado Federal possa ter o propósito de captar as reais
aspirações da sociedade, reﬂetindo-as, aqui, numa
ação que vá muito além da nossa retórica. Repito
que a indignação enorme que toma conta do País
exige muito mais do que palavras. Se não agirmos
dessa forma, seremos atropelados pela opinião pública brasileira.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Alvaro Dias, V. Exª será atendido na
forma do Regimento.
Agora, o Senador José Pimentel, que, pacientemente, está, desde duas horas, esperando a sua
oportunidade. Em seguida, o Senador Romero Jucá,
como Líder, mas que falará para uma comunicação
parlamentar. Nós teremos a mesma tolerância que tivemos com os outros Senadores.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente desta sessão, Senador Paulo Paim, Srª
Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, quero começar
lembrando que a história só se repete como tragédia
ou como farsa. Ao longo da humanidade, temos ouvido
e aprendido com isso.
Lembro-me muito bem de que, no ﬁnal dos anos
50, também se iniciou o movimento Faxina no Brasil,
para limpar a corrupção de um dos melhores Presidentes de toda a história do Brasil, que foi Juscelino
Kubitschek. E tinha como um dos principais atores
daquele movimento um Parlamentar que era também
jornalista, Carlos Lacerda. E todos nós sabemos o resultado disso. Naquele movimento, tivemos a eleição
de Jânio Quadros, que depois renunciou, e vieram os
anos de chumbo. Foram exatamente as grandes lideranças do Rio Grande do Sul... Nosso Pedro Simon,
sei que V. Exª não comunga com isso, ou seja, jamais
o seu movimento tem esse objetivo. V. Exª, juntamente com o nosso Senador Cristovam Buarque, os dois
que encabeçaram esse debate, têm outra visão e outro objetivo. Mas não podemos nunca nos esquecer de
que os tempos de chumbo esmagaram os políticos, as
expressões públicas que, na década de 50, ajudaram
a construir este País. No início da década de 50, nós
tivemos o suicídio do nosso Presidente Getúlio Vargas,
que se deu um tiro no peito em face da corrupção que,
naquela época, se dizia que era tão alta.
Em seguida, tivemos todo um processo tumultuado. Com a eleição de Juscelino Kubitschek, um dos
melhores Presidentes deste Brasil, inicia-se, no seu
governo, um processo de faxina. A campanha de seu
adversário era exatamente uma vassoura para varrer a
corrupção do Brasil. Ele sofreu três pedidos de impeachment. Tivemos um grande meio de comunicação,
que era o principal porta-voz desse processo e depois
extremamente beneﬁciado com a época do chumbo, da
ditadura, em que nós não podíamos falar. Aqui sei que
não há nada disso; o objetivo é outro. Exatamente por
isso, temos a clareza de que a melhor forma de enfrentar
a corrupção no Brasil é fortalecer as nossas instituições.
E, lá em 2003, a partir de 2003, a nossa Polícia
Federal teve multiplicado por três o seu quadro de
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pessoal. O contingente de pessoas, de servidoras do
Estado, e não de governo, na Polícia Federal, era diminuto, e não tinha a menor possibilidade de fazer a
investigação republicana que hoje está fazendo.
Luiz Inácio Lula da Silva, enfrentando os neoliberais, que diziam que equipar Estado era aumentar
despesas, era inviabilizar a máquina pública, teve a
coragem, com o apoio da maioria do Congresso Nacional, de modiﬁcar a legislação, triplicou a Polícia Federal brasileira, deu condições para ela trabalhar, e hoje
ela faz esse papel de que todos aqui nos orgulhamos.
Se formos para o Poder Judiciário Federal, veremos
que havia cerca de 100 Varas Federais em todo o território nacional. Já em novembro de 2003, o Presidente
Lula autoriza a criação de 183 Varas Federais em todo
o território nacional, com o aval do Congresso Nacional.
O Congresso aprova a criação das 183 Varas, autoriza concurso público para um juiz titular e um substituto para cada Vara dessas. Na mesma época, autorizou
que o Ministério Público Federal, nossos procuradores da
República, como eu gosto de chamá-los, também fosse
multiplicado por três, para criar essa estrutura de um Estado republicano de direito para punir todos aqueles que,
porventura, faltam com o cumprimento dos seus deveres.
Já em 2010, no último ano do seu governo, ele
encaminhou outro projeto de lei autorizando a criação
de mais 230 Varas na Justiça Federal. Portanto, só no
governo dele, foram 183 mais 230 Varas Federais que
se criaram no Brasil, também multiplicando por três a
quantidade de Varas da Justiça Federal, para dar aos
nossos juízes federais condição de fazer o que o Estado
republicano de direito exige de seus gestores, de seus
governantes. A ampla maioria dessas Varas foi instalada no interior do Brasil, porque antes o braço da União
estava apenas nos grandes centros, nas capitais. Eu
lembro que nós designamos na lei, no caso de 79 Varas daquelas 183, o Município no interior do Brasil em
que deveriam ser instaladas. No meu Estado, Ceará,
foi determinada a instalação de 7 Varas Federais. Antes, até ali, todas eram na capital, eram em Fortaleza,
e os braços da união não conseguiam chegar àquilo
que hoje nós nos orgulhamos de estar sendo feito. Lá
fora instaladas Varas Federais em Juazeiro do Norte,
do nosso Padre Cícero, Iguatu, Quixadá, Limoeiro do
Norte, Tauá, Crateús e Sobral. Dessa nova quantidade
agora, nós estamos colocando outras em outras cidades do Ceará e de todo o território nacional.
Se nós formos para o aparelho do Executivo
direto, para se antecipar as irregularidades, a nossa
Controladoria-Geral da União até 2003 funcionava
em uma salinha nos fundos do Ministério da Fazenda,
com o nome de Secretaria de Controle Interno, sem
estrutura, sem meios para funcionar. Essa Secretaria,
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em seguida, foi elevada ao status de Ministério, que é
a Controladoria-Geral da União, que se antecipa, que
investiga, que apura e faz todo o repasse, em seguida,
para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal, para que eles possam acionar o Poder Judiciário.
Fico muito feliz quando vejo que todas as ações
repressivas que o Brasil pratica hoje vêm através de
uma ordem judicial. Se, porventura, essa ordem judicial exorbita, se ela apresenta erros, o que é possível,
porque todo aquele que trabalha pode cometer alguma
injustiça, ela pode ser reparada por recurso. Foi para
derrubar os tempos de chumbo que muitos de nós
deram a vida e outros tiveram sacriﬁcadas suas vidas
pessoais e proﬁssionais, para que hoje nós possamos
ter a liberdade de dizer aquilo que, ao longo da história
do Brasil, foi fruto de uma chaga em que o Estado não
conseguia chegar a esse processo. Hoje, tratamos à
luz do dia para que possamos enfrentar esse debate.
Lembro-me muito bem dos oito anos em que fui
Deputado Federal. Fui da oposição de 1995 a 2002 e,
depois, por mais oito anos, fui Deputado Federal da
base do Governo do Presidente Lula e hoje sou Senador da República, o que devo às famílias cearenses.
Ali, tínhamos o “engavetador-geral da República”, que
não movia uma ação. Lembro-me muito bem das representações que ﬁz contra a Sudam e a Sudene por
um conjunto de irregularidades. Esse processo, nós
continuamos investigando. Em 2001, foi editada uma
medida provisória extinguindo a Sudam e a Sudene,
para que não houvesse qualquer investigação. E não
houve sucessor. Nós tivemos um Senador da República renunciando por conta das questões da Sudam,
mas foi para baixo do tapete, e o Procurador-Geral da
República não moveu uma palha.
Hoje, nós temos um Procurador-Geral da República. Orgulho-me muito porque todos os procuradores-gerais da República de 2003 para cá são cearenses.
Eu os conheço. O primeiro foi o Antônio Fernando de
Souza, que ﬁcou um bom período, um excelente Procurador. Depois, tivemos o Roberto Gurgel, cuja continuidade como Procurador o nosso Senado acabou de
aprovar por mais quatro anos. Esses dois cearenses
agem como republicanos que são, com suas obrigações
de Estado, representando contra tudo e contra todos.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Tivemos o Fonteles.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – É,
tivemos o Fonteles antes, também da mesma escola.
Os dois outros deram continuidade. E foi para isso que
o Partido dos Trabalhadores chegou ao Governo, com
a sua base aliada, para fazer valer as suas instituições.
Eu ﬁcaria muito feliz se hoje assistisse a parte
daqueles que fazem críticas duríssimas ao nosso go-
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verno, como se não ﬁzéssemos nada para combater a
corrupção, abrisse o discurso dizendo “estou aqui fazendo uma autocrítica, porque, no meu governo, nos oito
anos em que estive lá, eu não permiti criar nenhuma
CPI, eu não permiti que o Ministério Público Federal
pudesse agir, eu não dei condições à Polícia Federal
para que pudesse atuar, eu não ampliei a Justiça Federal para que ela não pudesse chegar aos mais ricos”.
Portanto, temos ainda muita coisa por fazer. Não
resta dúvida. Há muita coisa por fazer, mas nós temos
que dar continuidade a esse processo democrático, de
direito e republicano. E é isso que o nosso Senador
Pedro Simon sempre faz questão de ressaltar e que
o nosso Senador Cristovam Buarque faz questão de
registrar. E é nesse sentido que nós queremos que o
Brasil caminhe, que as instituições atuem, para que os
braços da Justiça possam alcançar todos.
Da mesma forma que estamos fazendo este debate, não podemos esquecer nunca que a miséria, a
exclusão e a pobreza eram o principal oxigênio, a principal energia, o principal combustível para que essa
elite corrupta pudesse se manter.
Eu lembro as velhas frentes de serviço lá do meu
Ceará, do nosso Nordeste. As chamadas frentes de
serviço dos cassacos, das cestas básicas. Na cesta
básica, nobre Senador Pedro Simon, o feijão colocado
era tão ruim, mas tão ruim que, se você colocasse o
feijão para cozinhar e dentro da panela colocasse um
prego, o prego amolecia primeiro que o feijão, porque
o feijão não cozinhava, mas era vendido a um preço
muito alto. Nem os melhores supermercados não praticavam aquele preço.
Hoje, com o Bolsa Família, ninguém precisa mais
do cabo eleitoral, ninguém precisa mais do atravessador. Você tem o seu cartão, vai lá, saca o seu dinheiro
e compra o produto que você achar de melhor qualidade, de menor preço, sem precisar de atravessador.
Isso deixa muito enraivecido aqueles que, nos
anos 90, nos anos 80, nos anos 50, utilizavam isso
como moeda de troca. Eu sou de uma época, nobre
Senador Pedro Simon, em que, lá no Ceará, o carro
pipa, na seca, quando ia abastecer as casas de água
– não tínhamos água para beber –, saltava duas, três
e colocava água na casa seguinte, porque aquelas que
ele saltava não acompanhavam aquele cabo eleitoral,
não acompanhavam aquele político.
E essa realidade, felizmente, nós também já superamos.
Sou de uma época, meu Pedro Simon, em que a
energia elétrica que ia para o Nordeste era colocada
em uma casa, saltavam-se três, quatro, e era colocada
na casa do outro. E depois diziam: “Se você mudar de
lado, eu ligo a energia na sua casa!” Com o Programa
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Luz para Todos, isso deixou de existir. Em todas as casas que há na nossa região, nós conseguimos colocar
energia elétrica, aposentando a velha lamparina. Aliás,
o Presidente Lula é conhecido, no Nordeste, como o
exterminador da lamparina, porque conseguiu levar a
energia elétrica para aquelas casas prometida há anos
e anos, mas na verdade só atendida se aquele cabo
eleitoral determinasse. São essas coisas que estão na
base deste debate. E são essas questões, na construção do Estado republicano, que nós estamos mudando.
O nosso presidente Lula encaminhou, em dezembro de 2009, o Projeto nº 6.616. O que esse projeto faz?
E aqui nós podemos dar uma grande contribuição ao
Estado nacional, fazendo esse projeto andar, porque
está nas prateleiras da Câmara Federal. A primeira
coisa é que ele determina que crimes que estão nos
arts. 312 e 333 do Código Penal passem a ser crimes
hediondos. Entre esses crimes, ele eleva também o
período da condenação e traz, para o art. 312, o § 4º,
que diz o seguinte: “Apropriar-se o funcionário público
de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo,
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.”
Aí, vem o § 4º. O que é que está sendo acrescentado aqui?
§ 4º Se o crime previsto no caput e no §
1º for cometido por membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa do Estado,
da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da
Câmara Municipal, Ministros e Conselheiros
de Tribunais de Contas, Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador, Prefeito e Vice-Prefeito, Ministros
de Estado, Secretários Executivos, Secretários
Nacionais e equivalentes, Secretários Estaduais, Distritais e Municipais, dirigentes máximos
de autarquias, fundações públicas, empresas
públicas e sociedades de economia mista, e
Comandantes das Forças Armadas:
O crime sai de dois para oito anos e vai até 16
anos, e é enquadrado como crime hediondo.
Esse projeto está na Câmara desde dezembro
de 2009 e não andou em nenhuma comissão até hoje.
Em seguida, ele trata também da corrupção ativa – aqui é da corrupção passiva. Sobre a corrupção
ativa, ele diz o seguinte, no art. 333: se o funcionário
público mencionado no caput for um dos agentes previstos no art. 302, § 4º... Ele traz a seguinte redação:
Oferecer ou prometer vantagem indevida
a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
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O crime vai de 8 a 16 anos, e é também crime
hediondo.
Portanto, esse projeto de lei de dezembro de
2009 trata da corrupção passiva e da corrupção ativa.
Aqui, só falamos da corrupção passiva. Não tratamos, Presidente Pedro Taques, da corrupção ativa.
Sabe por quê? Porque grande parte dos corruptos ativos
são também os ﬁnanciadores de campanha! Quando
se abre esse conjunto de questões, eles batem. É por
isso que esta Casa faz um grande esforço para que
o ﬁnanciamento de campanha seja exclusivamente
público. Se não ﬁzermos isso, estaremos matando a
vaca para eliminar o carrapato, mas não tratando efetivamente do grave problema.
Portanto, nós, que estamos discutindo também a
reforma política, tenhamos a coragem de fazer outro debate com a sociedade brasileira: o grave problema hoje do
processo de corrupção do Brasil está vinculado a ﬁnanciamento de campanha. Se não ﬁzermos esse debate,
estaremos faltando com a verdade com o povo brasileiro.
Esse debate hoje está vindo, porque o cabo eleitoral não tem mais a cesta básica, não tem mais a lata
de água, não tem mais o bico de lâmpada para trazer
o voto sob cabresto. Essa parte foi resolvida.
Este País teve, de 2003 para cá, 39,5 milhões de
pessoas que ascenderam na pirâmide social para a
chamada nova classe média. Essa nova classe média
é exigente, ela não aceita aquelas práticas anteriores.
Eu não gosto muito de fazer comparações com o povo
argentino – são nossos irmãos -, mas é uma Argentina,
para se ter uma ideia do que isso representa, para se
ter ideia do que representou o crescimento da ascensão social e econômica. Também se caminha para a
ascensão política. Aqueles que ontem se beneﬁciavam
dessa miséria não querem aceitar que este País se
consolide e que suas instituições possam ser cada vez
mais fortes. Se formos para os miseráveis, aqueles que
têm renda inferior a R$70,00 por mês, em 1990, o Brasil
subscreveu um tratado internacional em que, em 2015,
nós teríamos a metade desse público ascendendo na
pirâmide social. Em 2010, nós atingimos essa meta.
Agora estamos indo para zerar em 2015. Queremos
chegar em 2015 com zero de pessoas neste País com
renda inferior a R$70,00/mês. E esse público passa a
ser exigente. E aqueles que, ontem, faziam política às
custas desses e que não aceitavam o fortalecimento do
Estado democrático e de direito estão assustados. Não
tem nada a ver com esses que estão hoje fazendo um
debate democrático, sério, consequente, preocupados
em resolver os problemas do Brasil.
Estou dialogando com aqueles outros que lá, em
1950, tentaram fazer uma faxina, também com uma vassoura, que era o símbolo da campanha, para varrer a
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corrupção de Juscelino Kubitscheck, que depois elegeu
Jânio Quadros e eliminou grande parte da classe política
brasileira, jogou-nos num tempo de chumbo, e hoje estamos aprendendo novamente a fazer política. É verdade
que há um Pedro Simon – é jovem igual a mim –, há um
Cristovam Buarque, há tantos outros ao lado. Deixem-me chamá-los de meninos, no bom sentido da juventude
da idade, e nós precisamos sempre, nessa vontade de
construir esse Estado democrático de direito, nunca esquecer a nossa história, para que possamos ter avanço.
Pois não, Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu acho
muito importante V. Exª lembrar aqui os acontecimentos
do passado. Quando V. Exª se refere ao que foi feito com
a ﬁgura do Dr. Getúlio, na verdade, foi algo de dramático.
Foi feita uma campanha oﬁcial, dura, no sentido de esmagar o Dr. Getúlio. Quando vamos ver o mar de lama
que havia no fundo, embaixo do Palácio do Catete, o
mar de lama é que o Dr. Getúlio tinha dado empréstimo
do Banco do Brasil – empréstimo do Banco do Brasil –
para se fundar o jornal A Última Hora, porque toda a
imprensa brasileira se voltava contra o Dr. Getúlio, ele
não tinha um jornal que publicava uma palavra do Dr.
Getúlio. Então, o Banco do Brasil emprestou, a juro normal, ao Sr. Samuel Wainer dinheiro para...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS. Fora do
microfone.) – ...e a imprensa não aceitou.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Não
vou ultrapassar os 25 minutos do último orador.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – A imprensa não aceitou. Os lordes do Jornal do Brasil, de
O Estado de S.Paulo, de O Globo e companhia não
aceitaram que um judeuzinho qualquer viesse aqui e
colocasse um jornal. A outra acusação que tinha conta o Dr. Getúlio era que o homem lá que era o capataz
dele, em São Borja, que era o ajudante da segurança
dele, conseguia de a, b ou c empréstimo de 20 mil réis,
50 mil réis, não sei o quê, no Banco do Brasil. Morto Dr.
Getúlio Vargas, não encontraram uma vírgula contra ele.
O seu inventário tinha a metade do que ele tinha ganho
do pai dele – o pai dele, um milionário da fronteira do
Rio Grande; metade ele gastou e metade sobrou. Dr.
João Goulart foi a mesma coisa. Desmontaram o Dr.
João Goulart, mas, quando veriﬁcaram toda a ditadura,
durante todo o tempo em que viveu, não encontraram
uma vírgula contra o Dr. João Goulart. Mostrou que ele,
durante o tempo em que foi Presidente da República e
Vice-Presidente da República, não comprou um metro
de terra; as terras dele ele tinha antes de chegar aqui,
e, quando foi exilado, lá no Uruguai, ele começou a trabalhar e passou a ser um grande fazendeiro. V. Exª tem
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razão ao lembrá-lo. Agora, o que estão fazendo aqui
neste momento e nesta sessão é diferente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – É
claro, não tenha dúvida.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Mas é
bom esclarecer. Nesta sessão, nós estamos dizendo
que a Presidente da República, com muita autoridade, está querendo buscar, conhecer e responsabilizar
as coisas que estão acontecendo, que não é nem imprensa, nem ninguém, nem partido, não tem nenhum
Carlos Lacerda, não tem nenhum Brigadeiro Eduardo
Gomes aí tentando fazer qualquer tipo de golpe. O
que há são coisas que estão acontecendo, e ela quer
apurar – ela quer apurar! E nós apenas achamos que
o Congresso deve permitir que ela apure. Esse é o
sentido desta reunião. É bom esclarecer, porque V. Exª
está contando fatos absolutamente verdadeiros, mas
é preciso mostrar a diferença.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Por
isso, nosso Senador Pedro Simon, ﬁz questão de registrar que o movimento que é feito nesta sessão, neste
Congresso, tem outro objetivo, mas não podemos esquecer que aqueles que, ontem, patrocinaram a campanha da vassoura também continuam presentes na
vida política brasileira.
E, com a mesma ênfase, eu acredito, nosso Presidente Pedro Taques, nosso Senador Pedro Taques – o
hábito me faz chamá-lo de Pedro Taques, desculpe-me
–, que deveríamos fazer um grande debate igual a este
sobre o Brasil Maior: como nós queremos fortalecer a
indústria brasileira e deixar de ser um País exportador
de commodities, passando a exportar produto com
valor agregado, com geração de emprego?
O que fazer para fortalecer a indústria têxtil, que,
lá no Rio Grande, como a indústria calçadista, tem uma
presença muito forte, como tem também no Ceará, que
é uma questão de interesse nacional?
Precisamos também de um forte debate sobre o
Pronatec; o Brasil tem um apagão de mão de obra, fruto
da inexistência de investimento nesse setor ao longo da
sua história; hoje têm sido oferecidos empregos, mas
faltam trabalhadores, e há trabalhadores procurando
emprego; como não há mão de obra qualiﬁcada, não
há emprego, particularmente para os mais jovens. É
preciso debater esse tema para que não assistamos
ao que está acontecendo hoje nas ruas das cidades
da Inglaterra, onde estão tocando fogo, em pleno século XXI, porque a qualidade de vida caiu bastante.
É necessário um forte debate sobre a política
habitacional, que gera muitos empregos. São seis milhões de pessoas que não tinham onde morar, estamos construindo moradias para atender três milhões
desses seis milhões; mas o que podemos fazer para

AGOSTO 2011

Agosto de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

encurtar o prazo para que os seis milhões possam ter
moradia? O projeto da lei de desafetação imobiliária
é exatamente para impedir que um incorporador que
não quer entregar o projeto completo tome o dinheiro,
como a Encol fez no passado recente. Ela tomava o
dinheiro da sociedade, foram mais de 42 mil pessoas
que tiveram seus direitos negados. Com a lei de desafetação imobiliária, com a SPE (Sociedade de Propósito
Especíﬁco), demos um salto signiﬁcativo.
A questão do Simples nacional, que tem hoje 5,4
milhões de micro e pequenas empresas inscritas que
produzem prioritariamente para o mercado nacional e
que precisam de inovação tecnológica.
Vamos também pautar esses outros temas para
que o Congresso Nacional, o Senado Federal volte a
ser aquela grande Casa de debate de ideias, de projetos, uma Casa de ressonância dos interesses nacionais, como é este aqui da corrupção. Mas lembrando
que a corrupção só será combatida na proporção em
que fortalecermos os braços do Estado. Jamais vamos
combater corrupção se não for por meio do Estado
democrático de direito. É isso que o Congresso está
fazendo na sessão de hoje. Por isso, o nosso Partido, o
Partido dos Trabalhadores, é parceiro nessa caminhada.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. José Pimentel, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT –
MT) – Senador José Pimentel, parabéns a V. Exª pela
fala. Quero informar-lhe que, quando aqui cheguei,
apresentei projeto para transformar crime de corrupção em crime hediondo.
Passo a palavra ao Senador Romero Jucá, para
uma comunicação inadiável.
V. Exª tem o tempo regimental.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi para fazer
uma comunicação inadiável, porque, pela liderança do
Governo, eu iria falar muito depois e estou premido pelo
tempo. Eu tenho uma reunião às 18 horas com a Ministra Ideli, que já está aguardando-me. Mas ﬁz questão
de ﬁcar aqui, pacientemente, porque não poderia deixar
de falar, nesta sessão, da posição do Governo. Tivemos
aqui uma sessão em que todas as oradoras e todos os
oradores trataram de um tema cuja posição desta Casa,
entendo, é comum: o combate à corrupção.
Todos nós somos favoráveis a esse esforço, a esse
tema fundamental na vida pública brasileira. Como Líder
do Governo quero, aqui, reaﬁrmar a posição do Gover-
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no de não só combater a corrupção, mas de investigar
cada fato, cada denúncia, cada posição que for colocada.
Quem conhece a Presidenta Dilma sabe do seu
caráter, da sua ﬁrmeza, do seu posicionamento e, portanto, sabe que a Presidenta não compactuará com
nenhum fato que seja de irregularidade, de corrupção
ou de qualquer tipo de desmando.
Ouvi também discursos aqui de apoio à Presidenta
e quero agradecer em nome do Governo. Ouvi aqui que
cada Senadora, cada Senador, ao defender o combate
à corrupção, ao defender o esclarecimento dos fatos,
foi de uma posição muito ﬁrme de que essas medidas
tomadas pela Presidenta tinham o respaldo e o apoio
dos Senadores e das Senadoras que se manifestaram.
Eu tenho certeza de que se outros Senadores e
Senadoras estivessem aqui também falariam da mesma
forma, porque não poderia ser diferente. Na verdade,
há uma cruzada em nosso País contra a corrupção,
e essa cruzada está acima dos partidos e acima de
bloco partidário de base do Governo ou de oposição.
Quero discordar, não quero concordar com tudo.
Discordo das colocações que apontaram para a necessidade de uma CPI. Digo que, como Líder do Governo, tenho esse posicionamento de discordância
porque, efetivamente, o Governo está investigando
todos os fatos. O Governo está investigando; o Ministério Público está investigando; a Polícia Federal está
investigando. Respeito o posicionamento de cada Senador, de cada Senadora. É claro que cada um tem
o seu posicionamento, mas, como Líder do Governo,
defendo a posição que é do Governo, ou seja, a de investigar profundamente e de modo transparente, mas,
efetivamente, sem a necessidade de uma CPI, pelas
providências que o Governo está tomando.
Então, ﬁz questão de marcar esse posicionamento
aqui. Fiz questão de estar presente nesta sessão, aplaudindo todos os oradores que se manifestaram contra a
corrupção, discordando do posicionamento de alguns, no
que diz respeito à forma de empreender essa luta, mas,
sem dúvida nenhuma, respeitando todos os posicionamentos, porque merecem o nosso respeito, como Líder,
das lideranças partidárias e da sociedade brasileira.
O importante é esta Casa funcionar, e funcionar
bem. Portanto, eu faço aqui este pronunciamento, este
registro dando importância a esta sessão, mas dizendo que vejo em todos os Senadores e Senadoras, da
base, da Casa, da oposição, naqueles que assinaram o
pedido de CPI e naqueles que não assinaram o pedido
de CPI, a intenção de todos em combater a corrupção
e de querer esclarecimentos sobre todos os fatos que
são relatados pela imprensa.
Os ministros e ministras da Presidente Dilma
estão instados a virem à Casa, efetivamente, prestar
informações. Amanhã virá o Ministro Paulo Sérgio, dos
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Transportes, prestar as informações necessárias. E outros ministros que se, por acaso, surgirem alguns fatos
nebulosos, fatos que necessitem de esclarecimentos, a
posição da liderança do Governo será sempre de procurar trazer os ministros como convidados, para que
eles possam, efetivamente, prestar os esclarecimentos
ao Senado e à sociedade brasileira.
Então, feitos esses esclarecimentos, quero registrar
a importância desta sessão. E quero agradecer em nome
do Governo, em nome da Presidente Dilma, as palavras
de apoio, de coragem, de determinação que foram empreendidas aqui pelas Senadoras e pelos Senadores, no
sentido de que continue, efetivamente, a ser esclarecido,
investigado cada fato que surgir sobre denúncia ou qualquer dúvida que haja sobre o nosso Governo.
Era essa a posição que eu gostaria de expor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Muito obrigado, Senador Romero Jucá.
O próximo a falar, como Senador inscrito, será
Wilson Santiago.
V. Exª tem o tempo regimental.
Permita-me antes, há um requerimento sobre a
mesa, fazer a sua leitura.
Requerimento:
Nos termos dos arts. 118 e 221, do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em
Ata de voto de pesar pelo falecimento da Juíza
Patrícia Acioli, ocorrido na noite da última sexta-feira, dia 12 de agosto, vítima de uma emboscada quando chegava à sua casa, na localidade
de Piratininga, região oceânica de Niterói, bem
como apresentação de condolências à sua família e ao povo do Estado do Rio de Janeiro.
Assinam o requerimento o Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, dentre outros Senadores.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.000, DE 2011
Requeremos, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em Ata
de Voto de Pesar pelo falecimento da Juíza Patrícia Lourival Acioli, ocorrido na noite da última sexta-feira, dia 12
de agosto, vítima de uma emboscada quando chegava
à sua casa, na localidade de Piratininga, região oceânica
de Niterói, bem como apresentação de condolências à
sua família e ao povo do Estado do Rio de Janeiro.
Justiﬁcação
Patrícia Lourival Acioli, de 47 anos, começou sua
carreira como defensora pública na Baixada Fluminense. Ela exercia a função de juíza há cerca de 20 anos.

AGOSTO 2011

Agosto de 2011

Como magistrada, foi a responsável pela prisão de quatro cabos da Polícia Militar e uma mulher, em setembro
de 2010, acusados de integrar um grupo de extermínio
no município de São Gonçalo. A quadrilha sequestrava
e matava traﬁcantes para depois pedir resgates de R$5
mil a R$30 mil a comparsas e parentes das vítimas.
Ela também decretou, em janeiro deste ano, a
prisão preventiva de seis policiais acusados de forjar
auto de resistência na cidade.
Patrícia estava numa “lista negra” com 12 nomes,
possivelmente marcados para a morte, encontrada com
Wanderson Silva Tavares, preso em janeiro deste ano,
em Guarapari (ES). Ele é considerado chefe do grupo
de extermínio investigado por, pelo menos, 15 mortes
em São Gonçalo nos últimos três anos.
A Juíza Patrícia Lourival Acioli, conhecida por atuar
de forma rigorosa contra grupos de extermínio e milícias,
nos últimos anos, havia condenado dezenas de policiais
envolvidos com milícias, grupos de extermínio e máﬁas
de vans, combustível e caça-níquel, além de traﬁcantes
e bicheiros. Segundo aﬁrmações de seus familiares, a
Juíza Patrícia, da 4a Vara Criminal de São Gonçalo, já
havia recebido, pelo menos, quatro ameaças de morte.
Tudo leva a crer que se trata, portanto, de um
assassinato encomendado, ato repudiado por todos
nós, que requer apuração e elucidação imediatas,
bem como a responsabilização de todos os envolvidos.
Sala das Sessões, Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – O requerimento lido será encaminhado, na
forma regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Permita-me, Sr. Presidente, uma breve justiﬁcativa?
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Pois não, Senador Eduardo Suplicy. V. Exª
tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – A Juíza Patrícia Lourival Acioli, 47
anos, começou sua carreira como Defensora Pública
na Baixada Fluminense. Ela exercia a função de juíza
há cerca de 20 anos.
Como magistrada, foi a responsável pela prisão
de quatro cabos da Polícia Militar e uma mulher, em
setembro de 2010, acusados de integrar um grupo de
extermínio no Município de São Gonçalo. A quadrilha
seqüestrava e matava traﬁcantes para depois pedir
resgates de R$ 5 a R$ 30 mil a comparsas e parentes
das vítimas.
Ela também decretou, em janeiro deste ano, a
prisão preventiva de seis policiais acusados de forjar
auto de resistência na cidade.
Patrícia estava na “lista negra” com 12 nomes
possivelmente marcados para a morte, encontrada
com Wanderson Silva Tavares, preso em janeiro deste ano, em Guarapari, no Espírito Santo. Ele é considerado chefe do grupo de extermínio investigado por,
pelo menos, 15 mortes em São Gonçalo nos últimos
três anos.
A Juíza Patrícia Lourival Acioli, conhecida por
atuar de forma rigorosa contra grupos de extermínio e
milícias, nos últimos anos, havia condenado dezenas
de policiais envolvidos com milícias, grupos de extermínio e máﬁas de vans, combustível e caça-níquel,
além de traﬁcantes e bicheiros. Segundo aﬁrmações
de seus familiares, a Juíza Patrícia, da 4ª Vara Criminal
de São Gonçalo, já havia recebido pelo menos quatro
ameaças de morte.
Tudo leva a crer que se trata, portanto, de um
assassinato encomendado, ato repudiado por todos
nós, que requer apuração e elucidação imediatas,
bem como a responsabilização de todos os envolvidos.
Assinam este requerimento: Este Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, Senador Wilson Santiago, José
Pimentel, Pedro Simon, Romero Jucá, Ana Amélia,
Paulo Paim, Randolfe Rodrigues, Ataídes Oliveira, Rodrigo Rollemberg, Cristovam Buarque, Pedro Taques,
Mozarildo Cavalcanti, Garibaldi Alves.
Se o Senador Ciro quiser assinar, está junto à
mesa da Presidência. Acho que todos os demais presentes aqui já o assinaram.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Senador Suplicy, parabenizo...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Sem
revisão do orador.) – Se V. Exª autorizar, Sr. Presidente,
apenas externar também a minha total solidariedade
a esse requerimento.
Eu acho que o Senador Suplicy foi muito feliz, e
esta Casa faz o mínimo ao levar solidariedade à família dessa extraordinária mulher, que vinha desempenhando um trabalho excepcional, extraordinário, de
primeira grandeza.
Sinceramente, eu não estou gostando da maneira
com que a coisa está sendo conduzida.
Em primeiro lugar, eu não consegui entender porque que ela não tinha segurança pessoal. Se ela tinha
quatro, cinco ameaças de morte, uma atrás da outra,
diz o Presidente do Tribunal “Ah, não sei o quê...” não
deu a explicação. Na verdade ela tinha que ter, e pela
maneira como que foi exposto o crime se ela tivesse
segurança pessoal, se ela tivesse um carro preparado,
não teria acontecido. Outras versões apresentadas aqui
– de que ela foi vítima do crime organizado – também
são um absurdo.
Em nome dela, trago o meu abraço e o meu carinho a esta parte excepcional do Judiciário, da Procuradoria e dos juízes, que realmente emocionam o
nosso País.
Ela foi uma vítima. Ela é uma heroína, e trago
aqui o meu abraço.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT –
MT) – Sim. Senador Eduardo Suplicy, a Mesa parabeniza V. Exª e se associa a esse pesar a essa brasileira,
servidora pública, morta, ao que consta até agora, em
razão do exercício da função.
Matar uma juíza é matar parte do próprio Estado. Infelizmente, algumas pessoas, notadamente em
Brasília, como disse na minha fala, entendem que isso
só existe em ﬁlme americano de péssima categoria.
O crime organizado está dentre nós, e o Senado tem
uma grande contribuição a dar para que ele possa ao
menos ser diminuído.
Passo a palavra ao Senador Wilson Santiago
pelo tempo regimental.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Pedro Taques, demais
integrantes que estão participando ao seu lado dos
trabalhos da Mesa – Senadores Ricardo Ferraço e
Cyro Miranda –, demais companheiros, proﬁssionais
da imprensa, demais senhores e senhoras, todos nós
participamos da última campanha política de 2010.
Alguns como candidatos; outros, não.
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Durante toda aquela campanha, Sr. Presidente,
em todos os debates de que participamos – e tenho
certeza, Senador Pedro Taques, que V. Exª participou
do primeiro ao último –, a bandeira que se levantava,
e aquilo que a sociedade cobrava, era o combate à
corrupção durante todo o tempo.
Essa mobilização nacional nos levou, inclusive
aqui no Congresso Nacional, a agilizar o Projeto de Lei
Complementar conhecido como Projeto Ficha Limpa,
aprovado por unanimidade nesta Casa e quase por
unanimidade na Câmara dos Deputados.
Infelizmente, todos nós fomos surpreendidos com
a permissão para que a impunidade, até aquela eleição,
ainda não fosse colocada em prática. Surpreendemo-nos com isso sim, mas isso não só nos desestimula,
mas, pelo contrário, nos dá também condição de continuar lutando e trabalhando para que não só o patrimônio público como também a coisa do povo sejam
preservados, dentro daquilo que de fato é competência
das autoridades.
Exercemos este mandato, todos nós, quem está
nesta legislatura há mais de sete meses, com esse
mesmo compromisso, Senador Pedro Taques, de procurar fazer aquilo que, na verdade, a sociedade brasileira almeja e espera de cada um de nós.
Apoiamos a Presidenta Dilma todos nós, eu, particularmente, apoio o governo não só na continuidade,
no Governo da Presidenta Dilma, mas também os oito
anos do Presidente Lula, na Câmara dos Deputados,
defendendo os interesses nacionais, defendendo os
programas que de fato não só melhoram a vida das
pessoas como também contribuem para que tenhamos uma perspectiva melhor de vida, e que todos os
brasileiros tenham, de fato, um Brasil melhor.
Durante todo esse tempo, Sr. Presidente, apoiamos todos esses programas, que têm dado resultado
positivo. Nós podemos até relacionar alguns deles,
ou citar alguns deles, como, no caso da educação, a
interiorização do ensino público, do ensino superior
público; como, no caso da saúde, o programa Brasil
Sorridente, também implementado e ampliado pela Presidenta Dilma; como, no caso dos programas sociais,
o Brasil sem Miséria, um grandioso programa, que,
eu tenho certeza, não só tem surtido efeito, Senador
Paulo Paim, como será um dos maiores programas,
digo até redentor dos até então existentes no País,
porque dará condição de retirarmos da miséria mais
de 16 milhões de pessoas que ainda estão abaixo do
índice de pobreza.
Na questão da geração de emprego e qualiﬁcação
proﬁssional, temos aí o Pronatec, que dará condição a
todos os brasileiros, especiﬁcamente aos jovens, Senador Cristovam Buarque, V. Exª que é um conhece-
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dor da área educacional deste País. Eu entendo que
o Pronatec é um dos maiores programas que existem
neste País. Temos certeza e somos conhecedores da
deﬁciência que temos no que se refere à qualiﬁcação
proﬁssional. Mas o Pronatec dará condição para melhorar, cada vez mais, e de suprir a necessidade do
mercado de emprego no que se refere à qualiﬁcação
proﬁssional.
Na questão da habitação, Senador Mozarildo, nós
temos o programa Minha Casa Minha Vida. Há outros
programas habitacionais que, tenho certeza, vencerão
– programas que darão ao Brasil um novo rumo, uma
nova orientação. Aqueles já existentes e ampliados, e
aqueles criados recentemente contribuirão para que
o conjunto de programas atenda perfeitamente às necessidades da grande maioria da população brasileira.
Por isso, Senador Paim, é que temos de somar
com a Presidenta Dilma, temos de contribuir não só
para que ela continue de forma cada vez mais acelerada a implantação, a ampliação e a concretização desses programas como também, paralelamente, que ela
continue dando resposta à sociedade naquilo em que a
sociedade cobra, que é o respeito ao dinheiro do povo.
Parabéns à Presidenta pelas ações! Tenho certeza
de que estão de parabéns todos aqueles que pensam
da mesma forma. Enfrentamos várias crises: a crise
de 2008, Senador Mozarildo; uma crise internacional
agora em 2011. Essa crise que, graças à solidez da
economia nacional e, além de tudo, o preparo que o
País tem hoje para enfrentá-la, só nos resta parabenizar aqueles que contribuíram para a situação que
hoje vivemos. E esse preparo do país faz com que se
tenha condições de continuar enfrentando não só as
crises como, também, planejando um futuro melhor
para alcançarmos aquilo que todos nós almejamos.
Não podemos, Sr. Presidente, deixar de bater
palmas naquelas oportunidades, naqueles momentos
em que é necessário bater palmas, quando se pune o
corrupto, quando se contribui ou se demite um corrupto; bater palmas também quando a sociedade, quando
todos nós estamos conscientes de que aquela pessoa,
aquele representante de determinado órgão cometeu
crime não só de corrupção como também de má-fé em
relação ao patrimônio público.
Agora, precisamos ter muito cuidado, muita cautela para também não batermos palmas, Senador Paim,
para os exageros. Sabemos que existem exageros
em muitos setores. Não temos ainda a convicção do
que foi, de fato, pontualmente exagerado, mas sabemos que no decorrer de determinadas operações, no
decorrer de determinadas denúncias, no decorrer de
determinadas publicações, no decorrer da fala até de
alguns dos companheiros desta Casa, assim como da
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Câmara dos Deputados, em muitos dos casos ocorreram exageros.
Nós não podemos, Senador Pedro Taques, bater
palmas ao exagero; nós temos sim que bater palmas
para o que é justo, correto, de interesse público e de
interesse da sociedade brasileira.
Por essa razão, não podemos generalizar e dizer que a corrupção está generalizada. Não. Existem
muitos ministros, funcionários públicos, integrantes dos
Três Poderes, digo que é até a maioria, que de fato
são homens sérios, que merecem o nosso respeito,
a nossa solidariedade e a nossa compreensão, neste
momento. E, assim, com calma, enfrentarmos as situações para darmos satisfação à população brasileira.
Existem abusos sim e somos conscientes disso. Por
isso nós temos que ter calma, cautela, para que não
sejamos injustos.
V. Exª, Senador Pedro Taques, tem dito sempre
isto: a injustiça é o maior inimigo do homem, porque
não se concorda com alguém, por maior ou menor,
que seja injustiçado por determinadas acusações, denúncias ou condenações que, no futuro, poderão ser
comprovadas ou esclarecidas de que de fato aquele
cidadão foi injustiçado.
Aprendi muito a ter calma, no que se refere a esses assuntos, por várias razões: atuei durante dez anos
no Tribunal do Júri da capital, como Defensor Público,
e lá defendi muitos que até então eram acusados de
homicidas, de latrocidas, por crimes hediondos, bárbaros, o que de fato arrepiou toda a sociedade paraibana.
Mergulhamos nos autos dos processos, das provas
não só testemunhais como técnicas, e identiﬁcamos
que lá existia muita injustiça em relação a determinados acusados.
A calma nunca pode deixar de ser um objeto preponderante ou balizador das decisões dos homens ou
de posicionamentos das pessoas. E essa calma e essa
tranqüilidade nos dá o rumo para sermos justos, para
sermos corretos e de fato sermos o menos injusto com
as pessoas, com os cidadãos, com os entes federados, com a própria estrutura pública e, enﬁm, com as
pessoas deste país.
Por todas essas razões, Sr. Presidente, é que
registro, no dia de hoje, o meu posicionamento, batendo palmas para as punições daqueles que de fato
são culpados e que merecem, sim, ser punidos, ao
mesmo tempo apelando, pedindo cautela para que de
fato os exageros não sejam cometidos e ultrapassem
os limites, contribuindo para a injustiça com determinadas pessoas.
Agradeço a V. Exª, Senador Pedro Taques, que,
de fato, como ex-Procurador de Justiça, homem que
tem conhecimento profundo não só da lei penal, não
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só do combate à corrupção, mas, acima de tudo, como
professor na sala de aula, pois conheço muitas pessoas que foram alunos e alunas de V. Exª, que têm por V.
Exª uma admiração muito grande como mestre, como
orientador e, além de tudo, os seus ensinamentos contribuíram para que muitos dos cidadãos brasileiros,
paraibanos, de fato alcançassem os seus objetivos
dentro das suas próprias proﬁssões.
Então, o momento é de cautela. O momento não
é de jogar gasolina no fogo ou de jogar mais gasolina
no fogo. O momento é de cautela e a cautela não só
dá condições às autoridades competentes de apurar
quem de fato é corrupto, quem de fato merece ser
punido, como também isenta, inocenta aqueles que
injustamente foram acusados.
Eu tenho muito medo desses espantos, dessas
divulgações estrondosas no que se refere a determinados assuntos, mas tenho certeza de que V. Exª tem
experiência disso, pois já atuou em muitos processos
de conhecimento nacional e cumpriu com dignidade
o seu dever, a sua obrigação.
Quando essas coisas tomam dimensão exagerada, somos conscientes de que há por trás disso, em
muitos dos casos – não quero dizer que são nesses
casos –, também o incentivo, o interesse político ou,
às vezes, de correntes direcionadas em determinada
instituição em fazer com que o Governo e as instituições públicas percam poder e espaço nos órgãos que
defendem.
Por essa razão é que temos de enfrentar, sim, a
crise, Senador Paulo Paim, mas temos que enfrentá-la de forma consciente e tranquila, procurando fazer o
possível não só para ser justo com as pessoas, como
também dar uma resposta à sociedade dentro daquilo
que ela merece e exige de cada um de nós.
A sociedade não exige que todos nós ocupemos
esta tribuna para denunciar inocentes, Senador Mozarildo; a sociedade não exige que cada um de nós
ocupe o espaço, pago com dinheiro público, que é a
transmissão da rádio e da TV Senado, de todos os
meios de comunicação do Congresso Nacional ou de
qualquer ente público, pago com o dinheiro público.
Ele, de fato, merece, sim, ser respeitado e transmitido,
dentro daquilo que representa, no mínimo, a verdade
e a compreensão naquilo que, em um futuro bem próximo, tenhamos condições de identiﬁcar.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Wilson, eu quero apartear V. Exª, quando fala, ao
ﬁnal do seu discurso, que usar o Senado, portanto, no
horário pago pelo contribuinte, para defender a apuração – que foi o que vim fazer em meu pronunciamento,
foi o que vim fazer em vários pronunciamentos – rigo-
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rosa da corrupção que está ocorrendo no Governo, e
não é só neste Governo, principalmente as atitudes da
Presidente Dilma e concitar todos os Parlamentares de
todos os partidos – e que sou de um partido da base
do Governo. Então, eu não acho que isso seja sair da
nossa missão. A nossa missão aqui é, sim, denunciar,
pedir a apuração de coisas erradas e, principalmente,
dar sustentação à Presidente para que ela possa continuar governando, e não sofrer ameaças de eventuais
interesses de alguns Parlamentares, que têm interesse,
sim, em aproveitando isso, procurar desestabilizar o
Governo dela. Foi o que ﬁz no meu pronunciamento e
acho que ﬁz dentro do que pode realmente ser feito,
pois é um dever do Parlamentar fazer.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Senador Mozarildo, acompanhei parte do pronunciamento de V. Exª e concordo plenamente. O que eu
frisei, de fato, foi exatamente nós termos cautela em
relação àquilo que, no mínimo, é a nossa obrigação: a
de não sermos injustos com as pessoas. Vamos apurar.
E parabenizar a Presidente Dilma pelas ações que tem
tomado; dizer que, de fato, ela está no caminho certo, pois ela assumiu o compromisso com a sociedade
brasileira de defender o patrimônio público, o interesse
da sociedade e do povo em geral.
Da mesma forma, nós assumimos esse compromisso, Senador Pedro Taques. Eu acho que a campanha de 2010 foi um marco na história da própria política brasileira. A exigência número um da sociedade
era a defesa do patrimônio público, era o combate à
corrupção, era o combate àqueles que, de fato, abusavam e brincavam com o dinheiro do povo. Todos nós
assumimos esse compromisso.
Por essa razão é que temos, sim, que parabenizar
não só a Presidente Dilma como também todos que
estão nesta linha de combater a corrupção e moralizar
a coisa pública. Por outro lado, temos que ter cautela
para não batermos palmas para aqueles que exageram, que extrapolam o limite, ao ponto de incriminar
inocentes. Não é esse o nosso dever, não é a nossa
obrigação, e muito menos a sociedade exige isso de
nós. Exige, sim, a condenação, a punição e também a
responsabilização daqueles que, de fato, merecem ser
condenados para ﬁcarem atrás das grades.
Agradeço a V. Exª, mais uma vez; ao Senador
Pedro Simon, que tem sido um exemplo nesta Casa
durante toda a sua história, não só nesta legislatura.
Eu ainda muito jovem, como Deputado Estadual, Senador Pedro Simon, acompanhava V. Exª. Na época,
não tinha TV Senado. Havia a Rádio Senado. Às vezes,
ouvíamos A Voz do Brasil. Durante muito tempo, assistíamos aos posicionamentos e aos pronunciamentos de
V. Exª, sempre na defesa da moralidade pública e em

AGOSTO 2011

Agosto de 2011

respeito à sociedade brasileira. Hoje, depois de mais
de 40 anos no exercício da atividade política, V. Exª não
se afastou um milímetro da sua linha. Por essa razão,
V. Exª é um exemplo para todos nós. Mas, em nenhum
instante – e nós temos acompanhado, Senador Pedro
Taques –, o Senador Pedro Simon, pela experiência
e pelo exemplo que tem dado a todos nós, abusou e
extrapolou os limites, incriminando os inocentes. Pelo
contrário. Ele exige, sim, apuração séria, dura, mas,
por outro lado, respeita as decisões e o resultado ﬁnal
da apuração, para que antecipadamente não se tenha
condições de condenar inocentes e, por essa razão,
cometermos injustiças com a nossa própria consciência e também com a sociedade brasileira.
Agradeço a tolerância de V. Exª, Sr. Presidente,
dizendo a V. Exª que nós continuaremos, sim, nessa
luta, nessa trincheira, em defesa do patrimônio nacional, em defesa da sociedade brasileira, apoiando
a Presidenta Dilma e apoiando, enﬁm, todos aqueles
que, com correção, procuram exercer com dignidade
o seu mandato nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Parabéns, Senador Wilson Santiago, pelas
suas palavras.
Passo, agora, a palavra a S. Exª o Senador Randolfe Rodrigues, que falará pela Liderança do PSOL.
V. Exª terá o tempo regimental.
Antes, Senador Randolfe, permita-me.
A Mesa prorroga a sessão por mais uma hora,
em razão da importância do tema.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, caríssimo Senador Pedro Taques, Srs. Senadores, todos que nos assistem pela TV e nos ouvem
pela Rádio Senado, quero dar continuidade a essa
jornada cívica desta segunda-feira contra a corrupção,
que somos convocados por ti, Senador Pedro Simon.
Tenho ouvido algumas mediações de alguns discursos nossos. Então, eu queria iniciar dizendo que
não estamos aqui falando de um problema menor. A
questão da corrupção não é um detalhe, não é um
discurso, como alguns podem querer dizer, udenista.
Não! Não é isso, não! A corrupção é uma das mais
dramáticas mazelas não somente do Brasil, mas também do mundo. Mas, em nosso País, lamentavelmente, a corrupção tomou ares de dramaticidade. E o que
estamos fazendo esta tarde é um alerta de defesa do
Estado democrático de direito. Porque é exatamente
quando a sociedade não acredita mais em suas instituições, é exatamente quando a sociedade não acredita mais em seus Senadores, em seus Deputados, em
seus representantes, no Ministério Público, na Polícia
Federal, no Executivo. Quando a sociedade deixar de
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acreditar, será aí que o Estado democrático de direito
vai estar ameaçado.
Então, nós queremos aqui restaurar a crença da
sociedade, defender a restauração da crença da sociedade no Estado de direito.
Para assinalar o que estamos dizendo, há uma
publicação “A corrupção e a economia global”, editada pela Universidade de Brasília, que faz o estudo do
impacto da corrupção em todo o mundo. Nesse estudo
se faz exatamente o diagnóstico: onde os interesses
particulares e privados da corrupção tiveram interferência na política e onde interferiram na política resultaram em mudanças no sistema político, em mudanças
nas estruturas políticas. Não estamos falando aqui de
mal menor ou desviando o que deva ser o centro da
preocupação deste Congresso Nacional; é o inverso.
Este tema deve ser também o centro da preocupação,
porque é necessária a coibição da corrupção para
defendermos o Estado de direito. Por isso temos que
reforçar a atuação de instituições que honram a República; não estamos falando, ao contrário do que se
falava nos anos 50, 60, que tudo está perdido, tudo
está corroído. Não.
Neste País, nesta República, Senador Simon,
há instituições republicanas, como o Ministério Público; neste País, nesta República, há instituições que
orgulham a nós brasileiros, como a Polícia Federal.
Por isso, faço questão de destacar alguns trechos da
nota de esclarecimento da Associação dos Delegados
da Polícia Federal sobre a atuação da Polícia Federal
no Brasil.
Diz a Associação, em alguns trechos:
A Associação Nacional de Delegados
da Polícia Federal vem a público esclarecer
que, após ser preso, qualquer criminoso tem
como primeira providência tentar desqualiﬁcar
o trabalho policial; quando ele não pode fazê-lo pessoalmente seus amigos ou padrinhos
assumem a tarefa em seu lugar.
Mais adiante, diz a nota da Associação:
A providência logo adotada visa a desviar o foco das investigações e investir contra
o trabalho policial. Em tempos recentes, esse
método deu tão certo que todo um trabalho
investigatório foi anulado. Agora a tática volta
ao cenário.
Mais adiante, a nota da Associação diz:
Colocará todo seu empenho para esclarecer o povo brasileiro o que realmente se pretende com tais acusações ao trabalho policial
e o que está por trás de toda essa tentativa de
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desqualiﬁcação da atuação da Polícia Federal.
É uma pena que aqueles que se dizem estarrecidos com a violência pelo uso de algemas
não tenham o mesmo sentimento diante dos
escândalos que acontecem diariamente no
País, que fazem evaporar bilhões de reais dos
cofres da nação, deixando milhões de pessoas
na miséria, inclusive, condenando-as à morte.
É exatamente aquilo que V. Exª disse, há pouco,
aqui. Ficam assustados, estarrecidos, por conta da
algema. O estarrecimento é por conta do vazamento,
da foto. Mas esse estarrecimento tem de ser por causa dos milhões que deveriam ter ido para o turismo
no Amapá, que poderiam ter dinamizado a economia
do meu Estado. Esse estarrecimento deveria ser por
causa dos bilhões desviados do Ministério dos Transportes, que poderia ter asfaltado estradas, construído
ferrovias, melhorado a infraestrutura aeroportuária às
véspera da Copa do Mundo no Brasil. O estarrecimento
tem de ser diante disso.
Agora se fala do gado como se o problema não
fosse o carrapato, como se o problema fosse o gado. O
problema é o carrapato, e o carrapato que está sendo
combatido por instituições republicanas, como a Polícia
Federal e o Ministério Público, é a corrupção. Essas
instituições devem receber de nós total solidariedade.
Senador Simon, nós aqui estamos mandando
uma mensagem à Presidente Dilma:
Presidente Dilma, conte conosco!
Faça a limpeza no Ministério dos Transportes!
Faça no Ministério do Turismo! Faça na Agricultura! No
Ministério do Turismo tem de demitir o Ministro. Não é
possível que o Ministro tenha um secretário executivo,
ao lado dele, sendo encarregado pela direção dos negócios da Pasta e não soubesse o esquema que estava
sendo montado lá no Ministério do Turismo.
Faça isso, Presidente, e não se preocupe com o
ﬁsiologismo. De mim, dos Senadores que estão aqui
no plenário – Senador Simon, Senador Taques, Senador Paim, Senador Suplicy –, para ter o nosso apoio,
Senhora Presidente, não precisa de um cargo, não
precisa de um cargo no Governo Federal. Para combater a corrupção, para ir em frente nessa tarefa não
precisa de nenhum favor.
Senador Taques, eu estive com a Presidente Dilma uma vez, de passagem, na leitura da mensagem
presidencial aqui no Congresso Nacional. Nunca estive, pessoalmente, junto, ao lado dela. Pois bem. Ela
nem precisa se reunir comigo. Ela terá o meu apoio
se for para tomar medidas de fortalecimento da Polícia Federal, de fortalecimento de investigações, de
combate sistemático a esse câncer da vida nacional
que é a corrupção.
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Senador Taques, é com prazer que o ouço.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Randolfe Rodrigues, ilustre Senador do Estado
do Amapá, alguns entendem que debater corrupção
seja algo estreito. Eu entendo que é algo que deva ser
debatido por todos nós, porque, como nós estamos
debatendo aqui desde as duas horas, não há programa, não há projeto governamental que sobreviva em
razão da existência de corrupção. Não há república com
corrupção. Não há estado democrático de direito com
corrupção. Enquanto nós tivermos o mal da corrupção,
a democracia será apenas formal, não será material,
porque a corrupção vai solapando os princípios desse
estado democrático de direito. V. Exª tem inteira razão:
nós temos de fortalecer os órgãos de ﬁscalização. Se
equívocos, erros, crimes foram cometidos, eles devem
ser responsabilizados. Agora, nós não podemos parar
neste momento. Temos que caminhar com os instrumentos constitucionais que temos. Eu vejo e todos do
Brasil estão a ver e ouvir que V. Exª é de um partido de
Oposição. O PSOL não se encontra na famosa base,
esse algo sem forma, sem conteúdo programático. V.
Exª não se encontra nessa chamada base e V. Exª está
aqui, com espírito republicano, defendendo a ação da
Presidente da República. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Tenho certeza de que a população do
Estado do Amapá tem orgulho...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Para concluir, Senador Taques, quero dizer que incorporo o aparte de V. Exª e, mais do que isso, fui comunicado por V. Exª, na última quinta-feira, dessa iniciativa do Senador Simon na tarde de hoje. De imediato,
antecipei meu retorno para Brasília, depois de ter ido
ao meu Estado, porque considero que esta sessão de
hoje será um divisor de águas, inclusive na chamada
– vou utilizar o seu termo – base aqui.
Reitero: a Presidente pode ﬁcar tranquila. Ela
pode perder um, dois, meia dúzia, uma dúzia nessa
base e ter o apoio do povo, ter o apoio da sociedade.
Simon, aqui, que está conosco, que nos convidou
para esta tarde, esteve presente, esteve à frente, na
vanguarda, dos mais importantes momentos políticos
da história do País dos últimos 20 anos. O Senador Simon viveu aqui neste Parlamento e viu daqui ser deﬂagrada a luta contra a ditadura militar. O Senador Simon
esteve aqui neste parlamento e daqui participou das
lutas pela redemocratização e pelas eleições diretas
para Presidente. E tantas outras, Senador Pedro Simon.
Nós podemos estar, a partir de hoje, numa data
histórica. Façamos daqui um divisor de águas.
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Na quinta-feira, eu, o Senador Taques, outros
Parlamentares, o Deputado Chico Alencar fomos à
Controladoria-Geral da União manifestar o nosso apoio
ao Senador Jorge Hage.
Nós queremos aqui, Presidente, dizer à Presidente Dilma o seguinte: conte conosco, se for necessário,
para ir às ruas mobilizar o povo brasileiro para que a
senhora tenha medidas de combate à corrupção. Não
se submeta à chantagem. Não se submeta à pressão
de base. Essa história de base, de fazer greve, porque
houve secretário ou houve agente de governo preso,
esse negócio de fazer greve porque houve cargos defenestrados de governo... Não se submeta, Presidente, à chantagem de base. Submeta-se à conﬁança do
povo brasileiro, que está ao seu lado.
Nós estaremos e, sendo necessário, nós iremos
às ruas. Se for para defender o seu governo contra o
ﬁsiologismo, contra a chantagem, contra o achincalho,
não vai ser para defender o seu governo, vai ser para
defender o Brasil, vai ser para defender a República.
Chegou o momento de nós, de as pessoas de
bem e decentes deste Senado, deste Congresso Nacional, da política brasileira, se levantarem. Não se trata
de interesse de um lado ou de outro. Trata-se, neste
momento, dos interesses do Brasil.
E, aí, é necessário um conjunto de medidas. Fomos à CGU na quinta-feira, e é necessário apoiar o
trabalho da Controladoria-Geral da União. É necessário
se solidarizar e apoiar a Polícia Federal. É necessário estar ao lado do Ministério Público da União nas
medidas saneadoras. É necessário estar ao lado dos
juízes como os juízes lá do meu Estado do Amapá e
como juízes como a juíza Patrícia, que emprestou a
sua vida para defender este Estado de direito, para que
este Estado funcionasse. É necessário aprovarmos o
quanto antes, no Congresso Nacional, o ﬁnanciamento
público de campanhas para acabar com esse consórcio
e com esse compadrio que existe entre os interesses
privados nas campanhas eleitorais e os interesses de
alguns políticos, para acabar com essa parceria entre
o público e o privado, uma parceria do privado para se
apropriar das coisas públicas. É necessário, em deﬁnitivo, pormos ﬁm ao caixa dois de campanha, uma das
raízes de todos os males da corrupção. É necessário
fortalecermos instituições parlamentares, como comissões parlamentares de inquérito, que muitos aqui
assinaram, porque governo que não teme corrupção
não temerá comissões parlamentares de inquérito.
Enﬁm, é necessário uma reação do Estado brasileiro. Estamos num momento crucial. Dizem, no grego,
que a palavra crise vem de crisol, que é o elemento
puriﬁcador do ouro. A crise é uma síntese dialética. É
nos momentos de maior crise que há o ressurgimento
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do novo. Que esta crise das instituições políticas que
estamos vivendo hoje seja uma crise para construirmos o novo e refundarmos a República brasileira, desta
feita sem a corrupção.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues, o Sr. Pedro Taques deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Obrigado, Senador Randolfe.
Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Pedro Simon, que inspirou todos nós para esta
sessão, que alegria estar falando com V. Exª na presidência dos trabalhos!
Senador Simon, a impressão que tenho é a de
que o Brasil tem reservado ao mês de agosto, historicamente, um capítulo especial. Eu poderia falar de
tantas passagens que se tornaram demarcações divisórias da sociedade brasileira exatamente no mês de
agosto, cada uma com suas características conjunturais, tanto em âmbito nacional quanto internacional,
momentos que a gente tinha de debater além daquilo
que víamos no horizonte.
É dever nosso observar e manter vivas essas
páginas, para que a nossa tão recente democracia
seja cada vez mais enraizada e que não sofra nenhum
tipo de turbulência, Sr. Presidente, para que a nossa
democracia tome corpo no seio da sociedade e para
que o nosso País seja conhecido lá fora como uma
Nação coroada pelo êxito e pela prática da democracia, com suas verdades e meias verdades, mas tudo
colocado à luz do dia.
Getúlio Vargas, Sr. Presidente – já foi aqui citado –, tirou a própria vida em defesa do povo e do
pleno desenvolvimento soberano social e econômico
do nosso País.
A Campanha da Legalidade – V. Exª, Senador
Simon, como ninguém, lembra – surgiu para que a
Constituição fosse cumprida, dando posse a João
Goulart na Presidência da República. V. Exª, como ninguém, é uma personagem viva dessa história. Aliás,
este ano, faz cinquenta anos dessa que foi uma das
maiores epopeias de resistência pela democracia, pela
liberdade e pela justiça.
Agosto foi deﬁnido pelo imortal Moacyr Scliar, que
V. Exª também conheceu muito bem, que disse: “Agosto: mês de cães danados”. Creio que ele tinha razão.
Não estou aqui querendo mostrar espelho da
história ou medir, mas relatar fatos para reﬂexão, pois
esse é um dos nossos deveres.

Terça-feira 16

381

33085

Sr. Presidente, estamos presenciando e vivendo
o período democrático mais longo de nossa história republicana. Foram seis eleições diretas para Presidente.
Nós não nascemos sabendo. Estamos, com certeza,
nos aprimorando com nossos erros e acertos. Só o
voto dá essa garantia.
A Presidenta Dilma foi eleita, queiram ou não queiram alguns, com 55 milhões de votos e com a missão
de dar continuidade, como todos sabiam, a uma série
de ações nos campos social, econômico e políticos,
iniciadas no ano de 2003, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Quatro anos após a sua eleição, ele,
mais uma vez, se elege Presidente, somando oito anos.
Sr. Presidente, queiram ou não queiram alguns,
que são adversários do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, temos hoje um País em franco desenvolvimento. Somos a sétima economia do mundo e
estamos a caminho de ser, nos próximos dez anos,
conforme dizem alguns, a 5ª potência do mundo. Isso
não é pouca coisa.
Nos últimos oito anos, foram gerados – e me dizia
ainda anteontem o Ministro do Trabalho – 16 milhões
de novos postos de trabalho. As taxas de desemprego são praticamente as mais baixas da história deste
País no período pós-ditadura. É pela primeira vez que
existem mais trabalhadores formais do que informais e
mais trabalhadores na Previdência Social, e é por isso
que ela vai muito bem, porque 16 milhões de pessoas passaram a trabalhar, receber, consumir e pagar a
Previdência. A desigualdade de renda está no menor
nível histórico e a renda do trabalhador é a maior, no
mínimo, dos últimos dez anos.
O salário mínimo, Sr. Presidente, está no maior
nível dos últimos 40 anos. Entre janeiro de 2003 e
novembro de 2010, seu reajuste nominal chegou a
155% e seu aumento real, ou seja, acima da inﬂação,
conforme o IBGE, chegou a 67%. Em 2000, o salário
mínimo, Sr. Presidente, valia US$60; hoje, se aproxima
dos US$350. Até 2023, se for respeitado o acordo que
ajudamos a construir, o salário mínimo, aqui no Brasil,
poderá chegar em torno de US$1 mil, só semelhante,
na América, eu diria, aos Estados Unidos e ao Canadá.
Poderia também dizer que o analfabetismo e
a mortalidade infantil estão em taxas decrescentes,
longe daquilo que queríamos, mas são decrescentes.
Cada vez mais, temos pessoas com acesso a escola,
habitação, saneamento e abastecimento de água. Em
dezembro de 2010, o Programa Bolsa Família atingiu
12,9 milhões de famílias pobres, e extremamente pobres. O impacto produzido aponta que, dentre as famílias beneﬁciadas, 93% das crianças e 82% dos adultos
fazem agora três ou mais refeições por dia.
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Recentemente, Sr. Presidente, a Presidenta Dilma
lançou o Programa Brasil Sem Miséria, que tem como
objetivo retirar da miséria absoluta aqueles que vivem
com menos de US$70 – 16,2 milhões de pessoas.
Os principais pontos do programa são: ampliação
do Bolsa Família; a criação do Bolsa Verde; Água para
Todos; a capacitação de trabalhadores; mais investimentos na construção de cisternas.
Sr. Presidente, o PIB cresceu entre os anos de
2003 e 2009 muito mais do que as taxas médias observadas nas décadas de 80 e 90.
A produção industrial brasileira teve variação positiva de 48% entre janeiro de 2003 a outubro de 2010.
As exportações mais que dobraram entre 2003
e 2009.
A produção agropecuária brasileira atinge níveis
inéditos de volume e também de qualidade.
Com mais crédito e também saneamento das
dívidas dos produtores, fortes investimentos em pesquisa aplicada, defesa e qualiﬁcação agropecuária, o
Brasil se consolida como potência agrícola.
Temos uma safra agrícola que bateu o recorde
histórico: 150 milhões de toneladas.
As vendas, Sr. Presidente, do comércio varejista
explodiram no período de 2003 a 2010, com um aumento de 88%.
O volume total de crédito do sistema ﬁnanceiro
alcançou 1,5 bilhão em novembro de 2010, com um
aumento de 336% – estou falando em crédito, crédito
para aqueles que mais precisam para reativar o mercado interno, que aumentou nesse período 336% em
relação a janeiro de 2003. É o maior valor desde o início da série, em 1995.
Eu poderia lembrar aqui que liquidamos a nossa
dívida com o FMI e hoje somos credores de bilhões de
dólares junto ao Fundo Monetário Internacional. Poderia citar ainda avanços em ciência e tecnologia, em
comunicação, na matriz energética, na política externa
e assim por diante.
Recentemente, a Presidente Dilma anunciou várias medidas destinadas a estimular o crescimento do
setor industrial do País, principalmente desonerando a
folha, atendendo ao pedido dos mais variados setores
da nossa indústria.
O Plano Brasil Maior traz uma série de estímulos à competição da indústria brasileira, tais como, eu
dizia aqui, desoneração de tributos, manutenção de
Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, abaixo
do que aquilo que tínhamos antes do Governo Lula, e
também incentivo à construção civil, máquinas e equipamentos, tecelagem, setor moveleiro e setores outros
da nossa economia como softwares.
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Sr. Presidente, segundo a Presidenta Dilma, as
medidas do Plano Brasil Maior vão na linha do estímulo
a alguns setores da economia que assim vão ampliando, com ousadia e com coragem, a indústria nacional,
para que possa competir, em melhores condições, com
a avalanche de manufaturados importados que chegam ao Brasil por causa da crise dos ditos países ricos
e pelas novas condições da produção internacional.
Destacamos, também, rapidamente, o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego,
que vai além da esfera do ensino médio. O Pronatec
inclui diferentes vertentes do aprimoramento dos trabalhadores ativos e articula com o mercado de trabalho.
O ex-Presidente Lula, em oito anos, mais que
dobrou o número de escolas técnicas no País. São
mais de oito milhões de estudantes beneﬁciados. Foram criadas 240 novas unidades federais de ensino
básico. A Presidenta Dilma, pelo seu projeto, mostra
que há possibilidade de dobrar, assim mesmo, o número de escolas técnicas que já foram dobradas pelo
ex-Presidente Lula.
Vou dar um exemplo rápido da política de valorização do ensino técnico e proﬁssionalizante implantado pelo Governo Federal. No Rio Grande do Sul, Sr.
Presidente, teremos 7 novas escolas técnicas federais
somando às 33 já existentes. O Estado terá, então, 40
instituições até o ﬁnal de 2013. As cidades beneﬁciadas serão Santo Ângelo, Vacaria, Lajeado, Sapiranga,
Alvorada, Gravataí e Viamão. Cada uma receberá em
torno de R$10 milhões em investimentos.
Podíamos lembrar aqui do ProUni, Programa
Universidade para Todos, que fez e vem fazendo pela
educação superior o que o Pronatec fará pelo ensino
médio e pelo ensino técnico. O ProUni garantirá, em
média, um milhão de vagas para estudantes pobres.
Sr. Presidente, é claro que já ﬁzemos muito, mas
eu entendo que temos de fazer muito mais. Mas estamos no rumo certo. Por isso, esta sessão de hoje. Os
Senadores, provocados por V. Exª, declaram o apoio à
Presidenta Dilma no combate a todo tipo de corrupção.
Podemos lembrar aqui do PAC 1, do PAC 2, do
Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, Brasil sem
Miséria, Água para Todos e por aí vai.
Sr. Presidente, a Presidenta Dilma tem legitimidade para seguir em frente, com o olhar no horizonte, com o pulso ﬁrme e com muita coragem, como eu
disse na abertura, na defesa e na luta dos interesses
do nosso País, do nosso povo, da nossa gente e, sobretudo, combatendo qualquer tipo e qualquer ato de
corrupção, doa a quem doer.
Tenho muito claro, Sr. Presidente, que qualquer
manifestação, mesmo que legal, centrada apenas no
campo político-partidário, não pode, de maneira alguma,
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interferir nos rumos de uma nação. Se há problemas,
se há erros, eles devem ser apurados, e as medidas
cabíveis, tomadas.
Sr. Presidente, permita-me, no encerramento
desta minha manifestação de apoio ao Governo da
Presidenta Dilma, eu, que disse que há tanta coisa
positiva, também dizer que este Governo não é perfeito, Senador Pedro Taques. Por exemplo: como ﬁca
a questão dos aposentados?
Eu digo hoje e direi também amanhã que lamento
muito o veto, no dia de hoje, de um artigo da LDO que
foi construído por unanimidade. Sabem o que dizia o
artigo? Dizia: “está aberta a possibilidade da livre negociação com os aposentados, com a Abap, com as
centrais, para construir, em hipótese, algum aumento
para o aposentado”. Esse artigo foi vetado. Isso é de
uma insensibilidade política que não há como eu vir à
tribuna e não comentar.
Teci aqui dez páginas de elogios, mas não queiram que eu aceite um veto desse tipo. Pelo amor de
Deus, não se tratava nem de percentual! Só sinalizava
para os aposentados que, mediante negociação, eles
poderiam ter um aumento. Em janeiro, diante do que
construímos juntos, o salário mínimo terá um aumento
de 13% a 14%, e eles terão somente 6%.
Ora, no ano passado, não havia nada na LDO.
Fomos à luta, mobilizamo-nos aqui, ﬁzemos vigília aqui
e arrancamos 80% do PIB. Faremos de novo. Pode
saber que faremos de novo. Pode até não dar, mas,
para mim, o importante é a luta e o bom combate. Eu
travarei o bom combate em defesa dos aposentados
e na busca do ﬁm do fator previdenciário.
Foram muitos os elogios. Estou aqui em defesa da
Presidenta Dilma, mas lamento essa falta de sensibilidade. Trata-se de um artigozinho da LDO, não era nem
do Orçamento. Ora, meus amigos, eu, que tenho pautado a minha atuação com enorme responsabilidade,
não posso aceitar que esse artigo seja vetado dessa
forma. Isso só sinaliza para o movimento social aquilo
que eles vêm dizendo há muito tempo: sem mobilização e pressão, não levam. E aqueles que se mobilizam
levam, como o setor automobilístico e outros setores.
Sr. Presidente, ﬁcam aqui essas minhas considerações. E ﬁz questão de mostrar que o Brasil está indo
muito bem. Se está indo muito bem, por que não olhar
para os velhinhos? Por que não olhar para os idosos?
Por que não olhar para os aposentados e pensionistas do regime geral? São os primos pobres da Previdência. Ninguém está falando aqui em salário nem de
R$10 mil, nem de R$15 mil. Estou falando de salário
abaixo de R$3 mil, porque quem é aposentado do
Regime Geral da Previdência duvido que ganhe mais
de R$3 mil. A ampla maioria ﬁca em torno de R$2 mil,
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sabendo que, dos 26 milhões, 18 milhões ﬁcam com
um salário mínimo.
Então, é isso também que eu queria ponderar
nesta tarde de reﬂexão. A reﬂexão tem que ser feita
na sua amplitude.
Mas, para concluir, Senador Pedro Taques, eu
quero dizer que li hoje, de manhã – ﬁz questão –, na
Comissão de Direitos Humanos, um documento que
escrevemos em solidariedade aos juízes, em solidariedade à família da nossa Juíza Patrícia Acioli, que
foi covardemente assassinada. E, ao longo da minha
fala de hoje, pela manhã, eu cito o seu projeto, que
penaliza, de forma dura, todo crime que é cometido
contra aqueles que se dedicam a defender o interesse
do País, no caso aqui os juízes.
Parabéns a V. Exª. Não vou ler de novo o artigo,
até porque já li ao vivo, hoje pela manhã, mas o ﬁz
com muita consciência. E alguns disseram: “Não faça,
porque olha aí a máﬁa tal e máﬁa b”. E eu, com máﬁa
tal e máﬁa b, li e leio de novo, quando for provocado.
Já o ﬁz hoje pela manhã.
Meus cumprimentos a V. Exª. É inaceitável o assassinato dessa juíza.
E é bom lembrar, Senador Pedro Taques, que o
seu projeto foi construído a partir de uma audiência
pública que ﬁzemos aqui na Comissão de Direitos Humanos, a pedido dos juízes. E V. Exª, com uma atuação brilhante naquela Comissão, teve a ideia, então,
de apresentar esse belo projeto, que eu aqui estou
defendendo com muita convicção.
Por ﬁm, Sr. Presidente, vou ﬁcar nos meus 20 minutos. Quero dizer que na Mesa fui tolerante e permiti
que alguns Senadores falassem até 40 minutos, mas
eu não vou precisar fazer isso.
Eu quero só registrar que a categoria dos servidores da Rede Federal de Ensino Básico, Proﬁssional
e Tecnológico – nós que falamos tanto em ensino técnico – está em greve desde o último dia 1º. Eu recebi
da categoria documento dizendo que a greve foi o último recurso, na expectativa de que haja um processo
de discussão, entendimento e negociação. Aqui eles
colocam todos os argumentos, as categorias assinam,
e está a pauta de reivindicação.
Senador Presidente, eu peço que V. Exª considere na íntegra os meus pronunciamentos. E o Senador Suplicy me pede um aparte, nos meus últimos
dois minutos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero, mais uma vez, elogiar a maneira como V. Exª colocou, de maneira abrangente, os passos dados pelo
Governo da nossa Presidenta Dilma nas mais diversas
áreas. E, neste dia especial em que o Senador Pedro
Simon, o Senador Cristovam Buarque, o Senador Pe-
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dro Taques e outros nos convocaram para dedicarmos
a sessão de hoje às medidas para o combate à corrupção, ao apoio à Presidenta Dilma Rousseff, gostaria de lembrar que o Senador Pedro Simon sugeriu
inclusive a V. Exª, como Presidente da Comissão de
Direitos Humanos, que convide aqui aquelas instituições como a OAB, a CNBB, a Transparência Brasil, o
Instituto Ethos, a Controladoria-Geral da União e todas
aquelas instituições que têm tido o propósito de agir
para prevenir e combater a corrupção. Quero lembrar
de um documento que tenho aqui – na minha fala vou
tratar dele – sobre a responsabilidade das empresas
no combate à corrupção, publicado, em junho de 2009,
pela Controladoria-Geral da União, pelo Instituto Ethos
e pelo Grupo de Trabalho do Pacto Empresarial pela
Integridade e contra a Corrupção. Esse documento
poderia inclusive ser objeto de análise numa reunião
como essa. E também gostaria de cumprimentá-lo por
sempre estar atento às justas reivindicações dos aposentados e dos idosos. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Suplicy.
Ao terminar, eu vi que muitos Senadores disseram
aqui que não têm cargo dentro do governo. Eu também
posso dizer que não tenho cargo nenhum dentro do
governo, nenhum. Sou do PT, mas não tenho nenhum
síndico de prédio nem motorista dentro do governo.
Não é que eu ache errado alguém ter cargo dentro do
governo, mas eu não tenho também. Então, já que o
depoimento foi dado por inúmeros, eu falo isso com a
maior tranquilidade, mas eu acho que a questão não
é ter ou não ter cargos, mas é a conduta e a forma de
fazer política que naturalmente demarca a atuação
de cada um.
Enﬁm, meus amigos do movimento social, o recado está dado. Se não houver mobilização, claro que
nós... Hoje mesmo me ligaram, perguntando se o movimento social deveria entrar nesse movimento, Senador
Simon, Pedro Taques, Rollemberg e Suplicy. Eu disse
que sim, que tem que entrar em defesa da Presidenta
Dilma. Mas nunca esqueçam do senso crítico, pois é
sempre bom o senso crítico. Não há governo perfeito,
como não há lei perfeita. Mas não esqueçam de dizer
que nós continuaremos peleando, lutando, fazendo o
bom combate para derrubar o fator, o debate das quarenta horas, a legalização do direito de greve, uma série
de questões como essa do reajuste dos aposentados.
Continuaremos a fazer o bom combate, com certeza,
na rua, no Congresso, nas vigílias, que fazem parte do
processo histórico e democrático – se não, não haveria
razão alguma de estar aqui.
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Estamos defendendo, sim, a Presidenta Dilma,
mas a pauta social vai continuar no debate de forma
permanente.
Era isso, meu querido Presidente, Senador Pedro Simon, que foi o articulador dessa reunião. Eu a
presidi durante um longo período e agora me dei ao
direito de falar um pouco, sob a Presidência de V. Exª,
que é um orgulho para todos nós.
Obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a impressão que tenho é de que o Brasil
tem reservado ao mês de agosto um capítulo especial
na sua história.
Poderia falar de tantas passagens que se tornaram demarcações divisórias da sociedade brasileira.
Cada uma com suas características, conjunturas nacional e internacional, momentos, horizontes. É dever
nosso observar e manter vivas essas páginas para que
a nossa tão recente democracia seja cada vez mais
enraizada. Para que a nossa democracia tome corpo
no seio da sociedade e que o nosso país seja conhecido assim, lá fora: uma nação coroada pelo êxito e pela
prática da democracia, com suas verdades e mentiras
postas a luz do dia.
Getúlio Vargas tirou a própria vida em defesa do
povo e do pleno desenvolvimento soberano, social e
econômico do Brasil.
A Campanha da Legalidade surgiu para que a
Constituição fosse cumprida, dando posse a João
Goulart na Presidência da República. Aliás, este ano
faz 50 anos desta que foi uma das maiores epopéias
de resistência pela democracia, liberdade e justiça.
Agosto foi deﬁnido pelo imortal Moacir Scliar como
o “mês de cães danados”. Creio que ele tem toda razão.
Não estou aqui para comparar, medir, fazer espelho aos fatos... Estou aqui para reﬂetir, pois é um dos
deveres do parlamento.
Sr. Presidente, estamos presenciando e vivendo o
período democrático mais longo da história republicana
brasileira. Foram seis eleições diretas para presidente.
Nós não nascemos sabendo. Estamos nos aprimorando, com nossos erros e acertos... E só o voto é que
dá esta garantia.
A presidente Dilma Rousseff foi eleita com 55
milhões de votos e, com a missão de dar continuidade
a uma série de ações sociais e econômicas iniciadas
no ano de 2003 com a eleição de Luiz Inácio Lula da
Silva e quatro anos após com a sua reeleição ao posto
máximo da nossa República.
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Temos hoje um país em franco desenvolvimento. Somos a sétima economia e estamos a caminho
de ser a quinta maior potência do mundo. Nos últimos
oito anos foram gerados mais de 15 milhões de novos
postos de trabalho. As taxas de desemprego estão no
menor nível desde 2002. E, pela primeira vez, existem
mais trabalhadores formais do que informais e mais
trabalhadores na Previdência Social do que fora.
A desigualdade de renda está no menor nível histórico e a renda do trabalhador é a maior desde 2002.
O salário-mínimo está no maior nível dos últimos 40
anos. Entre janeiro de 2003 e novembro de 2010 seu
reajuste nominal foi de 155% e seu aumento real, acima da inﬂação medida pelo IBGE , foi de 67%.
Em 2000 o salário mínimo valia U$ 60 dólares.
Hoje se aproxima dos U$ 350 dólares. Até 2023, conforme política permanente aprovada pelo Congresso
nacional e sancionada pela presidente Dilma, o salário
mínimo poderá chegar U$ 1.000,00 dólares.
O analfabetismo e a mortalidade infantil estão com
as taxas decrescentes. Cada vez mais temos pessoas
com acesso à escola, habitação, saneamento, abastecimento de água.
Em dezembro de 2010, o programa Bolsa Família
atingiu 12,9 milhões de famílias pobres e extremamente pobres. O impacto produzido aponta que dentre as
famílias beneﬁciadas, 93% das crianças e 82% dos
adultos fazem 3 ou mais refeições diárias.
Recentemente, Senhoras e Senhores Senadores, a presidente Dilma Rousseff lançou o programa
Brasil sem Miséria, que tem como objetivo retirar da
situação de pobreza extrema 16,2 milhões de pessoas
que vivem com menos de R$ 70 por mês.
Os principais pontos do programa são a ampliação
do Bolsa Família, a criação do Bolsa Verde, a capacitação de trabalhadores e a construção de cisternas.
O PIB cresceu 3,5% entre os anos 2003 e 2009,
superando as taxas médias observadas nas décadas
de 80 e de 90. A produção industrial brasileira teve
variação positiva de 48% entre janeiro de 2003 e outubro de 2010. As exportações mais que dobraram
entre 2003 e 2009.
A produção agropecuária brasileira atinge níveis
inéditos de volume e qualidade. Com mais crédito e o
saneamento das dívidas dos produtores, fortes investimentos em pesquisa aplicada, defesa e qualiﬁcação
agropecuária, o Brasil se consolida como potência
agrícola.
Temos uma safra agrícola que bateu recorde histórico: 150 milhões de toneladas. As vendas do comércio varejista explodiram no período janeiro de 2003 e
outubro de 2010, com aumento de 88%. O volume total
de crédito do sistema ﬁnanceiro alcançou cerca de R$
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1,6 bilhões em novembro de 2010, com um aumento
de 336% em relação a janeiro de 2003. É o maior valor
desde o inicio da série em 1995.
Poderia também citar aqui avanços que tivemos
em ciência e tecnologia, comunicações, na matriz energética, na política externa, e assim por diante. Mais
recentemente, a presidenta Dilma Rousseff, anunciou
várias medidas destinadas a estimular o crescimento
do setor industrial do país.
O Plano Brasil Maior traz uma série de estímulos
à competitividade da indústria brasileira tais como desonerações de tributos, manutenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) baixo sobre material de
construção e máquinas e equipamentos para a produção, além de caminhões e veículos comerciais leves.
Segundo a presidenta Dilma, as medidas do Plano
Brasil Maior de estímulo a alguns setores da economia
foram construídas “com ousadia” para que a indústria
nacional possa competir em melhores condições com
a “avalanche de manufaturados” importados que chega
ao Brasil por causa da crise dos países ricos e pelas
novas condições de produção internacional.
Temos também o Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec), que “vai
além da esfera do ensino médio e inclui diferentes vertentes de aprimoramento dos trabalhadores ativos e
de articulação com o mercado de trabalho”.
O Presidente Lula, em oito anos, mais do que dobrou o número de escolas técnicas no país. São mais
de oito milhões de estudantes beneﬁciados. Foram
criadas 240 novas unidades federais de ensino básico.
Vou dar um exemplo da política de valorização
do ensino técnico e proﬁssionalizante implantado pelo
governo federal. O Rio Grande do Sul terá sete novas
escolas técnicas federais. Somadas as 33 já existentes, o estado terá 40 instituições até o ﬁnal de 2013.
As cidades beneﬁciadas são Santo Ângelo, Vacaria, Lajeado, Sapiranga, Alvorada, Gravataí e Viamão.
Cada uma receberá aproximadamente R$ 10 milhões
em investimentos.
O que o PROUNI (Programa Universidade para
Todos) fez e vem fazendo pela educação superior, o
PRONATEC fará pelo ensino médio. O PROUNI vem
beneﬁciando mais de 1 milhão de estudantes.
É claro que já ﬁzemos muitas coisas, mas, temos
consciência de que outras mais precisam ser feitas e
realizadas. O importante é que estamos no rumo certo.
Sr. Presidente, meus caros colegas de Senado
Federal, a presidenta Dilma Rousseff tem toda legitimidade para seguir em frente, com o olhar no horizonte,
com o pulso ﬁrme na defesa e na luta dos interesses
do nosso país, do nosso povo, da nossa gente, e,
sobretudo, contra qualquer tipo ou ato de corrupção.
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Tenho muito claro que qualquer manifestação,
mesmo que legal, mas centrada apenas no campo político partidário, não pode, de maneira alguma interferir
nos rumos de uma nação.
Se há problemas e erros, eles devem ser apurados e as medidas cabíveis encaminhadas.
Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a categoria dos servidores federais da Rede
Federal de Ensino Básico, Proﬁssional e Tecnológica
está em greve desde o último dia 1º.
Recebi e-mail da categoria dizendo que a greve
foi o último recurso do qual lançaram mão, após várias
tentativas de diálogo com o governo federal desde o
início de maio do corrente ano.
Também tenho recebido e-mails e cartas dos
mais diversos lugares do país, que demonstram a
preocupação das pessoas em relação à paralisação
das atividades educacionais dos Institutos Federais
em todo o Brasil.
Sei que os professores, de um modo geral, não
têm sido devidamente reconhecidos e valorizados em
sua atividade e tenho vindo a esta Tribuna vezes e
vezes prestar meu apoio a eles e solicitar que sejam
implementadas mudanças justas e necessárias.
A pauta de reivindicações que a categoria dos
servidores federais da Rede Federal de Ensino Básico,
Proﬁssional e Tecnológica inclui, entre outras demandas: reajuste emergencial de 14,67% (inﬂação – IPCA
+ variação do PIB); destinação de 10% do PIB para a
educação pública; reestruturação da carreira docente
e do Plano de Cargos e Carreira; democratização das
IFEs; cumprimento imediato da legislação que trata
de questões funcionais dos servidores; manutenção
e ampliação de concursos públicos. Eu quero me solidarizar com o movimento realizado pela categoria e
registrar meu total apoio. Quero pedir também, ao nosso
Governo, que converse com esses proﬁssionais e que
seja construído um entendimento para esse impasse.
Sei que o momento que estamos passando é
delicado e exige total atenção, mas um diálogo franco
e aberto pode trazer boas soluções.
Outra coisa, meus colegas Senadores e Senadoras, esta Casa pode apontar novos caminhos de
recursos para a educação. Foi isso que eu pretendi
quando apresentei o PLS 362/08 que estabelece que
recursos recebidos pela União, a título de royalties pela
exploração de petróleo na camada de pré-sal, serão
destinados parcialmente à área de saúde, à previdência social e ao FUNDEB.
Nós temos que criar caminhos para viabilizar
uma mudança de valores. É, isso mesmo, mudança
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de valores!!! Porque a educação em nosso país não
tem tido valor prioritário e ela precisa e deve ocupar
esse lugar!!!
A greve é um recurso extremo, mas muitas vezes
é o único que resta. Espero que esse quadro mude o
mais breve possível.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
SINDICATO NACIONAL DOS
SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO
BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
1. Reajuste emergencial de 14,67% (inﬂação – IPCA
+ variação do PIB).
2. Destinação de 10% (dez por cento) do PIB para a
Educação Pública.
3. Reestruturação da Carreira Docente e do PCCTAE:
s $OCENTES n Reestruturação do Plano de Cargos
e Salários estabelecido pela Lei 11.784/2008: 13 padrões de vencimento; 05 Níveis de Classiﬁcação (Graduação, Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado
e Doutorado); Step constante e linear de 5% entre os
padrões de vencimento; Carreira com apenas um Cargo
Docente; Interstício de 18 meses entre uma progressão
e outra; Remuneração no contracheque com apenas
uma linha (Vencimento Básico + titulação), além das
vantagens pessoais, benefícios e conquistas judiciais;
Piso do Professor de 40 horas equiparado ao piso do
Técnico Administrativo do Nível Superior (Classe E) da
proposta SINASEFE de reestruturação do PCCTAE;
Paridade entre ativos e aposentados; Estabelecimento de um Projeto de Capacitação/Qualiﬁcação para a
rede, com o seu ﬁnanciamento sendo mantido com
recursos do Governo Federal e não somente das Instituições Federais de Ensino; Garantia de liberação e
ﬁnanciamento de cursos de capacitação/qualiﬁcação,
independentemente da distância do local onde será
realizado o curso; Enquadramento de todos os Docentes lotados nas Instituições Militares de Ensino, bem
como dos Docentes dos Ex-Territórios, no Plano de
Cargos e Salários estabelecidos pela Lei 11.784/2008;
s 4£CNICOS !DMINISTRATIVOS EM %DUCAÀâO n Reestruturação do PCCTAE (Lei 11.091/2005): Piso do
DIEESE para toda malha salarial (a partir do Nível de
Classiﬁcação AI – 1); Step constante e linear de 5%
entre os padrões de vencimento; Retomada da malha
salarial com a mesma estrutura de 2005/2006, man-
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tendo a equalização da tabela entre o piso e o teto
da mesma, bem como entre os todos os padrões de
vencimento, sem o estabelecimento de pisos diferenciados entre os Níveis de Classiﬁcação; Paridade entre
ativos e aposentados; Racionalização dos Cargos do
PCCTAE, a partir do que já foi construído e debatido
nas reuniões da Comissão Nacional de Supervisão,
da qual participam MEC, Conselhos de Reitores das
Instituições Federais de Ensino, SINASEFE e FASUBRA; implantação do GT MEC/SINASEFE para discussão dos Técnicos Administrativos das Instituições
Militares de Ensino no PCCTAE (Acordo das Greves
de 2005/2006, não cumprido até o momento por este
Ministério); Acesso de todos os Níveis de Classiﬁcação
aos percentuais de Incentivo de Qualiﬁcação, independentemente da correlação direta ou indireta do curso
com a área de trabalho, a partir da obtenção de cursos
do nível fundamental, médio, graduação e títulos de
pós-graduação, de acordo com este quadro abaixo:
Proposta de alteração do anexo IV – Incentivo
a Qualiﬁcação
Educação Formal Correlação direta
Fundamental Completo 15%
Ensino Médio 25%
Ensino Proﬁssionalizante ou Pós-Médio 30%
Graduação ou Curso Sequencial 40%
Especialização 45%
Mestrado 52%
Doutorado 75%
4. Democratização das Instituições Federais da Educação Básica, Proﬁssional e Tecnológica
s %LEIÀµES DIRETAS DOS CARGOS DE 2EITOR E $IRETOR
Geral, bem como indicação para os cargos de Pró-Reitor, permitindo que todo/a Servidor/a lotado/a na
Rede há mais de cinco anos, independentemente do
seu cargo, possa se candidatar. Ou seja, dar o mesmo
tratamento quanto aos critérios de participação permitindo que Docentes e Técnicos Administrativos em
Educação possam participar em condições de igualdade
de todo este processo de eleição e de ocupação dos
cargos dirigentes da Rede Federal de Ensino;
s 1UE A REPRESENTAÀâO DAS %NTIDADES 3INDICAIS
nos Conselhos Superiores seja do SINASEFE, assim
como já havíamos dialogado com representantes do
MEC e que isso possa ser regulamentado pelo Governo atendendo essa demanda;
s $ISCUSSâO CONJUNTA ENTRE -%# E 3).!3%&%
para discutir uma estrutura mínima de Estatuto dos
Institutos Federais;
5. Cumprimento já da legislação sobre questões funcionais dos Servidores da Rede Federal de Ensino
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com a revogação das Instruções e Orientações
Normativas em contrário:
s 0ROGRESSâO $OCENTE POR TITULAÀâO DESDE 
a partir do que está estabelecido no artigo 120 da Lei
nº 11.784/2008, e em complemento a esta nos artigos
13 e 14 da Lei nº 11.344/2006, até nova regulamentação. E que o Governo cumpra o acordo assinado em
2008 estabelecendo a composição do GT para discutir
e apresentar proposta de regulamentação para este
artigo 120 da Lei nº 11.784/08;
s !DMISSâO !UTOMÖTICA DOS 4¤TULOS /BTIDOS NO
Mercosul, a partir do que está estabelecido no texto do
referido Acordo Internacional, bem como do Decreto
Legislativo 800/2003 e Decreto Presidencial 5.518/2005;
s -ANUTENÀâO DO !UX¤LIO 4RANSPORTE PARA TODOS
sem as discriminações estabelecidas pela Instrução
Normativa Nº 04/2011 do Ministério do Planejamento, que inclusive ignora e desrespeita a legislação vigente quanto ao caráter do benefício e a sua forma
de concessão;
s 0ROGRESSâO POR CAPACITAÀâO PARA OS 4£CNICOS
Administrativos em Educação, conforme estabelece o
artigo 10 do PCCTAE, com a progressão sendo para
um nível subseqüente, de acordo com o anexo da Lei
prevendo o nível de Classiﬁcação/padrão de capacitação correspondente à carga horário do referido curso, e
não somente para o nível imediatamente subseqüente
como vem exigindo o Governo Federal;
6. Pela manutenção e ampliação de Concursos Públicos para Docentes e Técnicos Administrativos
em Educação da Nossa Rede – Não é possível
um processo de formação e construção da nossa
Rede, sem o comprometimento a médio e longo
prazo de todos/as, o que só se torna possível a
partir de Servidores/as do quadro permanente
das Instituições e não a partir de contratos temporários e de terceirizações;
7. Contra a precarização da função Docente com o
estabelecimento dos contratos temporários em
substituição aos Professores/as Substitutos e
para ocupação de vagas ociosas de Docentes
do Quadro Permanente das Instituições Federais de Ensino;
8. 30 Horas Semanais para os Técnicos Administrativos
de toda Rede Federal de Ensino – Publicação
de Orientação para todos os Reitores com vistas
à implantação das 30 horas semanais previstas
no Decreto Presidencial 1.590/95 e na Portaria
1497/MEC onde orienta a implantação dessa
carga horária para os Servidores do Ministério
da Educação;
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9. Estabelecimento já de um GT com a participação do
Governo, SINASEFE, ASUBRA e Reitorias para
a discussão sobre as terceirizações nas IFES –
Estas terceirizações vêm ocorrendo sem critérios
e sem observância do que foi construído e negociado na época de implantação do PCCTAE;
10. Equiparação do Auxílio Alimentação dos Servidores da Rede Federal de Ensino com o Auxílio Alimentação dos Servidores do Congresso Nacional,
Judiciário e Tribunal de Contas, pelo maior valor;
11. Implantação de um GT, com a participação do
MEC e SINASEFE, para discutir a normatização,
concessão e valores dos seguintes benefícios:
s !UX¤LIO 3A¢DE
s !UX¤LIO 0R£ %SCOLAR
s !UX¤LIO -ATERNIDADE
12. Também constam da nossa pauta de reivindicações
os itens da pauta uniﬁcada protocolada pelas Entidades Representativas dos Servidores Federais:
a) Contra qualquer forma que retire direitos dos trabalhadores;
b) Regulamentação/Institucionalização
da negociação coletiva no setor público e direito de greve irrestrito;
c) Retirada dos PLs, MPs e Decretos
contrários aos interesses dos servidores públicos (PL 549/09, PL 248/98, PL 92/07, MP
520/09 e demais proposições);
d) Cumprimento por parte do governo
dos acordos ﬁrmados e não cumpridos;
e) Paridade entre Ativos, Aposentados
e Pensionistas;
f) Deﬁnição de data-base (1º de maio);
g) Política salarial permanente com reposição inﬂacionária, valorização do salário-base
e incorporação das gratiﬁcações.
Atualizada na 101ª PLENA do SINASEFE, 16
de julho de 2011.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na manhã do dia 12 de agosto, sexta-feira
passada, fui surpreendido com a triste notícia da morte
da Juíza Patrícia Acioli. A Juíza, da 4ª Vara Criminal de
São Gonçalo, foi assassinada em Piratininga, Niterói,
região metropolitana do Rio de Janeiro na noite de 11
de agosto. O caso começou a ser investigado pela Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro.
Patrícia Acioli, de 47 anos, mãe de três ﬁlhos, era
conhecida por atuar com rigor contra o crime organizado na região metropolitana do Rio e em São Gonçalo.
Ela não tinha segurança e, conforme informações de
familiares da Juíza, disseram que ela havia recebido
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pelo menos quatro ameaças de morte. E, em uma
lista apreendida com um integrante de um grupo de
extermínio que atua em São Gonçalo, o nome da Juíza estava presente, junto com mais outros 11 nomes
marcados para morrer.
Srs. e Srªs! Lembro aqui, que no início do ano, foi
realizada uma Audiência Pública, nos termos do Requerimento nº 57, de 2011, de minha autoria e do Senador
Aníbal Diniz, aprovado em 19 de abril de 2011, com o
objetivo de debater as ameaças que vêm sofrendo os
juízes federais, bem como seus familiares, por parte
de organizações criminosas.
Foram convidados para esta Audiência, o Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil,
Sr. Gabriel de Jesus Tedesco Wedy; o Presidente da
Associação Nacional dos Procuradores da República, Sr. Antônio Carlos Alpino Bigonha; o Juiz Federal
do Estado do Acre, Pedro Francisco da Silva; o Juiz
Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, Sr. Odilon
de Oliveira; o Juiz Federal do Estado do Mato Grosso,
Raphael Cazelli de Almeida Carvalho; a Juíza Federal
do Estado no Mato Grosso do Sul Lisa Taubemblatt; a
Juíza Federal do Estado do Rio de Janeiro Ana Paula Vieira de Carvalho e a Srª Raquel Domingues de
Amaral Corniglion, Juíza Federal do Estado do Mato
Grosso do Sul.
No início do ano, quando ocorreu esta Reunião,
o objetivo foi debater a violência contra os magistrados em todo o Brasil. Ouvimos inúmeras denúncias de
ameaças atentando para a vida dos agentes públicos,
bem como de seus familiares.
Relembro que, dia 27 de abril deste ano, houve
uma paralisação das atividades, por 24 horas, dos Juízes Federais, com o objetivo de mobilizar e sensibilizar
a sociedade civil, bem como as autoridades Públicas,
como o Congresso Nacional, a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal. Para que sejam
concedidas melhores condições de segurança para
a categoria, além da revisão da questão de cargos e
salários, equiparação de direitos com o Ministério Público. Também me foi relatada a questão da prerrogativa única e exclusiva da Justiça Federal para análise
e julgamento das lides envolvendo transgressões aos
direitos humanos.
Após relembrar estes pontos, quero dizer que
tramita aqui nesta Casa Legislativa, um Projeto de
Lei no Senado nº 276 de 2011, de autoria do Senador
Pedro Taques que altera o Código Penal para prever o
crime de formação de quadrilha ou bando com o ﬁm
de cometer crime contra agente público.
Este Projeto altera o artigo 288 do Decreto-Lei
nº 2.848 de 1940 – Código Penal. Ele, está na Comis-
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são de Constituição e Justiça, em caráter terminativo
e tem como Relator, o Senador Demóstenes Torres.
O objetivo deste Projeto de Lei, é tipiﬁcar a conduta de formação de quadrilha ou bando com o ﬁm de
cometer crime contra agente público em razão de sua
atuação em investigações policiais, processos penais
ou administrativos, com penas mais rigorosas.
Recentemente, conforme dados divulgados pela
Associação dos Juízes Federais – AJUFE – dos 300
Juízes de varas criminais do país, 40 estão sob ameaça
do crime organizado. A vida destes agentes públicos
passam a ser monitorados por criminosos. Tanto eles
como seus familiares passam a sofrer ameaças por
parte de organizações criminosas.
Tenho certeza que a propositura terá o apoio dos
nobres Senadores e Senadoras, como de toda a sociedade, pois o trabalho realizado pelos Juízes Federais,
com respeito aos Princípios Constitucionais do Devido
Processo Legal, da Imparcialidade, Impessoalidade,
Celeridade é em defesa da vida de todos!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS.) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
Senador Eduardo Suplicy, permita que eu chame
primeiro o Senador Rollemberg. Ele está me preocupando, pois está correndo a 120 km/h com esse carrinho
dele. Vai causar outro acidente aqui dentro do Senado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezado Senador Pedro Simon, que preside
esta sessão, prezados colegas Senadores aqui presentes, gostaria de cumprimentar o Senador Pedro Simon,
uma referência para todos nós, um decano do Senado
Federal. Não poderia deixar de me associar ao conjunto
de Senadores que dedicaram o seu pronunciamento e
o seu tempo, nesta tarde, a apoiar a Presidenta Dilma
nas medidas de combate à corrupção.
Quero aqui registrar que merecem apoio não
apenas as ações da Presidenta Dilma, mas de todas
as instituições que visam combater a corrupção em
nosso País. Não se trata de uma característica do
nosso País, mas infelizmente acontece em todos os
sistemas políticos mundiais, precisando ser prevenida, combatida e punida com rigor, especialmente num
País como o Brasil, cuja população ainda tem tantas
demandas, tantas necessidades fundamentais que
precisam ser supridas.
Mas registrava, ainda no início desta sessão, que
visitei a China no recesso parlamentar e, no dia em
que lá cheguei, o noticiário informava a condenação
à morte de dois prefeitos, por corrupção. E também
no discurso de comemoração dos 90 anos do Partido
Comunista da China, parte considerável do discurso
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do Presidente Hu Jintao foi destinada à preocupação
com a corrupção e à necessidade de combater a corrupção na China.
Temos assistido também em outros países e
temos que buscar experiências bem-sucedidas, em
todos os lugares do mundo, de combate á corrupção.
E eu quero registrar que o Congresso Nacional
deu uma contribuição importante ao combate à corrupção e tem a obrigação de continuar fazendo um
grande esforço de contribuição para o enfrentamento
à corrupção. Reﬁro-me à Lei da Transparência, de autoria do Senador Capiberibe, que obriga os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, nas três esferas da
Federação, na União, nos Estados e nos Municípios, a
manterem, a publicarem na Internet, em tempo real, os
seus contratos, os seus convênios, os seus pagamentos, ampliando os instrumentos de controle social. E é
preciso observar se efetivamente essa lei está sendo
cumprida, e se está sendo cumprida em todas as instâncias e pelos três Poderes, porque certamente isso
confere ao cidadão a prerrogativa de fazer o controle
social. E sabemos que, toda vez em que se deu transparência ao gasto público, nós reduzimos a corrupção.
Mas é preciso também que o Congresso Nacional,
e o Senado em especial, com a ajuda de especialistas,
de entidades de juízes, de procuradores, de auditores,
enﬁm, da sociedade civil, possa reﬂetir e possa agir
para aperfeiçoar os sistemas de execução do orçamento e de ﬁscalização do orçamento, Senador Pedro
Simon. Porque efetivamente o que acontece hoje é que
a Administração Pública Federal realiza um número
tão grande de convênios que não tem condições de
ﬁscalizar não tem condições de ﬁscalizar efetivamente
todos esses convênios e é claro que a incapacidade de
ﬁscalizar acaba contribuindo para o desvio do recurso
público, ou não identiﬁcando, ou não levando a termo
uma punição adequada.
Nós, em Brasília, sofremos muito. A imagem da
cidade foi massacrada pelo escândalo da corrupção
denominado “Caixa de Pandora”, mas o que é estranho
é que quase dois anos depois do escândalo de repercussão nacional não tivemos ainda ninguém denunciado. Nenhuma pessoa foi denunciada pela “Caixa de
Pandora”, o que nos leva a crer que essa impunidade
acaba contribuindo para um ambiente de prevalência
da corrupção em nosso País.
Quero registrar que ao longo da legislatura passada o Deputado Márcio França, do PSB de São Paulo,
apresentou uma proposta que acho que merecia ser
examinada pelo conjunto do Senado Federal, de que
as emendas parlamentares, em vez de se transformarem em convênios, deveriam ser repassadas fundo a
fundo, como é feito com o Fundo de Participação dos
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Estados e o Fundo de Participação dos Municípios.
O Parlamentar apenas indicando, por meio do fundo
para que Estado, para que Município aquilo deveria
ser repassado e aquilo obedeceria ao sistema de ﬁscalização já existente com as transferências existentes
do FPE e FPN.
Não sei se essa é a melhor alternativa, não sei se
a alternativa de realização de milhares de convênios
com o poder muito discricionário dos Secretários ou
dos Ministros é a melhor alternativa para a execução
do orçamento, mas entendo que cabe o esforço do
conjunto do Senado com o apoio dessas instituições,
do Ministério Público, de auditores, conhecendo experiências de outros países, buscar a forma mais eﬁciente de fazer uma execução orçamentária que dê menor
margem de manobras, de descuidos ou de desvios na
utilização do recurso público.
É claro que também devemos estudar punições
mais rigorosas, devemos agir na prevenção, devemos
agir no controle social, mas também devemos punir
com mais rigor a corrupção no Brasil, porque certamente a impunidade serve de estimulo a novos casos
de corrupção. E o que eu lamento é que num momento
auspicioso da história do Brasil, em que o Brasil vem
conseguindo, nos últimos anos, aliar crescimento econômico com redução das desigualdades sociais, redução das desigualdades regionais, redução da pobreza,
ampliação do emprego formal, uma melhor inserção
no cenário internacional, isso num momento de muita
gravidade no cenário internacional, não estejamos aqui
utilizando o melhor das nossas energias para pensar
como o Brasil pode aproveitar todo esse cenário favorável para melhorar as condições de seu povo, implementar políticas públicas de distribuição de renda,
de aﬁrmação da indústria nacional, de aﬁrmação do
País no cenário internacional. E isso porque a agenda
de combate à corrupção e às crises políticas acaba
ocupando a agenda do Legislativo e do Executivo com
uma pauta negativa, quando deveríamos estar tratando de uma pauta propositiva e benéﬁca para o País.
Não poderia deixar, Presidente Pedro Simon, de
cumprimentá-lo pela iniciativa, com toda a autoridade
que tem, e de me somar aos Senadores que estiveram
nesta Sessão, e dizer da minha preocupação e do meu
compromisso de trabalhar com objetivo de aperfeiçoar
o sistema legal do nosso País, o sistema político do
nosso País para evitar e combater a corrupção de forma veemente. Iniciativas como essas engrandecem o
Congresso Nacional.
Registro que, além de apoiar a Presidenta Dilma
nas iniciativas que vem tomando de combate à corrupção, nós devemos nos debruçar sobre que papel
o Congresso Nacional pode ter, o Senado Federal em
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especial pode ter no sentido de modiﬁcar, de aperfeiçoar os instrumentos de execução orçamentária, os
instrumentos de ﬁscalização, fechando as possibilidades, reduzindo as possibilidades de corrupção no
nosso País.
Era esse registro, Sr. Presidente, breve mas veemente que gostaria de fazer na sessão de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Muito obrigado a V. Exª, nobre Senador.
Agora, com a palavra o Senador Suplicy.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Pois não, pela ordem.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Aproveitando o tempo em
que o Senador Suplicy se dirige à tribuna, só para reforçar aqui o convite, porque amanhã, às 11 horas, no
Palácio do Planalto, a Presidenta Dilma e o Ministro da
Educação, Fernando Haddad, vão fazer o ato de início,
vão anunciar o Plano de Expansão da Rede Federal de
Educação Proﬁssional Superior e Tecnológica. E é um
ato da maior importância para a educação proﬁssionalizante no Brasil, um sistema que tem se expandido
imensamente nos últimos oito anos e que tem agora,
com a Presidente Dilma, o compromisso de fazer com
que esse sistema de educação proﬁssionalizante tenha crescimento ainda maior. Com o Presidente Lula
a gente teve a alegria de ampliar o número de escolas
técnicas de pouco mais de 100 escolas para aproximadamente 300 escolas. Então, tivemos um crescimento
muito importante com o Presidente Lula e agora nós
temos o mesmo compromisso com a Presidenta Dilma.
E também quero dizer, Sr. Presidente, que estivemos no Acre no ﬁnal de semana, no último domingo,
fazendo a inauguração da ponte sobre o Rio Juruá com
o Governador Tião Viana e o Ministro dos Transportes,
Paulo Passos, que representou a Presidenta Dilma no
ato, um ato muito importante que vai mudar radicalmente a vida do nosso povo do vale do Juruá e, principalmente, de Cruzeiro do Sul. E quero informar que
amanhã, com tempo, vou fazer um pronunciamento
detalhado do quanto essa obra muda a vida do povo
de Cruzeiro do Sul e ela entra como a cereja no bolo
na principal obra que está acontecendo no Estado do
Acre no momento, que é a construção da BR-364 e
a ponte sobre o rio Juruá, que é a mais bonita e mais
extensa ponte do Acre. Ela foi entregue ontem, com a
presença do Ministro dos Transportes, que representou a Presidenta Dilma. A gente quer manifestar todo
apoio e solidariedade à Presidente Dilma, tanto em suas
ações enérgicas de fazer o controle para evitar qual-
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quer desvio do serviço público, quanto em seu plano
de governo de levar o desenvolvimento do Brasil para
as regiões mais distantes, como é o Estado do Acre,
que tem recebido a mais absoluta solidariedade da
Presidenta Dilma, como recebeu do Presidente Lula.
Temos um agradecimento todo especial a fazer, tanto
o Governador Tião Viana, quanto o Ex-Governador
Binho, o Ex-Governador Jorge Viana, que é Senador
da República e estava lá conosco no Vale do Juruá. E
nós ﬁzemos uma grande festa com o Governador Tião
Viana, que mexeu profundamente com a vida daquele povo do Vale do Juruá, que inclusive, agora, neste
momento, faz a grande procissão de Nossa Senhora
da Glória, que é a padroeira daquela cidade. É uma
festa tão grande que só perde em número para o Círio
de Nazaré, de Belém. Essa festa acontecendo neste
momento, essa grande procissão no centro de Cruzeiro do Sul. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Parabéns, Senador Aníbal Diniz, pela boa nova ao
povo do Acre, do Vale do Juruá, com a inauguração da
ponte. Minha saudação também ao Governador Tião
Viana, ao Senador Jorge Viana, a V. Exª, a Presidente
Dilma Rousseff e, agora, também ao Ministro Fernando
Haddad, pelas iniciativas que irão realizar ali no Acre
nesta semana. É tão importante isso!
Mas, Sr. Presidente, Senador Pedro Simon, quando V. Exª me telefonou hoje pela manhã, sugerindo que
estivesse aqui presente, para que juntasse a minha
voz à de V. Exª, à do Senadores Pedro Taques, Paulo
Paim, Cristovam Buarque, Aníbal Diniz, Alfredo Nascimento, a todos que... Eduardo Braga, perdão! A todos
aqueles que aqui hoje manifestaram-se, inclusive o
Senador Romero Jucá, no apoio à luta da Presidenta
Dilma Rousseff, para que venhamos a prevenir, extinguir, acabar com a corrupção em nosso País.
Eu, que estou acompanhando hoje uma pessoa
querida que está na unidade de terapia intensiva do
Hospital Einstein, pensei comigo que ela, ao saber de
seu convite, Senador Pedro Simon, aqui estaria me
dizendo: vá lá, atenda, eu vou ﬁcar boa, você vai poder voltar e estar comigo. Mas vá lá, atenda ao apelo
do Senador Pedro Simon. E eu aqui vim, pois é muito
importante apoiarmos essas medidas propugnadas
por V. Exª.
De forma conceitual, a corrupção é um comportamento que contraria a ética, a moralidade, a tradição,
a lei e a virtude civil. De forma prática, ela é o uso da
posição pública de um indivíduo para proveitos pessoais ilegítimos. Isso ocorre tanto na esfera privada
como na pública e, geralmente, envolve conluio dos
dois setores. A corrupção é o comportamento de in-
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divíduos privados ou de funcionários públicos que se
desviam de responsabilidades estabelecidas e usam
sua posição de poder para servir a objetivos particulares e assegurar ganhos privados.
Em 1996, a Organização dos Estados Americanos ﬁrmou a Convenção Interamericana Contra a
Corrupção. Nela, a luta contra a corrupção foi considerada uma das peças chaves para o fortalecimento
da democracia e o desenvolvimento econômico. Essa
Convenção é pioneira no gênero, pois se constituiu no
primeiro Tratado interregional versando sobre o problema da corrupção.
No ano seguinte, em 1997, a Organização para
a Cooperação do Desenvolvimento Econômico ﬁrmou
também uma Convenção Anticorrupção. Essa convenção se destaca por priorizar o enfrentamento da corrupção no setor público.
Mais de 110 países assinaram a Convenção da
Organização das Nações Unidas Contra a Corrupção,
em 2003. De acordo Dom Giovani Quaglia, representante do escritório das Nações Unidas Contra Drogas
e Crimes, “a corrupção é um problema mundial que
requer respostas de igual dimensão”.
A globalização ocasionou a interrelação das nações. De um lado, isso nos trouxe benefícios, como o
alastramento da tecnologia e da informação. De outro,
malefícios, como a internacionalização das práticas delituosas. A corrupção se insere neste último caso, uma
vez que atitudes corruptas operadas num país podem
afetar outras. O combate a elas, portanto, precisa de
medidas corretivas.
O Brasil tem uma triste tradição de escândalos
envolvendo operações fraudulentas com o dinheiro
público.
Em nosso País, a corrupção está ligada a vários
fatores, entre eles a falta de uma tradição de mecanismos de ﬁscalização popular.
Como o Senador Pedro Simon sempre tem dito,
“é importante não esquecer que, se há um corrupto, há
também um corruptor” – e muitas vezes as empresas
colaboram para perpetuar a corrupção em um País,
apelando para pagamentos “por fora”, para burlar a
burocracia do Estado.
Nos últimos anos, nossa legislação e nossas instituições evoluíram no combate à corrupção, malgrado
a impunidade. Hoje, há vários meios de acompanhar os
gastos públicos – como o sistema integrado de administração ﬁnanceira da União –, bem como instituições
aptas a investigar e receber denúncias – inclusive a
Controladoria-Geral da União, o Tribunal de Contas da
União e aí estão os órgãos da Polícia Civil, da Polícia
Federal, que, com o Ministério Público, muito tem agido.
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É importante termos em mente que o combate
à corrupção é um processo contínuo que deve ser
observado por todos. Essa luta é parte fundamental
do processo de consolidação do regime democrático.
Assim, quero solidarizar-me com a Presidenta
Dilma Rousseff nessa cruzada contra a corrupção e
apoiar todas as ações nesse sentido.
Ainda há pouco, eu conversei com o Senador Pedro Simon a respeito do documento “A Responsabilidade Social das Empresas no Combate à Corrupção”,
que a Controladoria-Geral da União, o Instituto Ethos
de Empresas e Responsabilidade Social e o Grupo de
Trabalho do Pacto Empresarial pela Integridade contra
a Corrupção constituíram em junho de 2009.
Trata-se de um documento de grande relevância,
utilidade e responsabilidade, pois o Ministro-Chefe da
Controladoria-Geral da União, Jorge Hage Sobrinho,
e toda a sua equipe, o Instituto Ethos, presidido pelo
Sr. Ricardo Young Silva, Vice-Presidente Paulo Augusto Itacarambi e sua equipe e o Grupo de Trabalho do
Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção, que envolve representantes das mais diversas
empresas, como a AES Eletropaulo, a BMF Bovespa,
a CPFL Energia, Creditar Contabilidade, Dudalina S/A,
Estratégica Pública, EDP Energias do Brasil, Embaré
Indústrias Alimentícias, Envolverde, Fersol, Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais; Great Place
to Work; Infraero; PNBE; Sadia; Samarco Mineração
S.A.; Shell; Siemens; Suzano Holding; Suzano Papel
e Celulose; Terra Sistemas; Unimed do Brasil; Votorantim Celulose e Papel; Wal-Mart Brasil. Esse grupo de
trabalho assinala que o fenômeno da corrupção, ao
contrário do que se pensa, não afeta somente governos, mas também distintamente cidadãos, entidades
públicas, instituições privadas, provocando concorrência
desleal, comprometendo o crescimento econômico e
afugentando novos investimentos. O País inteiro é prejudicado. Para controlar a corrupção é preciso conjugar
esforços de cidadãos, empresas e governos para um
mesmo propósito, promover ambiente de integridade
na esfera pública e na privada.
A participação do setor privado no enfrentamento
do problema assume especial relevância porque as práticas de corrupção, ao criarem em curto prazo aparentes
vantagens às empresas, levam à falsa percepção de que
a corrupção pode ser vantajosa; entretanto, a corrupção destorce a competitividade estabelecendo formas
de concorrência desleal, deteriora os mecanismos de
livre mercado, o que gera insegurança no meio empresarial, afugenta novos investimentos, encarece produtos
e serviços e destrói a ética nos negócios. A corrupção,
portanto, compromete o desenvolvimento sustentável
do mercado e afasta qualquer possibilidade de lucra-
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tividade consistente no longo prazo. Por esse motivo,
nos últimos anos, à noção de responsabilidade social
e empresarial foi incorporado também o compromisso
de as empresas lutarem pela integridade e contra a
corrupção implementando preceitos de boa governança
corporativa e combatendo práticas ilegais e antiéticas de
concorrência. Também com o objetivo de atrair a atenção do empresariado quanto a sua responsabilidade no
combate à corrupção, foi incluído o décimo princípio ao
pacto global das Nações Unidas, que estabelece que
as empresas devem combater a corrupção em todas as
suas formas, inclusive extorsão e propina.
Esse grupo de trabalho tem por objetivo entre outras ações, desenvolver um pacto de práticas anticorrupção com o propósito de aplicar as diretrizes do pacto
empresarial pela integridade e contra a corrupção bem
como de prover a sustentabilidade da mobilização sobre
o pacto por meio de estratégica captação de recursos e
colaboração direta de empresas e de entidades.
Eu queria sugerir ao Presidente da Comissão de
Direitos Humanos, Senador Paulo Paim, que convidássemos – e, ainda há pouco, o Senador Pedro Simon
conversou com o Ministro Jorge Hage Sobrinho – os
responsáveis por esse documento para virem ao Senado Federal. Trata-se de um documento muito interessante que, justamente, corresponde àquilo que foi
objeto das reﬂexões hoje aqui realizadas.
Nesse documento estão deﬁnidos os tratados
internacionais contra a corrupção, os atos de corrupção e contra a integridade no setor privado. Segundo
a legislação brasileira e também internacional, quais
as iniciativas de organizações internacionais e não
governamentais para integridade das empresas e do
setor público. Ações como, por exemplo, aquelas de
iniciativa da Transparência Brasil, quais as boas práticas
para que uma empresa tenha comportamento íntegro,
as medidas de transparência no relacionamento com
acionistas, o gerenciamento da integridade, enﬁm, inúmeras sugestões de como colaborar com aquilo que é
o interesse da Presidenta Dilma Rousseff no sentido
de evitar, prevenir e acabar com a corrupção no Brasil.
Sr. Presidente, desejo solicitar a transcrição deste
documento, que me parece de grande relevância para
o propósito do tema, que V. Exª hoje nos convidou para
aqui tratarmos.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – V. Exª será atendido na forma do Regimento
Interno.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Senador Suplicy, V. Exª citou o meu
nome sobre a Comissão de Direitos Humanos e o Senador Pedro Simon já tinha me provocado antes, por
isso acabei não respondendo. Quero dizer que estou
inteiramente à disposição e a Comissão também.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Tem a palavra o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Meu caro Presidente Pedro Simon, Srs. Senadores,
em que pese o tardar da hora – e venho de Manaus
num voo que atrasou mais de uma hora –, quero dizer que eu gostaria de estar aqui desde o início desta
sessão tão importante, em que Senadores de todos
os partidos vieram à tribuna para manifestar seu apoio
às ações que a Presidenta Dilma vem praticando e
exercendo em defesa da transparência, em defesa da
ética, no combate à corrupção neste País.
Eu recebi, na sexta-feira, um telefonema do Senador Ricardo Ferraço, comunicando-me desse movimento de vários Senadores, inclusive do Senador
Pedro Simon. Imediatamente eu disse que me ﬁliava
a essa corrente de Senadores que querem apoiar, que
querem participar, que querem ajudar na construção de
um Brasil cada vez mais comprometido com as boas
práticas da gestão pública, com as boas práticas da
transparência e com as boas práticas de uma gestão
que orgulhe e prepare o Brasil para as futuras gerações.
Tenho absoluta convicção de que a população
brasileira apóia medidas saneadoras, medidas que venham a fazer com que o Brasil possa, cada vez mais,
combater a corrupção. Não tenho a menor dúvida disto.
Se houve excessos da Polícia Federal, que os
excessos sejam corrigidos e não se repitam, mas isso
não pode signiﬁcar que o Brasil ﬁcará imóvel, imobilizado diante da corrupção. Até creio que aquilo, que
indignou a todos nós, que aconteceu com um colega
Deputado Federal, ex-Deputado Federal do PMDB,
por vê-lo algemado da forma como foi algemado, em
uma clara exacerbação do poder de polícia no ato do
cumprimento de um mandado judicial, também serve
de motivação para que façamos uma reﬂexão.
A própria Presidenta já disse que quer a apuração
dos fatos, que quer que os possíveis culpados sejam
punidos, já tendo determinado ao Ministro da Justiça,
ao Ministério da Justiça... Enﬁm, isso está esclarecido.
O que precisa ﬁcar claro é que o PMDB não compactua com nenhuma das ações de corrupção neste
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País; que o PMDB não pretende e nem quer ser tratado
de forma diferente; que o PMDB quer ser tratado como
aquele que está à disposição do Brasil para construir
este país do futuro; à disposição do povo brasileiro para
trazer propostas cada vez mais ﬁrmes e contundentes
para a melhoria do modelo republicano brasileiro, do
modelo do Estado democrático de direito. E, de forma
alguma, para proteger, para escamotear ou para questionar o combate da boa batalha em defesa da ética,
em defesa da transparência no Governo.
Portanto, caro Presidente Pedro Simon, eu vim
de longe, eu vim lá do Amazonas – ﬁquei nada mais
nada menos que uma hora e pouco, juntamente com
o companheiro Deputado Lupércio Ramos, esperando
que pudéssemos decolar, mas chegamos a Brasília,
graças a Deus, a tempo de chegar aqui a esta sessão,
já no seu ﬁnal, como último orador inscrito, para dizer
da nossa solidariedade à nossa Presidenta, da nossa solidariedade a esse movimento que é correto por
parte do Governo, que é correto por parte daqueles
que querem construir e preparar um Brasil diferente,
um Brasil que possa ser um país de oportunidades
para as novas gerações, e que tenha cada vez mais
orgulho das suas práticas na gestão pública e das suas
práticas na política brasileira.
Portanto, quero dizer da nossa absoluta convicção de que esta é uma boa luta, de que este é um bom
combate, de que exageros devem ser absolutamente
extirpados deste combate. Mas esses exageros não
podem servir de justiﬁcativas para que nós não possamos avançar. Seja o PMDB, seja o PT, seja o partido
que for, nós temos que fazer esse embate, até porque
nós não estamos aqui sendo coniventes. Muito pelo
contrário, nós queremos, sim, apoiar atos e atitudes
como os que a Presidenta vem encaminhando.
Quero dizer também que, de nossa parte, a Presidenta pode ﬁcar absolutamente tranquila, porque,
aqui neste Senado, nos somaremos àqueles que querem o projeto do bem, que querem o projeto do Brasil
que avança, do Brasil que tem coragem de enfrentar
uma instabilidade econômica em nível internacional
preservando o seu mercado, preservando empregos,
tendo coragem para ousar. Não queremos fazer daqui
prática de qualquer tipo de tentativa de retardar decisões ou de prejudicar a Nação por que quer que seja.
O nosso compromisso aqui é com o povo brasileiro.
O nosso compromisso aqui é com o Brasil. O nosso
compromisso aqui é com a construção, repito, de um
futuro que seja cada vez mais comprometido com as
boas práticas.
Chego, portanto, de longe para trazer a minha
solidariedade, o meu apoio a esse movimento iniciado
por V. Exª neste Senado e que referenda as ações que
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a Presidenta vem levando a cabo neste país, a ﬁm de
poder preparar o Brasil para as futuras gerações; um
Brasil que possa ter, cada vez mais, orgulho da gestão
política, das práticas da gestão pública e do compromisso com a ética e com a transparência.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Agradeço muito o pronunciamento de V. Exª,
que realmente chegou aqui à última hora, mas ainda
em tempo de participar da sessão. Já são 20h04min,
e mais de vinte oradores passaram pela tribuna. E
acredito que a sessão tenha atingido o seu objetivo.
Pretendemos agora conversar com o Senador
Paim para levarmos adiante uma segunda etapa, que
é conversarmos com entidades, como essa de que o
Senador Suplicy falou – e o Ministro já está à nossa
disposição –, muito especialmente com a OAB, com
a CNBB, com a ABI, com a UNE, com entidades da
sociedade brasileira. A exemplo do que fez em outras
épocas, em horas difíceis, foi exatamente essa sociedade que se movimentou, que foi à rua e deu um altamente positivo resultado.
Nós achamos que, nessa ação e neste momento
em que a Presidente Dilma inicia um movimento de
ética, de seriedade e de responsabilidade, se nós tivermos a capacidade de levar adiante o que estamos
fazendo até aqui, nós vamos conseguir, em primeiro
lugar, é claro, fazer com que ela consiga levar o seu
objetivo de fazer um governo responsável, digno e capaz. Em segundo lugar, que nós possamos fazer as
mudanças necessárias naquilo que, no Brasil, faz com
que o Brasil se torne o país da impunidade, porque é
quase impossível uma punição nos tribunais.
O projeto do Presidente do Supremo Tribunal
Federal chegou a esta Casa e aponta o caminho que
torna o Brasil igual aos países importantes do mundo,
onde recursos existem muitos, mas não que transformem este País no país da impunidade.
Agradeço a presença de todos, marcando nova
sessão para amanhã, na hora regimental.
Invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os nossos trabalhos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Pois não.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Por uma questão de justiça.
Estou recebendo agora uma informação da Casa
Civil. A imprensa, durante toda a tarde... E isto foi eixo
no meu discurso, somando-me à iniciativa de todos
os Senadores. Eles estão, neste momento, dizendo-me que não houve veto àquela redação singela que
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apontava para a negociação com os aposentados. É
o que me está sendo dito agora aqui: que há um equívoco, que não houve veto e que foi mantido o acordo
que a Presidenta tinha feito com todos os Senadores
e Deputados.
Eu faço esse esclarecimento, porque me somei,
naturalmente, a todos os Senadores. Falei do belo
Governo, no meu entendimento, mas falei que estava
preocupado com o veto que havia ocorrido na LDO.
Com a informação que tenho neste momento, aproveito para esclarecer, então, que não houve o veto à
questão que permite uma negociação com os aposentados e pensionistas.
Obrigado, Senador Simon, por ter praticamente
reaberto a sessão, para que eu pudesse fazer esse
esclarecimento e ﬁzesse, então, justiça à verdade
dos fatos.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
-RS) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
-RS) – Os Srs. Senadores Geovani Borges, Romero
Jucá e Wilson Santiago enviaram discursos à Mesa,
para serem publicados na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, solicito o registro nos Anais desta
Casa, de minhas ponderações sobre o debate em torno do anteprojeto de lei que pretende modernizar a Lei
de Direito Autoral vigente no país.
Vejo como acertado o posicionamento da Dra.
Márcia Barbosa, responsável pela Diretoria de Direitos
Intelectuais do Ministério da Cultura, para quem não
será possível fugir da supervisão estatal das entidades
de gestão coletiva.
Esta é na verdade a posição a que chegaram
depois de ler e debater com um grupo interministerial especializado, as 158 contribuições públicas que
chegaram à pasta no segundo – e último – período de
revisão do anteprojeto de lei.
A intenção é que o ministério estabeleça uma supervisão da gestão coletiva. Mas sempre nos termos
da Constituição, sem intervenção.
Na verdade, as constantes denúncias por parte da sociedade acabaram por revelar um quadro de
descontrole administrativo no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), entidade privada de
gestão coletiva que recolhe e paga os direitos autorais
de todos os músicos do país.
Tem-se que inicialmente a ministra da Cultura,
Ana de Hollanda, havia declarado posição contrária à
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ﬁscalização estatal desse tipo de órgão, mas a polêmica aumentou e essa possibilidade, portanto, começa
a ser aceita, ao menos parcialmente.
De tal sorte que o segundo período de consulta
pública sobre o assunto feito entre abril e maio deste
ano – aproximou ainda mais cúpula do ministério dessa idéia. Vamos ver o que acontece quando o trabalho
for concluído e matéria chegar para o debate aqui no
Congresso.
É preciso que se diga que uma leitura detalhada
do material que foi disponibilizado no site do ministério
revela uma forte polarização em torno dessa possível
supervisão estatal.
Das 158 contribuições públicas que o MinC recebeu, 53 vieram de pessoas jurídicas e 105 de pessoas físicas.
Este Senador opina pela busca de tudo o que se
aproximar ao máximo de um perﬁl de lisura e transparência.
Aliás, este é o posicionamento da União Brasileira de Compositores uma das associações mais fortes
do escritório central.
A Comissão de Direito Autoral, Direitos Imateriais
e Entretenimento da Ordem dos Advogados do Brasil
no Rio de Janeiro por outro lado, pede a supervisão
estatal da gestão coletiva e vai além.
Sugere que seus dirigentes, diretores, superintendentes e gerentes passem a ser responsabilizados
por tudo que delas partir.
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão sugere que o Ecad e suas associações sejam
submetidas às disposições da lei que regulamenta o
Conselho Administrativo de Defesa Econômico (Cade)
em caso de abuso.
Cabe lembrar que tivemos aqui no Senado uma
CPI especiﬁcamente destinada a discutir o tema. A
CPI do Ecad. E no dia em que a CPI ouviu pessoas
envolvidas no suposto esquema de irregularidades no
pagamento de direitos autorais, a entidade que é alvo
da investigação soltou nota se defendendo e criticando
a Secretaria de Direito Econômico.
Segundo a SDE, está comprovado que o Ecad
faz cartel e ainda cria barreiras para a entrada de novas associações de músicos no órgão.
A nota diz que nenhum artista é obrigado a se
ﬁliar a uma das nove associações que o integram,
aﬁrmando ainda que, apesar de poderem escolher a
melhor forma de gerir suas obras, embora “os maiores
artistas brasileiros optem pelo sistema Ecad”.
Outro ponto abordado pelo escritório é pagamento de bônus ou “distribuição de lucros”, que foi citado
na CPI no Senado.
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Na nota, o Ecad nega adotar tal prática, dizendo
possuir um Plano de Premiação por Resultados (PPR),
segundo o órgão: “prática absolutamente legal e comum no Brasil e no mundo”, cujo plano é “estimular a
arrecadação a ser distribuída entre os artistas e, prova disso, é a alta de 68% da distribuição, nos últimos
cinco anos, o que vem beneﬁciando os detentores de
direitos autorais”.
Ou seja, está mesmo claro que não vai dar para
agradar todo mundo. O assunto é polêmico. E por parte
da sociedade existem fortes e fundamentados clamores por uma revisão geral no sistema de arrecadação
de direitos autorais.
Há reclamações também por parte dos artistas.
Mas torcemos para que se chegue a um consenso.
Não vai dar para agradar todos, mas é preciso buscar
um mínimo de consensualidade.
Nosso país, celeiro permanente de criação e
produção artísticas não pode ﬁcar preso a esquemas
que privilegiam os mais famosos em detrimento dos
artistas ainda pouco divulgados. Mas alguma normatização é necessária.
E creio que ouvir o que pensam os próprios artistas constitui o mais importante passo nessa mudança.
Torcemos por isso.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, gostaria de aproveitar esta
oportunidade para registrar o recebimento da Revista
do 3º Congresso Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços, publicação que tem o suporte da
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC).
O número que chegou ao meu Gabinete traz um
balanço detalhado do 3º Congresso Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, que teve início na
noite de 24 de maio de 2010, no Plenário desta Casa,
com a realização de uma Sessão Solene proposta pelo
ilustre Senador Paulo Paim.
Naquela ocasião, centenas de comerciários de
todo o País lotaram estas galerias. Inúmeros Senadores
se revezaram nesta tribuna para enaltecer a importância
do trabalho do comerciário na vida econômica, política e social brasileira. Sem dúvida alguma, existia um
clima de grande euforia e esperança naquela Sessão
Solene. Víamos Senadores emocionados e dirigentes
de mais de 300 sindicatos e 24 federações visivelmente
otimistas com as fortes possibilidades de aprovação de
várias matérias do interesse da categoria, que estão
em discussão no Congresso Nacional.
Em seu discurso, o Presidente em exercício da
CNTC, Levi Fernandes Pinto, após agradecer a homenagem que a categoria estava recebendo no Senado
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Federal, lembrou a todos os Senadores presentes que
os comerciários constituem uma das maiores forças trabalhistas organizadas do País. Destacou que o esforço
deles foi determinante na luta pela jornada de 8 horas,
pelo descanso semanal remunerado e frisou que existe
a necessidade urgente da aprovação de novas leis para
melhorar as condições de trabalho dos comerciários.
Para ele, diversas matérias em andamento no
Congresso Nacional tratam de questões fundamentais para os comerciários. Entre elas podemos citar,
por exemplo, as que defendem a diminuição da jornada de trabalho, de 44 horas para 40 horas semanais,
sem redução de salário; a ﬁxação de um piso salarial
decente para a categoria; a regulamentação da proﬁssão e a garantia do ﬁm do fator previdenciário.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não podemos esquecer que mais de 40 milhões de trabalhadores brasileiros são comerciários. Não podemos ignorar
igualmente que eles foram os precursores das lutas
trabalhistas no Brasil e defenderam seus direitos com
muita determinação, mesmo nos momentos mais delicados de nossa evolução política recente.
Todavia, apesar de toda essa resistência, ainda
existem milhares de comerciários que trabalham mais
de 12 horas por dia e são remunerados injustamente. O
Congresso Nacional precisa urgentemente corrigir esses
desvios e deﬁnir claramente uma política global de segurança e saúde para os trabalhadores do setor. O mesmo
precisa ser feito em relação às megafusões que estão
acontecendo no País e que podem afetar negativamente
o mercado de trabalho da área. É necessário que as regras que permitem essas associações sejam mais claras.
Para ﬁnalizar, gostaria de dizer que não devemos medir esforços para apoiar as demandas justas
dos comerciários e aprovar todas as matérias do seu
interesse. Essa é a contribuição que temos condições
de dar aos comerciários e à CNTC, uma entidade consolidada em todo o Brasil, com mais de 60 anos de
história e que congrega 30 federações, 813 sindicatos
ﬁliados e milhões de trabalhadores.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs.Senadores, assumo mais uma vez a tribuna do
Senado Federal para abordar a situação do meu país.
Neste particular deixo claro o meu apoio aos inúmeros programas que vêm sendo implementados pelo
governo da Presidenta Dilma Rousseff, muitos deles
iniciados ainda durante o governo do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
Considero ser obrigação de todos os que fazem
o Congresso Nacional reconhecer o que de bom vem
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sendo feito pelo país. Inclusive para que o governo
federal saiba que conta com o apoio das duas Casas
que compõem o Congresso. Aﬁnal de contas, é necessário que o governo federal sinta-se estimulado em dar
continuidade ao que vem dando certo.
Começo falando do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Este
programa visa expandir, interiorizar e democratizar a
oferta de cursos técnicos e proﬁssionais de nível médio, e de cursos de formação inicial e continuada para
trabalhadores. A medida intensiﬁca o programa de expansão de escolas técnicas em todo o pais.
Não é preciso muito esforço de entendimento para
notar a importância de um programa dessa qualidade
para o futuro do país. Temos insistido aqui no Senado
Federal sobre a importância de se investir na educação
para garantir o desenvolvimento brasileiro. Com especial
destaque para o ensino técnico, como faz o Pronatec.
Temos, também, o Brasil Sem Miséria que objetiva elevar a renda e as condições de bem-estar da
população. As famílias extremamente pobres que ainda
não são atendidas serão localizadas e incluídas de forma integrada nos mais diversos programas de acordo
com as suas necessidades.
O Plano Brasil Sem Miséria é direcionado aos
brasileiros que vivem em lares cuja renda familiar é de
até R$70 por pessoa. De acordo com o Censo 2010,
do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (lBGE),
encontram-se nesta situação de 16 milhões e duzentos mil brasileiros. Cumpre ao programa promover toda
essa gente a uma situação de melhor condição de vida.
Dentro do Brasil Sem Miséria, o governo vem
promovendo, mais recentemente, o programa Bolsa
Verde. Através desse programa, mais de 14.700 famílias em situação de extrema pobreza deverão receber
os primeiros benefícios do Programa de Apoio à Conservação Ambienta!.
O Bolsa Verde é voltado para grupos sociais que
vivem em áreas socioambientais prioritárias. O benefício
vai atingir especiﬁcamente famílias que desenvolvem
atividades de uso sustentável dos recursos naturais
em unidades de conservação e em assentamentos da
reforma agrária ambientalmente diferenciados.
O Programa Mulheres Mil, também dentro do Brasil
Sem Miséria, tem como objetivo oferecer as bases de
uma política social de inclusão e gênero, mulheres em
situação de vulnerabilidade social têm acesso à educação proﬁssional, ao emprego e renda. Os projetos locais são ordenados de acordo com as necessidades da
comunidade e segundo a vocação econômica regional.
Outro dos programas que vêm sendo tocados
pelo governo federal é o Minha Casa Minha Vida. O
programa viabiliza a construção de hum milhão de
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moradias para famílias com renda de até 10 salários
mínimos. O governo está investindo R$34 bilhões para
que mais brasileiros tenham acesso à casa própria.
Esta ação conta com a parceria de estados, municípios, iniciativa privada. O programa Minha Casa
Minha Vida tem investido maciçamente na construção
de moradias, no setor da classe média, buscando resolver os graves problemas causados pelo déﬁcit de
moradias, no país, historicamente importante.
O Programa Mais Educação, criado pela Portaria
Interministerial nº 17/2007, aumenta a oferta educativa
nas escolas públicas por meio de atividades optativas
que foram agrupadas em macrocampos com acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e
lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital,
prevenção e promoção da saúde, educomunicação,
educação cientíﬁca e educação econômica.
O Programa de Aceleração do Crescimento (mais
conhecido como PAC), lançado em 28 de janeiro de
2007, é um programa que engloba um conjunto de políticas econômicas, e que tem como objetivo acelerar
o crescimento econômico do Brasil, prevendo investimentos totais de R$ 503,9 bilhões até 2010, sendo uma
de suas prioridades o investimento em infra-estrutura,
em áreas como saneamento, habitação, transporte,
energia e recursos hídricos, entre outros.
O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (Sisan), instituído pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan), é um sistema
em construção, que tem como objetivo promover o direito
humano à alimentação adequada em todo o território
nacional. Trata-se de um sistema público, de gestão intersetorial e participativa, que possibilita a articulação
entre os três níveis de governo para a implementação
das políticas de segurança alimentar e nutricional.
Há que lembrar, ainda, o Programa Nacional da
Agricultura Familiar, o Garantia Safra, e tantos outros
que buscam incentivar a agricultura familiar, assegurando aos agricultores as garantias mínimas contra as
adversidades do clima e da geograﬁa. Com resposta,
a agricultura familiar tem aumentado sua rentabilidade
e produtividade, assegurando na mesa do brasileiro
a maior parcela do abastecimento alimentar do país.
É preciso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
formar ao lado do governo no momento em que são implementados tantos programas, todos da maior importância para a nossa vida diária. Todos fundamentais para
a própria melhoria das condições de vida do povo brasileiro, o qual nós representamos no Congresso Nacional.
Eventuais crises, sejam elas de caráter internacional ou nacional, devem ser superadas pela ação
conjunta das forças políticas, onde se incluem o Congresso e o Executivo. E, no apoio que nos cumpre
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oferecer à Presidenta Dilma Rousseff, é decisivo o
referente à disposição presidencial de não jogar para
debaixo do tapete eventuais deslizes por parte de
agentes governamentais.
Concluo este pronunciamento revelando minha
fé no futuro do país. Haveremos de, conjuntamente,
superar as crises, construindo um ambiente de paz e
prosperidade. Com a conﬁança da Nação e, sobretudo,
com a certeza de estarmos fazendo o que é de melhor
para o nosso povo.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
- RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se, amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI 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.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 475,de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, na Casa de origem, do Deputado Sarney
Filho), que ﬁxa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art.
23 da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à
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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.)
3
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.)
4
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.)
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 2011
(Aprovado calendário especial de tramitação
da matéria)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador
José Sarney, que altera o procedimento de
apreciação das medidas provisórias pelo Congresso Nacional.
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Pareceres sob nºs 255 e 750, de 2011, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Aécio Neves, 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece,
com voto em separado do Senador José Pimentel; 2º pronunciamento: (sobre as Emendas nºs 2, 3 e 5-Plen), favorável, nos termos de
Subemenda CCJ (Substitutivo), que apresenta.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004,
na Casa de origem), que inclui a pesca industrial nas atividades vinculadas ao setor rural e
dá outras providências.
Parecer sob nº 534, de 2008, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emenda nº 1-CRA de redação, que apresenta, com
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.
7
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo 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 o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações
criminosas; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
(Código de Processo Penal), a Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e a Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, e dá outras providências.
Parecer sob nº 231, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Paulo Paim, CDH)
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 63, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Valdir Raupp, que altera a redação
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do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de
9 de dezembro de 2009, para ampliar o prazo
de adesão ao regime especial de precatório
até a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer, sob nº 689, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2007 (nº 7.711/2007,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que acresce o art. 19-A à Lei nº
9.807, de 13 de julho de 1999, que estabelece
normas para a organização e a manutenção de
programas especiais de proteção a vítimas e a
testemunhas ameaçadas, institui o Programa
Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção
de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à
investigação policial e ao processo criminal.
Parecer favorável, sob nº 1, de 2011, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 102, de 2007 (no 3.129/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Valverde), que altera o art. 6º da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar
os efeitos jurídicos da subordinação exercida
por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos.
Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365,
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de
Constituição de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Casildo Maldaner.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que altera o art. 37 da Lei n° 10.522, de
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19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro
Informativo dos créditos não quitados de órgão
e entidades federais e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 5, de 2008)
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).
13
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.
14
REQUERIMENTO Nº 918, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 918, de 2011, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 337, de 2005, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (licitações de serviços de publicidade e propaganda).
15
REQUERIMENTO Nº 919, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 919, de 2011, do Senador Jarbas
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Vasconcelos, solicitando a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição
nºs 29, de 2007; e 40, de 2011, por regularem
matérias correlatas (ﬁm das coligações nas
eleições proporcionais).
16
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão
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de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Excelentíssimo Senhor Comandante do Exército, General Enzo Martins Peri, em virtude de matéria
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na
edição de 31 de julho deste ano.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
- RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 7
minutos.)
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