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1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 19 horas e 59 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 386
a 405, de 2011, em conformidade com o inciso III do
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 460, de 2011,
da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando
a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 189, de 2010 (tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 203, de 2010.)
É o seguinte o Ofício:
OF. 460/2011/CAE
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – SP)
– 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 Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – SP)
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 534, de 2011,
na origem, da Senhora Presidente da República, que
comunica sua ausência do País, no período de 1º a 3 de
dezembro do corrente, para realizar viagem à Venezuela.
Informa, ainda, que nesse período estará ausente o Senhor Vice-Presidente da República, em viagem
aos Estados Unidos da América.
É a seguinte a Mensagem:

Brasília, 29 de novembro de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em reunião realizada nesta data, Substitutivo
Integral oferecido ao Projeto de Lei do Senado n° 189 de
2010, que “autoriza a Caixa Econômica Federal a realizar concurso especial da Mega-Sena, com a ﬁnalidade
destinar recursos às vítimas das enchentes de Alagoas”, e que, nos termos do art. 282 do R.I.S.F., o referido
SUBSTITUTIVO será submetido a Turno Suplementar
de Discussão na próxima reunião desta Comissão.
Informo, ainda, que a Comissão rejeitou o Projeto
de Lei do Senado n° 203 de 2010, que “autoriza a Caixa
Econômica Federal a realizar concurso especial da Mega-Sena, com a ﬁnalidade de destinar recursos às vítimas
das enchentes nos Estados de Pernambuco e Magoas”,
que tramita em conjunto com o PLS n° 189 de 2010.
Atenciosamente, – Senador, Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos

MENSAGEM Nº 534
Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei
do País no período de a 3 de dezembro de 2011, em
viagem a Caracas, Venezuela, por ocasião da HE Cúpula da América Latina e do Caribe sobre Integração
e Desenvolvimento (CALC).
Informo, ainda, que neste período o Senhor Vice-Presidente da República estará em viagem aos Estados Unidos da América.
Brasília, 30 de novembro de 2011. – Presidente
Dilma Rousseff.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:

DEZEMBRO 2011
Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 2

79

51201

80

51202

Sexta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2011

Dezembro de 2011

DEZEMBRO 2011
Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
vão à publicação.
Pois não, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Peço a
gentileza da Presidente para me inscrever como oradora para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª é a primeira inscrita.
Vamos abrir a ordem dos inscritos com o Senador Sérgio Souza.
Como orador inscrito, com o tempo regimental,
Senador.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Srª Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, caros ouvintes da Rádio
Senado, telespectadores da TV Senado, Srª Presidente, venho à tribuna desta Casa para tratar de um
tema desta Casa que julgo fundamental para o futuro
da humanidade: a COP 17.
A Conferência das Partes, iniciada na última
segunda-feira, reúne na África do Sul, até o dia 9/12,
diplomatas, cientistas, ambientalistas, autoridades governamentais, enﬁm, inúmeras personalidades com a
responsabilidade de buscar um entendimento global
para o enfrentamento das mudanças climáticas no
Planeta.
Em 1997, como conclusão dos trabalhos da COP
3, foi assinado o Protocolo de Kyoto, cujo grande mérito
foi criar um sistema internacional, legalmente vinculante, em que países desenvolvidos se comprometeram
a limitar suas emissões e a prestar conta sobre elas e
suas políticas de mitigação e adaptação.
Naquela ocasião, criou-se também o mercado
de carbono e, nele, o Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL), envolvendo diretamente os países em
desenvolvimento, e estabeleceu as bases para um
futuro regime climático em que as emissões globais
seriam limitadas.
Infelizmente, o então maior emissor de gases de
efeito estufa, os Estados Unidos da América, não ratiﬁcou o acordo, o que reduziu signiﬁcativamente suas
possibilidades de sucesso. A ausência de metas para
as nações em desenvolvimento também restringiram
os resultados de Kyoto, aﬁnal, recentemente, a China passou a ser o maior emissor de CO² no Planeta.
De qualquer maneira, a simples existência de um
acordo global já representa um grande avanço para a
humanidade. E por isso, preocupa-nos, sobremaneira,
veriﬁcar a possibilidade do ﬁm da vigência do Protocolo
de Kyoto, prevista para o ﬁnal de 2012, Srª Presidente,
e não perceber, até o momento, por parte dos atores
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que estarão presentes em Durban, na África do Sul, o
necessário empenho para sua ratiﬁcação e prorrogação.
A frustração ocorrida em Copenhague, na COP
15, que ocorreu em 2009, quando o mundo esperava
um acordo que apresentasse uma política mundial de
mudanças climáticas que incluísse os Estados Unidos
e os países emergentes no esforço global de mitigação, não pode ser repetida em Durban.
É sabido que a crise econômica mundial não favorece um entendimento entre as nações, mas, ainda
assim, é essencial que alguma evolução seja atingida nessas negociações que ocorrerão na cidade de
Durban.
Recentemente, um dos principais negociadores
do Brasil na COP 17, o Embaixador André Corrêa do
Lago, disse que o País vai apoiar a aprovação de uma
emenda que privilegie o Protocolo de Kyoto, trazendo
sua prorrogação pelo menos até 2020.
A postura inﬂexível dos Estados Unidos em relação a Kyoto tem inﬂuenciado outras nações, como a
Rússia, o Japão e o Canadá, que já sinalizaram que
poderão abandonar o acordo. A União Europeia, aparentemente, mantém-se aberta a negociações, porém,
o momento econômico da zona do euro também não
facilita em nada.
Há algumas nações que advogam a deﬁnição de
bases que ensejem um novo acordo, que englobaria
todas as nações, a ser concluído até 2015. Confesso
que temo essa alternativa.
Na minha avaliação, se o mundo permitir o ﬁm do
Protocolo de Kyoto, estaremos ﬁndando o único acordo
total obtido em relação ao clima, algo que poderá nunca mais ser alcançado. Penso que qualquer solução
deverá passar necessariamente pela manutenção das
premissas de Kyoto, incluindo, entre aqueles que terão
metas, os Estados Unidos e os países desenvolvidos,
responsabilidades diferenciadas que considerem o
histórico global de emissões.
O outro ponto que está em debate na COP 17 é
a regularização do Fundo do Clima Verde, criado na
Conferência das Partes anterior, realizada na cidade
de Cancún. A ideia do fundo é canalizar, até 2020, o
montante de US$100 bilhões por ano para ajudar países em desenvolvimento a enfrentarem a mudança
climática global, e espera-se que em Durban sejam
estabelecidos os moldes de seu funcionamento.
Novamente, a crise econômica mundial não ajuda na constituição do fundo que, para muitos, precisa
de muito mais do que os US$100 bilhões, mas, ainda
assim, temos que ser criativos e determinados.
Srªs e Srs Senadores, se não for possível criar
as bases institucionais para um regime climático global
que torne mais eﬁciente e menos traumática a tran-
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sição para uma economia de baixo carbono, espero,
para o bem da humanidade, que consigamos, na COP
17, pelo menos aprovar a emenda que prorrogaria o
Protocolo de Kyoto até 2020 e criar as condições necessárias para implementar o Fundo Climático Verde
e para que ele possa operar a partir de 2012.
Se isso não acontecer na Convenção das Partes que ocorre neste momento na cidade de Durban,
na África do Sul, que saiam de lá, pelo menos, com o
compromisso de que venha a ocorrer no ano que vem,
na Convenção das Partes que acontecerá na cidade
do Rio de Janeiro, chamada de Rio+20, porque, ainda
assim, teremos tempo.
O momento não é propício, sabemos bem disso,
principalmente para aqueles países que sofrem com as
suas crises internas. Eles não têm, em sua prioridade,
o controle do clima, mas temos que dar continuidade à
política estabelecida até o momento no que diz respeito ao aquecimento global, porque, se pararmos nesse
momento, provavelmente teremos aí uma lacuna de
anos até serem restabelecidos.
Sempre teremos no globo terrestre países com
problemas ﬁnanceiros, países que sofrerão as suas
crises internas e externas. O Brasil, que tem sido um
dos grandes incentivadores das questões de mudanças climáticas, atualizando a sua legislação inclusive
com políticas regionais em grandes cidades, como a
cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo, que tem
promovido grandes avanços em suas legislações, o
Brasil não pode ﬁcar de fora desse debate e não pode
deixar de ser o interlocutor e o ator necessário para
que venhamos a garantir a prorrogação do Protocolo
de Kyoto.
Aproveito também para informar a esta Casa
que, atendendo à sua responsabilidade institucional de
acompanhar, monitorar e ﬁscalizar, de modo contínuo,
as ações referentes às mudanças climáticas no Brasil
e no mundo, uma delegação de parlamentares da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas,
a CMMC, da qual tenho a honra de ser o Presidente,
estará presente na COP 17, em Durban. No dia 14
de dezembro, haverá uma reunião dessa comissão
justamente para ouvirmos dos parlamentares que lá
estiverem os seus relatos sobre o evento.
Eu gostaria, Srª Presidente, de convidar todos os
Srs. Senadores e Deputados que fazem parte dessa
comissão para que compareçam à reunião do dia 14
de dezembro, para ouvir dos parlamentares as colocações a respeito do Protocolo de Kyoto e do resultado
que se chegou na COP 17. Quero dizer também que,
nessa mesma data, a Comissão Mista de Mudanças
Climáticas vai ler o seu relatório do ano de 2011.
Muito obrigado, Srª Presidente.
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Um abraço a todos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Sérgio Souza. Realmente, é
um convite bastante importante e um discurso bastante
relevante o que V. Exª pronuncia.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia, para uma
comunicação inadiável.
Aproveito para chamar os futuros oradores inscritos: Senadores Jayme Campos, Casildo Maldaner
e Ana Rita.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) –
Cara Presidenta Marta Suplicy, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, nossos telespectadores da TV Senado,
ontem tivemos aqui a votação da PEC nº 33, que
torna novamente obrigatória a exigência de diploma
de jornalista para o exercício da atividade na área de
comunicação. Foi uma proposta do Senador Antonio
Carlos Valadares e relatoria do Senador Inácio Arruda.
Como sou oriunda de uma faculdade dos meios de
comunicação da Universidade Católica do Rio Grande
do Sul, não seria de nenhuma forma coerente rasgar o
meu diploma e a minha vida acadêmica diante da decisão do Supremo que esta Casa tenta agora reverter.
Penso que isso seja absolutamente adequado com as
obrigações desta Casa. Aliás, o exercício da atividade
jornalística, e V. Exª, de algum modo, como psicóloga
de qualidade reconhecida, também trabalhou como
comunicadora usando e se valendo da sua expertise,
do seu conhecimento para levar as informações pela
televisão. É assim que se faz e é assim que se constrói um país democrático, com a expressão livre, que
é o que merece a sociedade.
O debate sobre as liberdades individuais, em
uma sociedade democrática, é permanente. Uma das
características que evidenciam uma sociedade livre é
exatamente a inﬁnita discussão sobre os limites dessa liberdade.
Há correntes de pensamento em que a liberdade
individual é o maior de todos os valores a serem observados em um processo democrático. Para os que
pensam dessa forma, o cidadão dever ter o direito de
tomar o máximo de decisões que digam respeito à sua
própria vida, desde que esse direito seja acompanhado do dever de assumir total responsabilidade sobre
os efeitos dessas decisões sobre si e, principalmente,
sobre a família e sobre sociedade.
Para outros, o Estado deve tomar, em nome dos
cidadãos, parte signiﬁcativa das decisões e responsabilidades individuais. Para quem pensa dessa maneira, o Estado deve ser uma espécie de grande tutor
e responsabilizar-se por hábitos de consumo, pelas
regras comerciais e também pelo conteúdo dos meios
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de comunicação. Em certa medida, este Estado se assemelharia ao grande Leviatã, idealizado por Thomas
Hobbes no século XVII.
Faço parte do primeiro grupo, que entende que
a liberdade – principalmente a liberdade de expressão
– é um valor indissociável da democracia.
E entendo que não há como existir um ambiente
propício à liberdade de expressão em um país se nele
não for concedida liberdade e autonomia à atuação
dos meios de comunicação.
Srªs e Srs. Senadores, no Brasil, o Estatuto da
Criança e do Adolescente determina que as emissoras
de televisão devam adequar a sua programação a horários predeterminados, de acordo com classiﬁcação
indicativa para programas de entretenimento.
É nesse contexto que tramita no Supremo Tribunal Federal, desde 2001, ação de inconstitucionalidade
ajuizada pelo PTB, questionando o art. 254 do Estatuto da Criança e Adolescente, de 1990, que determina
multa e suspensão da programação da emissora de
televisão que transmitir programa em horário diverso
do autorizado ou sem aviso de sua classiﬁcação.
Finalmente, Srª Presidente, o julgamento desta
ação começou ontem com a leitura do relatório do Ministro Antonio Dias Toffoli, que concorda com o lúcido
ponto de vista de que não cabe ao poder público autorizar a exibição de programas no rádio ou na televisão,
já que o inciso XVI do art. 21 da Carta Magna dispõe
ser competência da União “exercer a classiﬁcação, para
efeito indicativo, de diversões públicas e de programas
de rádio e televisão”.
Em seu voto, o Ministro Toffoli defendeu que a
classiﬁcação indicativa deve ser um aviso ao usuário e não uma forma de censurar e penalizar quem
não segue as determinações do Estado. “Para que a
liberdade de expressão ocorra, é preciso que haja liberdade de comunicação social, garantindo-se a livre
circulação de ideias”, disse o Ministro, ao defender a
liberdade de programação das emissoras brasileiras.
Durante a votação, que foi suspensa por um pedido de vista, quatro Ministros proferiram seus votos,
acompanhando o Relator.
Compartilho da opinião da Ministra Carmem Lúcia, que disse, em sua manifestação, ontem:
A família, as pessoas responsáveis pelos
menores, têm um ótimo mecanismo de controle: desligue a televisão, desligue o programa.
O Estado não pode ﬁcar tutelando as pessoas,
elas não podem trocar sua liberdade em troca
de uma proteção que elas nem sabem o que é.
Entendo que a família é o primeiro ﬁltro da programação televisiva. São as famílias que devem de-
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cidir ou não o que vão assistir. Ela, os adultos e os
menores de idade.
O mercado também tem papel muito importante
nesse processo, pois programas com baixa audiência
não conseguem atrair anunciantes.
As organizações da sociedade civil estão sempre
vigilantes para denunciar ao Ministério Público eventuais abusos cometidos pelas emissoras.
Esse é o melhor caminho, o caminho do regime
democrático.
Muito obrigada, Presidenta.
O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.
Com a palavra o Senador Moka, em permuta com
o Senador Casildo Maldaner.
Com a palavra o Senador Waldemir Moka, orador inscrito.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, quero hoje me
manifestar aqui no plenário a respeito da tramitação
do chamado Código Florestal.
Srª Presidenta, na Câmara dos Deputados, tive
oportunidade de fazer parte de uma comissão especial que ajudou o atual Ministro do Esporte, Deputado
Federal Aldo Rebelo, a construir o texto que, depois
de votado na Câmara dos Deputados, e com uma votação acima da expectativa – 410 votos favoráveis –,
veio para o Senado.
Quero fazer justiça ao Vice-Presidente da República, na época Presidente da Câmara dos Deputados,
Michel Temer. O então Presidente da Câmara, Michel
Temer, entendendo a necessidade do tema, criou essa
comissão especial, e eu lembro, Presidenta Marta Suplicy, que essa comissão especial teve diﬁculdade até
para ser instalada. Eu lembro que nós, na época, da
Comissão de Agricultura, tínhamos inúmeros companheiros... Claro, a angústia da reforma desse Código
Florestal era tão grande que eu lembro que tínhamos a
pretensão de que o Presidente fosse o Deputado Moacir Micheletto, como realmente o foi; o Vice-Presidente
era o Luis Carlos Heinze, da bancada do Rio Grande
do Sul; e o Relator, Homero Pereira. Para termos uma
ideia, Homero Pereira é ex-Presidente da Famato (Federação de Agricultura de Mato Grosso).
Ou seja, era uma comissão especial que tinha, na
sua mesa diretora, uma característica de parlamentares
militantes do chamado agronegócio ou da agricultura
brasileira. E eu me lembro, Presidenta Marta, de que
eu dizia que, com aquela composição, nós teríamos
muita diﬁculdade. Eu já entendia aquilo. Não era possível. Se para mim, que era parceiro, aquilo não era
razoável, imagine para o outro lado.
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Então, tentamos uma negociação, e eu sugeri – e
me orgulho muito de ter sugerido – o nome do Deputado Federal Aldo Rebelo. E foi exatamente essa indicação, que, em um primeiro momento, criou toda uma
diﬁculdade, porque aí, passamos a ter, dentro da bancada da agricultura, parlamentares que tinham receio
da atuação do Aldo. Os ambientalistas ﬁcaram mais
tranquilos porque o Aldo é dessas ﬁguras que têm um
espírito nacionalista muito grande. Eu conheço o Aldo
de outras épocas e conﬁava na sua atuação porque
eu tenho no Aldo exatamente esse perﬁl. É um grande
nacionalista. E deu certo, Presidenta. O Aldo acabou
relatando, fez um extraordinário trabalho.
Eu vejo, às vezes, algumas pessoas criticando
esse texto que veio da Câmara, mas nós, aqui do Senado, temos que entender que aqui chegou um texto
feito. Pode ter diﬁculdades, e é possível que contenha
algumas imperfeições, mas o difícil foi surgir do nada,
como surgiu, e chegar a um texto como esse que, evidentemente, foi melhorado tanto pelo Senador Luiz
Henrique quanto pelo Senador Jorge Viana, com a
participação de inúmeros Senadores, do Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, Eunício Oliveira;
depois, do Presidente da Comissão de Agricultura, este
extraordinário Senador lá de Rondônia, Acir Gurgacz,
e também do Rodrigo Rollemberg, meu amigo já da
Câmara e Presidente da Comissão de Meio Ambiente.
Aqui, no Senado, houve um espírito de convergência e um clima melhor do que aconteceu na Câmara. Mas também eu quero dizer que, lá na Câmara,
aconteceu porque foi a primeira discussão, foram os
primeiros embates. É claro que esse texto, ao chegar
ao Senado, já chega com um formato, já chega com,
vamos dizer, com 50%, 60%, 70% do trabalho já feito.
E aqui nós, ao contrário de alguns que insistem
em dizer que não houve tempo e tal, Srª Presidenta,
eu lembro que grupos de cientistas e de pesquisadores
reclamaram. Olha, teve pesquisador que, só eu, ouvi
três vezes aqui no Senado, em três ou quatro audiências, na Comissão de Agricultura, na Comissão de
Meio Ambiente e na Comissão de Ciência e Tecnologia.
Agora, há uma diferença. As pessoas vêm e falam, trazem sugestões, mas o fato de falarem e trazer
sugestões não signiﬁca que o relator vai acatar.
A impressão que tenho é a de que as pessoas
dizem que não são ouvidas, mas são coisas diferentes; a pessoa foi ouvida, mas talvez a sugestão dela
não tenha encontrado a acolhida que ela esperava, a
expectativa que tinha. Mas ouvida... É muito difícil falar
de um segmento que não foi ouvido nessa discussão
do Código Florestal, que se arrasta, se computarmos
desde a época da Câmara, há dois anos, para, vamos
dizer, deixar bem barato esse prazo de dois anos. Acho
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que agora chegou o momento ﬁnalmente, e ontem foi
votado aqui um requerimento de urgência, que acabou
não sendo votado na terça-feira porque não foi lido.
Eu digo sempre que existem algumas coisas que
vêm para o bem.
Então, vamos ter mais tempo neste ﬁm de semana, Senador Cyro Miranda, para fazer mais uma revisão
no texto, para que ele possa vir ao Senado na terça-feira com o maior número de convergência possível.
Eu sou um daqueles que acreditam na convergência.
Na minha vida inteira, na minha carreira política inteira
sempre apostei em entendimento, em convergência. Eu
sempre me orgulhei de ter sido um homem de diálogo,
desde a minha época de Vereador, de Presidente da
Câmara de Campo Grande e, depois, em meus mandatos de Deputado Estadual e de Deputado Federal.
Tive três mandatos de Deputado Federal e quatro de
Deputado Estadual, quer dizer, estou no nono mandato consecutivo ao longo de uma trajetória de que me
orgulho muito: comecei no movimento estudantil nos
idos de 1969, até me emocionei quando ouvi Aloysio
Nunes falando aqui da trajetória dele. Eu me orgulho de
ter participado numa trincheira muito humilde no meu
querido Mato Grosso do Sul. Sou um homem dessa
geração que se orgulha de ter lutado junto com meu
partido – nunca tive outro partido na minha vida; eu
me inscrevi no antigo MDB e estou até hoje no mesmo
partido. Nunca tive outro partido em minha vida. Essa
é uma luta de um homem.
Às vezes sou repetitivo, mas as pessoas, pelo
fato de eu ser do Mato Grosso do Sul, veem o Moka
defendendo a agricultura e a pecuária e dizem: está aí
mais um latifundiário, um grande produtor rural. Eu não
tenho propriedade rural, não sou produtor rural, mas
isso não signiﬁca que um produtor rural aqui, Senador
ou Deputado, não tenha legitimidade para defendê-las,
mas eu defendo a economia do Estado, Presidente,
que é baseada, lastreada, na agricultura e na pecuária.
E tenho orgulho disso, porque, ao longo dos
doze anos, enquanto deputado ou vereador, eu sempre militei na saúde e na educação. Sou médico, sou
formado em Medicina e dei aula durante quinze anos.
Essa é a minha formação. E aprendi na luta do agricultor, do pecuarista, Senador Cyro Miranda, que são
pessoas sofridas, pessoas, na maioria das vezes, incompreendidas. Aqui, Senador, não vou mais admitir
ouvir chamar produtor rural de criminoso e bandido.
Quando isso acontecer, vou pedir que se retire esse
tipo de tratamento. Não é possível ouvir isso. Às vezes
as pessoas falam olhando para a gente...
(Interrupção do som.)
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O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– …como se quisessem me agredir dessa forma. Não
aceito isso mais porque isso não é verdade. Isso daí
é agredir homens e mulheres de mãos calejadas. Os
nossos avós, os nossos pais, que vieram, no meu caso,
lá para Bela Vista, lá no Rio Grande do Sul, chegando,
no início do século passado, de carreta, levando três
anos para povoar, para desbravar e para legitimar na
fronteira as terras deste País.
Então, não há que se confundir pioneiro, gente
valente, com bandido, com criminoso. Não há que se
confundir. E eu, absolutamente, estou decidido – já disse
isto na Comissão de Agricultura e vou repetir – a não
ouvir mais isso calado, até porque tenho sido cobrado.
Como é que uma pessoa pode ser... Porque, se tem
algum criminoso, algum bandido, que se deﬁna, que
se identiﬁque. Agora, não se pode generalizar para se
confundir produtores rurais com bandidos.
Concedo um aparte à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Peço a generosidade da Presidência na concessão do aparte. Eu
queria ratiﬁcar inteiramente, Senador Waldemir Moka,
a coragem de defender os bons, que são a maioria
dos produtores rurais, pequenos, médios, a agricultura familiar, a chamada agricultura empresarial, todos
eles. O senhor está fazendo uma homenagem justa a
essa gente que leva o Brasil nas costas legitimamente, porque, para fazer US$63 bilhões de superávit comercial, é preciso trabalhar muito, e essa gente está
fazendo isso em honra ao Brasil. Eles merecem todo
nosso reconhecimento. Por isso, estamos trabalhando intensamente para dar segurança jurídica a esses
trabalhadores. Cumprimento V. Exª e queria aproveitar
este aparte para saudar a representação de uma terra que está agora colhendo trigo, Senador Waldemir
Moka, diante também dos problemas relacionados com
as reservas indígenas, de que V. Exª tem tratado. Saúdo a Vereadora Salete Camozzato, do PP, o Vereador
Darli Spagnolo, do Democratas, a Jaqueline Spagnolo
e o Vereador Arquimino Filipiak, do PR. Então, eu ﬁco
muito feliz em poder saudá-los nesta visita ao Senado Federal, neste aparte a V. Exª. Cumprimentos pela
coragem, Senador Waldemir Moka.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB - GO) – Permite-me um aparte, Senador?
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB - MS) –
Srª Presidente, eu não devo, como membro da Mesa,
me prevalecer, mas quero perguntar a V. Exª se permite
que eu ouça, em aparte, o Senador Cyro Miranda e o
Senador Ricardo Ferraço, uma vez que hoje também
a pauta é muita tranquila nesta Casa. Se V. Exª permitir, eu gostaria de ouvir os dois Senadores que me
pedem um aparte.

Sexta-feira 2

85

51207

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
- SP) – Pois não.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB - GO) – Muito
obrigado, Presidente, pela concessão. Quero parabenizar o Senador e me fazer também consoante com a
sua voz, porque nós presenciamos a luta, talvez um
dos maiores debates que já se teve nesta Casa, que
foi realmente exaurido, num processo extremamente
democrático. Agora, Senador Moka, temos uma preocupação. Uma minoria da minoria quer execrar esse
nosso trabalho. Então, temos de mostrar para a população brasileira quem são os verdadeiros criminosos,
porque estamos procurando, dentro de um grande
equilíbrio, refazer os danos que foram causados no
passado, sem prejudicar a nossa produção. Eu venho
também, como V. Exª, de um Estado produtor e sempre
tivemos essa preocupação em relação aos dois lados.
O senhor está de parabéns pela coragem e pelo seu
trabalho também à frente desta legislatura. Obrigado.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB - MS)
– Muito obrigado.
Ouço, com muito prazer, o Senador Ricardo Ferraço.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB - ES) – Senador Moka, com a vênia e a generosidade da nossa
Presidente em exercício, Senadora Marta Suplicy, não
posso, em hipótese alguma, assistir a este desabafo,
que todos nós percebemos vir do fundo de sua alma
e do seu coração, sem também me manifestar em relação ao tema. V. Exª é testemunho do esforço que ﬁz
para que pudéssemos, além da Comissão de Agricultura e da Comissão de Meio Ambiente, ouvir também
a Comissão de Ciência e Tecnologia. Como foi importante esse clima de serenidade e equilíbrio, sem que,
com isso, qualquer um de nós tivesse de abrir mão
de nossas convicções em razão desse enfrentamento político civilizado que foi feito na busca de construir
uma proposta que talvez não possa ser a proposta
dos nossos sonhos. É sempre possível melhorar e é
sempre necessário que estejamos abertos. É sempre
importante que estejamos desarmados, porque a vida
é uma constante, obriga-nos a estarmos preparados
para as transformações e para as mudanças. Mas,
efetivamente, o trabalho feito aqui pelo Senador Luiz
Henrique, não apenas tecnicamente, mas um maestro
na direção de conseguir acolher tantas opiniões, tantas
contribuições. De igual forma os Senadores Eduardo
Braga, Acir Gurgacz e o Senador Jorge Viana, que
coroou este processo. Quem, como eu, foi Secretário
de Estado da Agricultura do meu querido Estado do
Espírito Santo, um Estado em que a propriedade de
base familiar lidera. Nós somos um Estado que tem
uma estrutura fundiária muito democrática, no qual o
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acesso à terra é até mesmo uma herança cultural dos
nossos ascendentes, que migraram da Itália, da Alemanha, da Pomerânia, da Áustria. O meu Estado é um
mosaico de etnias. Mas quem como eu foi Secretário
de Agricultura do Espírito Santo, com muita honra durante o governo do ex-Governador e ex-Senador Paulo
Hartung, tem a obrigação de trazer a solidariedade,
não apenas a V. Exª,...
(Interrupção do som.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES. Fora
do microfone.) – ... mas ao produtor rural. O produtor
rural brasileiro é o nosso maior aliado nessa causa,
é quem precisa ser prestigiado, é quem precisa ser
homenageado. Então, a manifestação de S. Exª é a
nossa manifestação. O seu discurso é um bálsamo e
o seu discurso, de certa forma, preenche a necessidade de fazermos aqui uma defesa intransigente desses
homens e mulheres que ao longo da nossa história
têm dado uma importante contribuição ao nosso País.
Cumprimento V. Exª não apenas pela manifestação e
pelo discurso, mas pela participação equilibrada – convicta, porém equilibrada – que teve ao longo deste debate que pudemos travar aqui no Senado na busca de
um Código Florestal que pudesse ser aplicado e que
pudesse ser apropriado pelo conjunto da sociedade
brasileira. Muito obrigado a V. Exª pela consideração
e pelo aparte. (Pausa.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Senadora, peço o minuto ﬁnal.
Recolho os apartes da Senadora Ana Amélia,
do Senador Cyro Miranda e do Ricardo Ferraço e os
incorporo no pronunciamento que faço.
Ao ﬁnalizar esta minha fala, faço um registro. Vejo
que alguns setores tentam até agredir de alguma forma
o Senador Jorge Viana.
Senadora, eu sou um daqueles que o admiram
pela coragem, pois ele defende com muita convicção,
com muita ﬁrmeza os ideais que o notabilizaram na sua
vida pública. Quem pode não reconhecer a grande, a
enorme contribuição do Jorge Viana no Acre e nessa
questão ambiental?
Não é porque, no momento que ele está vivendo
aqui como Relator – e todos nós sabemos que tem que
fazer essa convergência...
(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Para concluir, Senador.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Nós não podemos absolutamente tirar o brilho do
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grande trabalho que fez o Senador Jorge Viana, assim
como do trabalho que fez o Senador Luiz Henrique.
Então, homenageando o Senador Luiz Henrique
e o Senador Jorge Viana, encerro a minha fala dizendo
que terça-feira, tenho certeza, o Senado vai votar um
texto que não é o ideal nem para um lado nem para o
outro, mas que vai contribuir para melhorar as condições do meio ambiente no Brasil e não vai engessar
o setor produtivo do nosso País.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Moka.
Pois não, Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Srª Presidente, quero me inscrever para falar pela Liderança da minoria, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não. V. Exª está inscrito.
Pois não, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço
a V. Exª para me inscrever pela Liderança do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª está inscrito.
Com a palavra o Senador Cyro Miranda.
Aproveito para chamar os Senadores Jayme
Campos, Ana Rita, Lídice da Mata, João Capiberibe,
Casildo Maldaner e Rodrigo Rollemberg, que são os
próximos inscritos como oradores.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Marta Suplicy, Sras e Srs. Senadores, TV Senado,
Rádio Senado, os dependentes químicos não podem
ser ignorados pelo conjunto da sociedade, tampouco
podem ser tratados de forma desumana, como ﬁcou
patente em inspeção realizada pelo Conselho Federal
de Psicologia em centros de internação de usuários
de drogas.
É estarrecedor saber que, nas 68 instituições
visitadas pelo Conselho em 24 Estados e no Distrito
Federal, conforme matéria publicada no jornal O Globo, houve ocorrências que variam de violação de correspondência e desrespeito à orientação sexual aos
castigos e às torturas.
Nem o Estado nem a sociedade podem aceitar
que esses centros, muitas vezes, com o uso de dinheiro público, violem os direitos humanos tão claramente
estabelecidos na Constituição.
Não se pode conceber, sob qualquer hipótese,
que internos sejam obrigados a beber água de vasos
sanitários ou a comer refeições estragadas.
Da mesma forma, não se pode impor a obrigação
de cultuar esta ou aquela religião.
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A recuperação da dependência química é um
trabalho árduo, centrado em estudos técnicos e cientíﬁcos, com terapia e assistência clínica.
Os centros de recuperação não podem ser transformados em depósitos de seres humanos tratados
como lixo. Se o Estado e a sociedade não se mobilizarem numa campanha em favor da deﬁnição de uma
política pública para dependentes químicos, vamos
retroagir no tempo. Vamos deixar preponderar a velha
concepção dos manicômios, onde os internos eram
atirados à própria sorte, ﬁcavam esquecidos ou agonizavam até a morte.
Não há dúvida de que o tráﬁco de entorpecentes
deve ser duramente combatido pelas autoridades de
segurança pública.
O relatório da Agência da ONU sobre drogas e
crimes – UNODOC indica que o número de carregamentos de cocaína vindos do Brasil e apreendidos na
Europa aumentou dez vezes entre 2005 e 2009.
O Brasil é hoje o país de trânsito mais proeminente das Américas em termos de número e remessas
enviadas à Europa.
Da forma como o crack, o oxi e outras drogas,
além do álcool, têm gerado dependentes químicos aos
milhares em todas as partes do País, já passamos da
hora de ver esse problema como uma questão de saúde pública e uma prioridade do Estado.
A dependência química precisa ser tratada por
meio de política especíﬁca que adote uma perspectiva humanista na recuperação de todos que foram
lamentavelmente arrebatados pela droga. Na maioria
das vezes, essas pessoas necessitam de ajuda clínica e terapêutica para reconstruírem a própria vida e
voltarem a ser produtivas.
Nesse sentido, o primeiro desaﬁo é vencer o preconceito contra os dependentes químicos.
Ao contrário do que se possa pensar numa avaliação superﬁcial, os dependentes são, em grande parte, cidadãos de bem, pais e mães de família, jovens e
adultos que enveredaram pelo descaminho da droga.
A dependência química transcende a questão de
polícia e demanda protocolos especíﬁcos, se o desejo
for vislumbrar a recuperação a médio e longo prazo. E,
nesse particular, é preciso compreender que o melhor
caminho tanto para evitar a droga quanto para recuperar o dependente químico é a valorização da família
como uma unidade agregadora e de suporte.
Grande parte das pessoas que entraram para o
mundo das drogas revela que, além da baixa estima e
da carência afetiva, não encontraram na família o apoio
para suas indagações e questionamentos.
Srª Presidente, o Governo tem prometido, há tempos, lançar uma campanha de combate ao crack, que
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foi considerado pelo Ministro da Saúde uma epidemia
nacional. Mas é preciso que as autoridades compreendam a complexidade desse problema e as diversas
frentes em que precisa ser enfrentado.
Mesmo se tivermos unidades de internação com
programas terapêuticos adequados, a recuperação deﬁnitiva do dependente está relacionada com o ambiente
que encontrará na família e na sociedade.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, é bem provável
que a maioria das pessoas se preocupe mais com a
construção de celas em presídios do que com uma
educação de qualidade.
Mais aí está, talvez, outro grande equívoco. Crianças e jovens que tiveram acesso à educação de qualidade e voltada à formação de valores humanistas
estarão menos propensas a enveredar pela droga e
pela dependência química.
Srª Presidente, a deﬁnição de uma política nacional para a dependência química é inadiável no Brasil.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Cyro Miranda, e parabéns
pelo discurso de grande relevância. Estamos todos
juntos nesse combate.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias, como
orador inscrito.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão orador.) – Srª
Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, a Transparência Internacional, que tem sede
na Alemanha, uma organização não governamental
de respeitabilidade internacional, divulga, como faz
todos os anos, o ranking dos países mais corruptos e
menos corruptos do mundo, envolvendo 183 nações.
Exatamente no dia em que esse ranking é divulgado, nós, no Brasil, tomamos conhecimento da recomendação que faz a Comissão de Ética da Presidência
da República, a Senhora Presidente Dilma Rousseff,
no sentido de que seja demitido o Ministro Carlos Lupi,
do Trabalho, já que ofereceu explicações convincentes
diante das denúncias, varias denúncias que envolvem
a sua ação no Ministério.
Nós estamos diante de uma situação que exige
da Presidência da República uma decisão: ou aceita
a recomendação da Comissão de Ética e demite o Ministro ou desfaz essa Comissão de Ética. Ela não terá
mais sentido, razão de existir se sua recomendação,
diante de tantos fatos graves que envolvem o Ministro do Trabalho, não for acolhida pela Presidência da
República. Faltava mais o quê? Nós tivemos oportunidades em que não se admitiria outra providência que
não fosse o afastamento do Ministro, pelo menos até
que as investigações ocorressem, fossem concluídas
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e elucidassem dúvidas relativamente às denúncias
assacadas contra o Ministro e a sua equipe.
É surpreendente ver a Presidente da República
mantendo o Ministro, apesar de todas as denúncias.
Foram depoimentos, provas documentais. Portanto, há
provas testemunhais e documentais que por si só autorizam a Presidente Dilma demitir o Ministro e adotar
todas as providências judiciais cabíveis, mas isso não
ocorre. Portanto, nós somos obrigados a aﬁrmar que
se trata de uma afronta à inteligência dos brasileiros
a aﬁrmativa de que há um esforço do Governo para
moralizar a atividade pública no País. A chamada faxina se constituiu em farsa e encenação, tentativa de
iludir a opinião pública do País; o que é mais grave:
não há providências rigorosas no combate à corrupção e à impunidade e há a manutenção de um modelo
permissivo que contribui para aumentar os índices de
corrupção no País.
São tantos os números que atestam a inﬂuência
da corrupção na vida dos brasileiros! A ausência de
recursos na área de saúde, de educação, de segurança pública, de saneamento básico. São recursos
certamente que se esvaem pelos ralos da corrupção
todos os dias nos últimos anos nesse País. E nós estamos incansavelmente repetindo que o modelo que
é mantido e que lastimavelmente se constitui exemplo
para unidades da Federação (Estados e Municípios),
é um modelo corrupto que se constitui no loteamento
dos cargos públicos entre os adeptos do governo, os
coadjuvantes da administração, aqueles que apóiam
politicamente, especialmente nas Casas do Poder Legislativo. É uma fábrica de escândalo, eu tenho dito e
repito, porque oferece espaços à incompetência administrativa, com desqualiﬁcação técnica, e abre portas
para a prática da corrupção, corrupção ativa, passiva,
formação de quadrilha, fraude, improbidade, crime de
responsabilidade, prevaricação. Uma seleção de crimes
ilícitos que são praticados à sombra de um modelo que
estabelece essa relação promíscua na área pública e
envolve setores da iniciativa privada que se beneﬁciam
dessa estratégia de corrupção, arquitetada em Brasília.
Sr. Presidente, nós sentimos que os Estados e
os Municípios acabam absorvendo o modelo. Nos Estados e nos Municípios se veriﬁca também a adoção
dessa prática de lotear cargos públicos entre os aliados da administração. Isso fez com que administração
pública no País, além de se tornar incapaz de atender
demandas, crescesse de forma tal, comprometendo a
capacidade de investir produtivamente no setor público, já que aumentam as despesas correntes de forma
signiﬁcativa para alimentar as estruturas novas que
são ediﬁcadas, estabelecendo os já conhecidos paralelismos e superposições de ações.
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Ainda esta semana, ainda ontem, na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovou-se mais
um projeto criando mais 26 cargos comissionados no
Ministério do Esporte. É a conseqüência. A causa é o
modelo, modelo de cooptação de aliados. Faz crescer
a base aliada, promovendo um desequilíbrio brutal na
representação política congressual e, obviamente, repercutindo na estrutura da administração, que cresce
para atender o apetite ﬁsiológico daqueles que sustentam politicamente o Governo. É por isso que nós já
temos quase 24 mil cargos comissionados na administração direta. Nos Estados Unidos são pouco mais de
sete mil; na Holanda, 780; na Alemanha, 800 cargos
comissionados. Por que tanta diferença? A causa é o
modelo. Isso custa muito caro ao povo brasileiro.
Por isso, a Transparência Internacional, mais uma
vez, coloca o Brasil em uma posição de destaque vergonhoso no ranking dos países mais corruptos do mundo,
ao contrário de países como o Chile e o Uruguai, que
ocupam posições que enaltecem. Evidentemente, as
posições de destaque são ocupadas pela Nova Zelândia, Dinamarca e Finlândia, mais uma vez. Esses três
países sustentam os menores índices de corrupção no
mundo já há um bom tempo. Quando nos referimos à
Dinamarca, sempre nos reportamos ao fato de que,
se o Brasil tivesse os mesmos índices de corrupção
da Dinamarca a renda per capita dos brasileiros seria
70% maior do que é hoje, ou seja, cada brasileiro teria
um ganho 70% superior ao ganho que ostenta neste
momento, sobretudo em razão da corrupção que, conforme a Transparência Internacional, rouba do Brasil
oportunidades de emprego, de salário, de receita pública, de desenvolvimento, enﬁm, já que grandes grupos
econômicos deixam de investir em nosso País porque
escolhem nações com menores índices de corrupção
para seus investimentos.
Se nós reduzirmos a corrupção no Brasil, certamente teremos um desenvolvimento acelerado, estimulado por investimentos que serão muito superiores
àqueles que se realizam atualmente.
Aliás, é bom dizer que o Brasil está atrás de Gana,
da Namíbia, de Botsuana, de Ruanda, de Cabo Verde,
para citar apenas estas nações africanas. Uma vergonha para o nosso País!
É por essa razão que o Congresso Nacional tem
que acordar para a responsabilidade que deve assumir
no combate à corrupção no nosso País. Por que não
se convoca Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigar, para diagnosticar? Por exemplo, na área de
saúde, para onde estão indo os recursos públicos? Por
que não aprovamos mais rapidamente determinadas
propostas de lei, como este...
(Interrupção do som.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Alvaro Dias, a Mesa vai conceder-lhe mais dois minutos para que V. Exª conclua.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Está
certo. V. Exª teve bem mais, mas não faço questão de
ter o mesmo tempo, não. Eu aceito mais dois minutos.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Se V. Exª precisa de mais tempo, evidentemente que não... Eu já havia concedido anteriormente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado. Até porque creio que tenhamos que esperar
algum orador, pois creio não haver mais orador no plenário. Aí V. Exª terá que encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª tem razão, não estou absolutamente... É que V. Exª me pediu tempo e eu concedi.
Estou dizendo que lhe concedo mais dois minutos, mas
entenda V. Exª que nós não vamos absolutamente... V.
Exª terá o tempo que achar necessário.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Presidente.
Ontem, ainda, pedimos celeridade para a votação
do projeto, Senador Pedro Taques, que transforma o
crime de corrupção em crime hediondo. É fundamental.
É claro que nós não geramos essa falsa expectativa de
que a legislação, por si só, reduzirá a corrupção no País.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Alvaro Dias, permita-me saudar os alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual
Dr. Mauá Cavalcante Sávio, da cidade de Anápolis,
Estado do Senador Cyro Miranda, Estado de Goiás.
Sejam bem-vindos a esta Casa, jovens!
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – A
nossa saudação, a nossa homenagem a essa juventude que visita o Senado Federal. É um prazer recebê-los aqui, sempre.
Mas eu dizia que não podemos gerar a falsa
expectativa de que aprovando um projeto de lei que
torna mais rigorosa a legislação estaremos acabando
com a corrupção. É preciso muito mais do que isso,
sobretudo postura, comportamento. É preciso mudar
essa cultura que há na administração pública brasileira.
Combater o crime do colarinho branco é essencial,
sobretudo para que a população acredite nas instituições públicas do País e tenhamos uma reversão de
expectativa em relação àquilo que já se consagrou: a
Justiça no País existe para os pobres; ou: a responsabilização penal ocorre quando o criminoso é pobre; o
tratamento do Judiciário é diferente para o rico e para
o pobre. São conceitos arraigados no inconsciente coletivo neste País e precisamos reverter essa expectativa exatamente com a adoção de uma nova postura.
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Antes de concluir, Sr. Presidente, quero anunciar
que recebi, no meu gabinete, nos dias de ontem e
hoje, dirigentes da Amarribo, coalizão brasileira contra
a corrupção: o Sr. Jorge Sanchez e o Sr. Guilherme
Haehling, Presidente Executivo e Diretor Executivo,
respectivamente.
Amarribo é uma associação sem ﬁns lucrativos,
qualiﬁcada como organização da sociedade civil sem
ﬁns lucrativos, que organiza atividades de combate à
corrupção e hoje se constitui também em representação da transparência internacional no nosso País. A
nossa saudação, portanto, a essa organização.
Para concluir, a nota atribuída ao Brasil é de, 3,8
numa escala que vai de zero a dez: muito corrupto ou
nada corrupto. Portanto, temos um país reprovado.
A nota reprova o Brasil. Nós nos mantemos no
estágio da vergonha internacional e precisamos reverter essa expectativa.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Alvaro Dias, quero dizer a V.
Exª que a Presidência só quis ser gentil e dar o tempo.
Acho que V. Exª me interpretou mal, até vendo
não vamos ter diﬁculdade nenhuma de tempo. Insisto
que se V. Exª precisasse de mais tempo, a Mesa, por
uma questão de bom senso, concederia a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Obrigado, Presidente. Agradeço a V. Exª. Não há intenção
de cercear-me. Apenas é a prática usual, a campainha toca mesmo. Nós sabemos que ela é automática.
V. Exª sempre foi muito cordial, muito correto e
tem os nossos aplausos inclusive pela ação que desenvolveu na articulação para o entendimento visando
a aprovação do Código Florestal, a exemplo de Blairo
Maggi e de tantos outros que atuaram visando a buscar um entendimento entre partes, compatibilizar os
interesses da produção e da preservação ambiental.
V. Exªs tiveram um papel fundamental para que
nós pudéssemos chegar a um texto de legislação que
considero adequado. É claro que não é o ideal. O ideal,
às vezes, é inatingível especialmente quando há conﬂitos latentes de um País com contradições marcantes,
mas V. Exªs tiveram uma atuação muito importante
para que pudéssemos chegar ao entendimento e pudéssemos colocar em votação, em deliberação, já na
próxima semana, esse Código Florestal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador inscrito
Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente desta sessão, Presidente em exercício, Senador Moka; Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
brasileiros e brasileiras que nos acompanham através
da sessão do Senado nesta quinta-feira, assim como
fez o Senador Moka, eu também tive não sei se o privilégio, mas o destino me fez começar muito cedo na
vida política. O meu primeiro mandato foi também de
vereador, não por Mato Grosso do Sul, mas pelo Espírito Santo e pela cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
Eu tinha dezenove anos incompletos e, desde então,
estou na militância política, por alguns períodos, sem
mandato; em outros períodos, exercendo cargo executivo. Mas o fato é que, ao longo dos quase últimos
trinta anos, eu estive na militância política.
E eu, sinceramente, Senador Cyro, acredito profundamente na política. Não a política qualquer, não a
politicagem, mas a Política com pê maiúsculo; a política que foi inventada lá pelos gregos, como ferramenta
de mudança e de transformação, porque houve um
tempo em que os homens se enfrentavam sem regra,
sem civilidade, e a política surgiu exatamente como
forma e como meio de nós encontrarmos um encaminhamento, sobretudo para as questões coletivas, as
questões que digam respeito ao interesse do conjunto
da sociedade, as questões que digam respeito, sobretudo, ao conjunto dos contribuintes brasileiros. Faço,
portanto, uma defesa da política e acho que a política
é uma defesa da sociedade quando ela é bem exercida e bem praticada.
Eu quero defender aqui, nesta manifestação que
faço... E estou muito motivado, muito inspirado, estimulado por um importante seminário que fez o jornal
Valor Econômico na semana passada. O Jornal Valor
Econômico reuniu especialistas, reuniu técnicos, reuniu
empresários, empresários com importante militância
na vida privada, empresários que têm tido, ao longo
da sua trajetória, uma enorme responsabilidade, em
função da contribuição que têm dado para o aperfeiçoamento, o aprimoramento da atividade pública. Sim,
porque, na atividade pública, a sociedade e o contribuinte são os nossos clientes. O que fazemos deve
ter como direção o atendimento aos contribuintes que
pagam impostos. E que no Brasil, sejamos sinceros,
pagam uma elevada carga tributária.
Eu vi, com enorme destaque, mais uma vez, a
participação e a liderança de um empresário importante, que é o empresário Gerdau. Ele chamou atenção
para uma necessidade, tendo em vista que, a cada
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momento, temos lido na imprensa que, neste ﬁnal de
ano, vamos ter uma reforma ministerial. E aqui não me
cabe fazer qualquer indicação disso ou daquilo, mas
me cabe, na condição de Senador da República, na
condição de representante popular, estimular a Presidente Dilma para que, além de reforma, possamos
fazer necessárias fusões nos Ministérios, porque estamos percebendo, com 38 ou 39, podendo caminhar
para 40 Ministérios, muita superposição nas decisões,
na gestão, e percebemos a necessidade de uma fusão. O Presidente da República Tancredo Neves tinha
21 Ministérios.
Então, há necessidade, de fato, de ordenarmos
melhor, organizarmos melhor para que possamos colocar como prioridade de pauta a eﬁciência pública, para
que possamos reconhecer a necessidade e a importância, não importa se Estado mínimo ou se Estado
máximo. Às favas com esse debate. O que importa é
que possamos ter um Estado que possa priorizar o
interesse da população brasileira, que possa permitir
que o nosso Estado, que o nosso País possa continuar
avançando e oferecendo respostas mais efetivas ao
contribuinte brasileiro.
Já fez o Senador Valdir Raupp, Presidente do
meu Partido, uma defesa de que possamos caminhar
para essa reforma, de que possamos caminhar para
diminuir o número de Ministérios, porque não é apenas o combate à corrupção, mas o combate a todo
e qualquer tipo de desperdício e de ineﬁciência, que
também é causadora de atrasos no atendimento das
extraordinárias demandas e prioridades da sociedade brasileira.
Vamos ter dias muito tensos daqui até o ﬁnal do
mês de dezembro. Estamos com uma pauta muito delicada. Na terça-feira, se Deus quiser, vamos votar o
novo Código Florestal. Eu também, como o Senador
Moka, o Senador Ciro e tantos outros Senadores, talvez tenhamos a compreensão de que esse não seja
o Código dos nossos sonhos, mas o ótimo é inimigo
do bom. Às vezes, você mira o ótimo e esquece que
o bom é satisfatório para esse momento. Essa foi a
obra possível. Qual de nós vai duvidar ou vai colocar
em questionamento a responsabilidade ambiental de
um Senador do quilate do Senador Jorge Viana, ex-governador do Estado do Acre, homem responsável,
de grande visão, que fez um belíssimo trabalho, corrigindo, retiﬁcando, aperfeiçoando e aprimorando todos
esses itens?
Na próxima terça, estaremos aqui, e eu, com
muita convicção, darei o meu voto favorável para que
possamos ter um código que possa ser apropriado pela
sociedade brasileira. Estou consciente de que este foi o
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melhor código possível de ser construído. Mas teremos
outros temas em nossa pauta. Há a questão da DRU.
Ainda que tenhamos essa agenda, faz-se necessário que manifestemos a necessidade de vermos
acontecer essas reformas; que possam ser reformas
que, em lugar de priorizar os aﬁlhados, os apadrinhados, em lugar de priorizar ou colocar luz em cima
desse método, a meu juízo, equivocado, em que se
constrói esse Presidencialismo de coalizão, onde os
Partidos políticos, a todo e qualquer custo, ﬁcam se
engalﬁnhando pelas posições, pelos ministérios, em
lugar de priorizar os partidos, que priorize o contribuinte
brasileiro, a sociedade brasileira, que necessita seguramente de um Estado que possa oferecer melhores
e maiores respostas ao contribuinte brasileiro.
Ouço, com enorme prazer, o Senador Cyro Miranda.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Muito obrigado. V. Exª realmente é um homem corajoso,
de princípios, e hoje colocou uma questão que está
além, às vezes, muito maior que a própria corrupção:
é o desleixo, o desmando com o Erário, com o dinheiro do povo. V. Exª toma uma postura, mesmo sendo o
seu partido da base do Governo, saindo do guarda-chuva, não querendo ser apaniguado pelo Governo,
brigando pela redução de Ministérios. Senador Ferraço, são 38 ministérios! Um exército de pessoas, uma
gastança que não tem sentido. Eu sou, faço parte, ﬁco
junto com V. Exª, para que a gente crie uma trincheira
para conscientizar e dar apoio à Presidente. Eu tenho
certeza de que ela está sendo forçada, compelida a
tomar essas atitudes. Parabéns pela sua postura. Mais
uma vez, a minha admiração.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Isso porque, Senador Cyro, quando vemos prosperar esse tipo de conduta e de prática na vida política,
primeiro estamos traduzindo, estamos sinalizando um
péssimo exemplo para os demais níveis federados.
Quando o Senado da República não faz a sua
própria reforma administrativa, repensando e refundando os seus princípios, os seus valores e os seus
conceitos, não está dando bom exemplo para as assembleias e para as câmaras de vereadores. Quando,
em meio a uma reforma administrativa, que tramita na
Comissão de Justiça, nós assistimos...
(Interrupção do som.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– ...do Senado, Senador Moka, fazer um concurso público... Como fazer um concurso público em meio a uma
reforma que está em curso? Como fazer um concurso
público em meio a um trabalho duro que ﬁzemos na
Comissão de Justiça? E agora, com o compromisso
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do Senador Eunício de que, ainda este mês, ainda
este ano, estaremos votando na Comissão de Constituição e Justiça?
Tudo isso é olhado, é espelhado Brasil afora.
Então, eu acho que tudo isso enfraquece a política.
E nós precisamos, em lugar de trabalhar pelo enfraquecimento da política, fortalecer a política como
ferramenta de mudança e transformação, mas dando
bons exemplos, não no discurso, não na bravata, mas
no nosso dia a dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Próximo orador inscrito, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Waldemir Moka, quero parabenizar V. Exª
pelo trabalho que tem feito nesta Casa. Inclusive, agora, V. Exª ocupa um importante posto no comando da
nossa Casa, com a 2ª Vice-Presidência.
Quero, Presidente Moka, dizer aqui algumas
coisas acerca, ainda, da nossa economia, tema de
que venho tratando esta semana a partir dos posicionamentos de agências, a partir da própria leitura que
tem sido, cada vez mais e insistentemente, apresentada por diversos economistas do mundo e do Brasil,
mas, principalmente, a partir das decisões que têm
sido adotadas nesse quadrante da história – e me
reﬁro à história mundial –, de uma grande crise em
todo o mundo.
É importante lembrar que o Banco Central, com
a atitude de ontem, continua com a sua política correta
de, usando os parâmetros da macroeconomia, buscar,
cada vez mais, o controle sobre a inﬂação e, ao mesmo
tempo, mantendo a expectativa positiva de atração de
investimentos por parte de diversos setores da nossa indústria, para que a economia continue aquecida.
Nessa esteira, é bom lembrar a decisão tomada,
hoje, pelo Governo no que diz respeito à desoneração
ou à redução de impostos e tributos sobre determinados produtos: a conhecida linha branca, meu caro
Vice-Presidente e neste momento Presidente desta
sessão, Moka, que deve ser algo estimulado, principalmente na virada de ano, quando todos tentam, de
qualquer maneira, mudar alguns utensílios domésticos
mais utilizados, como geladeira, máquina de lavar, instrumentos importantes para cada casa, neste momento
fundamentais para que a gente estimule o aumento da
produção na indústria.
Mas de nada adiantava fazer a chamada isenção
ou a desoneração da linha branca, se não ﬁzéssemos
aqui o incentivo à aquisição e à própria reforma ou
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construção da casa própria, espaço mais correto para
abrigar essa linha branca.
Portanto, o Governo tomou a decisão hoje correta, no sentido de continuar estimulando a construção
civil, que, aliás, do ponto de vista da cadeia produtiva da economia, é uma das cadeias mais completas.
E permite, sim, a nossa indústria da construção civil
que ocorra um movimento quase total na economia,
a partir dos desdobramentos que a indústria da construção civil provoca.
Isso incide diretamente na questão da mão de
obra, incide na indústria, incide, inclusive, na relação
dos serviços. Portanto, vamos aumentar também a
oferta de serviços à medida que aumentamos o nível
de emprego, a própria atividade industrial. E isso é um
processo em cadeia que é importante.
E, aí, entra um terceiro elemento, meu caro Moka,
nessa história toda, já que nós falamos aqui dos produtos que são colocados dentro de uma casa, do incentivo
à construção e à reforma dessa casa e do importante
incentivo para alimentar o cidadão que vai usar a linha
branca e vai morar nessa casa.
Eu me reﬁro, meu caro Senador à redução de
9,5% para 0% do PIS/Coﬁns nos produtos conhecidos
como massas – macarrão e, principalmente o pão, que
é o alimento presente em todas as mesas, o cotidiano
pão, que alimenta milhões e milhões de brasileiros todos
os dias. Como o pão é elemento que faz parte da vida
de cada um e estava tendo certo nível de aumento de
preço, acho que foi importante a medida do Governo
hoje não só para conter a inﬂação, como também para
estimular cada vez mais atitude de recuo por parte
daqueles que vinham aumentando, em decorrência
de diversos fatores – não estou aqui associando esse
aumento a nenhum tipo de má-fé ou a outra atitude
qualquer, mas, obviamente, a fatores climáticos e ao
próprio preço do trigo.
Na Bahia, Senador Moka, discutimos muito a
inclusão ou a mistura, em até 20%, da fécula de mandioca para aumentar a produção de farinha em nível
local, meu caro Ferraço, permitindo, assim, baratear
o preço do pão, alimento de cada dia.
Aliás, quanto ao pão, há até uma associação que
eu gosto muito de fazer. Se alguém for navegar um
pouquinho pelos escritos da História, principalmente
no que diz respeito às mensagens de Jesus Cristo, vai
encontrar que o elemento pão é citado como elemento
da vida. O pão, Senador Moka, é um dos poucos alimentos que o organismo não expele facilmente; quer
dizer, o organismo absorve complemente os nutrientes
que contem o pão. Por isso, a história de pão da vida.
É importante lembrar que essa história de pão da vida
é que tem alimentado muita gente.
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Eu venho de uma família, Senador Moka, de oito
irmãos e me recordo de que, todo dia de manhã, em
nossa casa – e sou um dos menores; dos homens, inclusive, sou o caçula, sou o mais novo –, eu levantava
até mais cedo para ir à padaria. Na Bahia, as padarias
eram tocadas pelos espanhóis, a colônia espanhola
dominava – e domina até hoje – a comercialização de
produtos como massas e pão, além de outras atividades econômicas, mas principalmente essa. E o pão
era um dos elementos centrais. Todo dia a gente comia o pãozinho. Se bem que, lá em casa, havia muito
o costume da roça ainda: como meu pai viveu muitos
anos da agricultura, era muito comum termos alguns
elementos oriundos da farinha de milho, a produção
do cuscuz, algo que não faltava na nossa mesa. Mas
o pão, com certeza!
Meu pai brincava muito. Antigamente, quando era
aquele pão inteiro, aquela bisnaga, na hora da divisão,
meu pai dizia: “Deixe-me partir igualmente a cada um,
para os mais velhos não saírem levando vantagem
sobre os pequeninos!” Portanto, até no partir do pão,
a importância de dividir entre os irmãos, solidarizar,
para ter essa alimentação.
Eu estou fazendo essa associação para a gente
entender a proeza que é mexer na economia, nesses
fatores, buscando exatamente repartir a renda nesta
nossa sociedade, repartir o pão.
Foi essa atitude que fez com que 32 milhões de
brasileiros pudessem mudar de classe, pudessem
passar a comer, como o Presidente Lula dizia sempre,
três vezes por dia.
Portanto, nossa economia chega, neste momento,
com essa pujança, mesmo em um momento de crise.
Enfrentamos a crise e estamos com diﬁculdades. Não
há por que esconder aqui que temos problemas. Temos, sim! Tivemos problema com a indústria, vamos
encontrar problema com a safra, a partir exatamente
da redução da produção de fertilizantes, estamos tendo problema com o preço dos combustíveis. O preço
do açúcar no mercado internacional subiu, Senador
Moka. Consequentemente, as usinas produzem mais
açúcar do que etanol. A mistura cai um pouquinho, a
sua quantidade, por conta da produção, o preço da
gasolina tende a subir. E o preço da gasolina estica,
chama consigo diversos outros fatores. Ele é preponderante. O transporte da mercadoria que é produzida
na zona rural tem que chegar a algum lugar.
Portanto, quero aqui fazer esse importante registro e dizer da nossa alegria por essas medidas tomadas hoje, que vão ao encontro das necessidades
da população e, ao mesmo tempo, encontram outras
ferramentas para que a gente atravesse este momento de diﬁculdade com certa tranquilidade, mantendo o
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nível de emprego, o nível de investimento e apostando, seguramente, que o Brasil está na crise, mas não
vai submeter-se a ela, porque o Brasil, pelo contrário,
terá condição de sair dessa crise muito mais cedo do
que muitos imaginam.
Não quero ser arrogante ou presunçoso, mas
quero dizer que é muito importante para nós, neste
momento, que o Brasil possa apresentar-se internacionalmente como um país que adotou um receituário
diferente do passado.
Estamos tendo diﬁculdade, quero insistir, mas
estamos enfrentando a crise com altivez e com ações
concretas para atender à nossa população.
Era isso que eu tinha a dizer, Senador Moka.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parabéns, Senador Walter Pinheiro,
pelo pronunciamento que fez.
Na sequência, concedo a palavra ao Senador
Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Moka, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nesta tarde de quinta-feira, quando nós já estamos
nos preparando e marcando posição para, passado o
interstício, nossa votação do Código Florestal na terça-feira, ocupo esta tribuna para convidar os produtores
rurais, todos aqueles que conhecem o problema que
é a questão de conciliar o meio ambiente com a produção, para que, na terça-feira, a partir das 16h – a
nossa sessão começa às 14h, mas a Ordem do Dia
começa às 16h –, todos nós possamos acompanhar,
pela TV Senado, pela Rádio Senado, a votação do
Código Florestal, que entrará na pauta na terça-feira,
no período da tarde.
As discussões que faremos aqui serão importantes. Acho que os setores produtivos do Brasil inteiro
que assistem à TV Senado... E não são poucos, Presidente Moka, pois todos os lugares por onde andamos no interior do Brasil têm uma antena parabólica
pendurada. Em muitas casas, percebemos que não há
uma única, são duas ou três, porque o marido quer ver
futebol e a mulher quer ver novela, então, têm de ter
canais diferentes, já que é um equipamento que ﬁcou
extremamente acessível a todos por este Brasil afora.
Então, todos assistem à TV Senado. Acredito que será
uma boa oportunidade para o produtor brasileiro, independentemente do seu tamanho, da sua qualiﬁcação,
da sua dedicação, vai ser um momento interessante
para que todos possam compreender um pouco o que
é, quais as mudanças que estamos fazendo no Código
Florestal, o que melhora para o setor produtivo, o que
se fecha para o setor produtivo, quais são as respon-
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sabilidades de cada um dentro desse processo, porque
nós não poderemos mais... Quando falo que nós não
poderemos mais, estou incluído, porque também sou
produtor rural, meu tataravô era agricultor, meu avô,
meu bisavô eram agricultores, meu pai foi agricultor,
eu sou agricultor, quero ver se faço do meu ﬁlho e dos
meus netos agricultores também.
Acho, Senador Moka, que não há nenhuma atividade, por mais importantes que as outras sejam,
por mais importante que seja na economia, não vejo
nenhuma delas tão importante quanto o homem ou a
mulher que se dedicam à terra, não só ao amor pela
terra que ele tem, mas a produzir alimentos, a gerar
riqueza, a fazer com que o combustível da alma, que
é o alimento, o combustível da vida, que é o alimento, chegue à mesa de todos com qualidade, chegue à
mesa de todos com custo barato, e isso só se consegue fazendo uma agricultura moderna, uma agricultura dedicada.
Então, vai ser um dia no qual todos nós, agricultores, poderemos observar as mudanças, como já disse,
que foram feitas e que serão colocadas à apreciação
de todas as Senadoras, de todos os Senadores nesta
Casa. Nas comissões que frequentamos, para chegar
até este momento, são 14 Senadores e Senadoras que
fazem parte em cada comissão, os partidos estão ali
representados, então, claro, temos, neste momento,
um Código Florestal que foi discutido nas comissões,
e foram três comissões importantes por onde ele passou: de Ciência e Tecnologia, de Agricultura e de Meio
Ambiente e mais a outra comissão obrigatória, que é
a Comissão de Justiça. Então, somos bem representados nas comissões. Cada lugar nessa comissão é
um partido que indica um Senador ou uma Senadora
para fazer parte dessa comissão.
Traremos aqui, para o Plenário, na terça-feira, a
síntese de tudo que foi discutido. Se colocarmos todos os papéis que o Senador Jorge e o Senador Luiz
Henrique têm e as nossas presidências, passam de
um metro de altura, com as sugestões, as discussões
todas que foram feitas. Mas para cá virá o sumo dessa discussão, e todos os agricultores, pecuaristas,
aqueles que mexem com manejo de ﬂorestas, que
trabalham com ﬂorestas plantadas, enﬁm, todos que
dependem da agricultura... E eu diria que todos nós
dependemos. Porque, Senador Moka, muitas pessoas
não entendem o que tem a ver cerveja com agricultura. Mas não existe cerveja ou um bom chope do ﬁnal
do dia, no happy hour, se não tivermos um agricultor
por trás para fazer a cevada, para fazer o arroz, para
fazer, enﬁm, o que é necessário.
Nós não poderíamos também, no happy hour, tomar um uisquezinho para relaxar no ﬁnal do dia se não
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tivéssemos o agricultor. Aqui no Brasil a gente não tem,
mas esse agricultor está na Escócia, está na Inglaterra, onde se faz o malte para se tomar o uísque. Enﬁm,
todos nós dependemos do dia a dia da agricultura.
Então, na terça-feira, nós teremos um dia especial,
em que todos os brasileiros conhecerão como serão as
regras daí para frente. Como eu dizia, ninguém poderá
alegar desconhecimento daqui para frente.
Eu entendi que, nesse Código Florestal, nós
corrigimos muitas coisas que foram feitas e ditas por
não terem conhecimento. Tudo bem. Nós ﬁzemos uma
data de corte: 22 de julho de 2008. De lá para cá, não
há mais como alegar qualquer desconhecimento, uma
vez que, como eu já disse, a TV Senado está em todos
os lugares, a Rádio Senado, os demais órgãos de comunicação. Todos sabem exatamente o que acontece
nesta Casa, todos sabem o que acontece Brasil afora,
todos têm a informação à disposição.
Senador Moka, fui entrevistado aqui pela Rádio
Senado, que está completando 15 anos agora, e eu
dizia da importância que tem o setor da comunicação
ao levar a informação, que é talvez uma das coisas
mais importantes para o homem, para a liberdade do
homem, para a evolução do homem, e aqui digo como
gênero. Se você tem informação, você não é uma pessoa que não conhece as coisas. Não dá para alegar
o desconhecimento.
Portanto, nesse dia, nós estaremos aqui mais uma
vez dizendo o que nós vamos fazer com a agricultura
e com a pecuária.
E gostaria, Senador Moka, de fazer uma homenagem aos produtores rurais, aos agricultores, aos
pecuaristas, a todos os que vivem da terra. Eu estava
em meu gabinete e vi quando V. Exª fez seu discurso. E eu já havia dito, hoje pela manhã, na Comissão
de Agricultura, que nós não podemos aceitar mais os
ataques que são feitos por alguns colegas aos agricultores deste Brasil.
Eu já ouvi muitas vezes palavras chulas, palavras
muito fortes que atingem a mim, ao meu pai, que já é
falecido, ao meu avô, aos meus ascendentes e, tenho
certeza, à maioria do povo brasileiro, a sua grande
maioria ainda tem o pé na roça.
É difícil, muito difícil, você conversar com uma família, por mais que more na cidade, que não tenha tido
o avô ou talvez o bisavô que passou pela agricultura,
passou pela roça, passou, enﬁm, pelas diﬁculdades
do campo no dia a dia.
Então, nós não podemos aceitar. A discussão
é válida, é importante, nós somos políticos, estamos
aqui, estamos discutindo, aceitamos as críticas, muitas vezes entendemos os momentos mais difíceis, o
momento da empolgação, o momento da TV no rosto,
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alguma coisa assim. Nós até nos entendemos, mas
não podemos mais permitir que ofendam pessoas
que foram importantes para a construção deste País.
Este País foi feito no cabo da enxada, este País
foi feito no lombo do burro, este País, desde o seu
descobrimento, teve a agricultura como a coisa mais
importante da sua economia, e não deixará de ser. Por
mais aviões que nós produzamos, por mais ciência e
tecnologia que tenhamos pela frente – e vamos trabalhar para tê-la –, jamais a agricultura deixará de ser
importante neste País, como não deixou na América do
Norte. Os Estados Unidos da América do Norte são a
maior economia do mundo, a maior economia militar,
comercial, industrial e agrícola. E antes de ser as demais, ela foi agrícola. E o nosso País tem que passar
por isso também.
Então, aqueles que construíram este País, aqueles que entendem de onde nós viemos, que entendem
para onde queremos ir não podem e não devem esculhambar, se posso dizer assim, xingar aqueles que
construíram este País com tanta diﬁculdade.
Quantas pessoas morreram pelo interior deste
País promovendo o seu avanço, fazendo a agricultura,
criando novas áreas de pecuária, criando novas áreas
de agricultura, que foram vitimadas pela febre amarela, pela malária, pelas endemias que havia no interior
deste Brasil? E não vamos longe. Aqui, ao redor da
Capital federal, era assim, ao redor de São Paulo era
assim. Lá, no interior do Paraná, onde nasci, onde eu
vivi, eu tenho 55 anos, aquilo era uma única ﬂoresta,
Senador Moka. Hoje o senhor vai lá, anda naquela região de São Miguel do Iguaçu, Foz, Medianeira, Matelândia, Céu Azul, Cascavel, em toda aquela região,
parece que você está na Europa, de tão desenvolvida
que ﬁcou, com as vias asfaltadas, com as suas margens de rio preservadas, porque as pessoas têm muita
responsabilidade nessa área.
Então, nós somos assim. Nós somos um povo
que saiu da roça agora, e não vamos, de forma alguma, macular aqueles que nos ajudaram no passado.
Concedo a palavra ao meu querido amigo, Senador Cyro.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Muito
obrigado, Senador Blairo Maggi. Como ﬁz com o Senador Moka, quero parabenizá-lo pela sua postura.
Venho também de um Estado, Goiás, Estado-irmão
de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, com vocação eminentemente agropecuária. Até parece que
este País desconhece a capacidade que a agricultura
tem de resolver os problemas brasileiros. Hoje, somos
a mola propulsora deste País e não podemos ser tachados como criminosos. Quero me irmanar a todos os
senhores, voltar o elogio para o que foi discutido nesta
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Casa exauridamente. Diﬁcilmente se vê uma discussão
assim, inclusive cedendo, fazendo dentro do possível,
com equilíbrio. E agora vamos terminar com a pecha
de que somos criminosos? Pelo amor de Deus! É para
ﬁcar revoltado! Estou enﬁleirado com V. Exªs nesse
propósito. Podem ter certeza: nós não vamos deixar
macular a imagem do agricultor na terça-feira, nem
no ano que vem, e nunca! Muito obrigado, Senador.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Muito obrigado, Senador Cyro, pela sua interferência.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer
que tivemos tanto cuidado ao construir este projeto que
aqui está que agora, há menos de cinco minutos, eu
estava sentado aqui com o Senador Aloysio Nunes,
para ajustar com ele duas emendas em que divergimos fortemente quanto ao que ele acha, ao que eu
acho e ao que o Senador Moka acha dessa matéria.
Conversando com o Senador Aloysio, ele me disse:
“Mas, Blairo, isso é assim, assim, assim”. Eu disse:
“Mas o senhor está imputando uma responsabilidade
a quem já não a tem”. Ele falou: “Quem sabe a gente
pare já por aqui?”. Quer dizer, estamos aqui até o último instante, e teremos aqui emendas de supressão,
de conserto de redação e coisa parecida. Estamos
fazendo um projeto a oito mãos, não é nem a quatro
mãos, Sr. Presidente, todos discutindo.
Vamos sair daqui de cabeça erguida, como disse em meu último pronunciamento. Aqui não haverá
o vencedor, não tem o vencedor agrícola, o ruralista,
como chamam, não se trata daquele que defende o
setor ambiental, os ambientalistas, como são chamados, aqui quem vai ganhar é o povo, quem vai ganhar
é o País, porque teremos paz, tranquilidade e alimento na mesa.
O Brasil não é um país, como muitos deste mundo afora, que não consegue sustentar seus ﬁlhos, que
tem que comprar carne, feijão, arroz, que qualquer
coisa que queira comer tem que importar. Nós importamos algumas coisas, mas importamos muito mais
por relações comerciais que temos, a exemplo do trigo.
Nós compramos muito trigo argentino, mas compramos porque a Argentina produz melhor que nós e a
Argentina também precisa sobreviver. Mas, se fosse
levar a sério mesmo e falar assim: “Não, nós não vamos importar mais trigo, nós vamos produzir trigo no
Brasil”, o seu Estado, o Mato Grosso do Sul, seria um
grande produtor; o meu Estado, com a irrigação nas
altitudes acima de 700m, também o seria; e os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
que tradicionalmente fazem isso, fariam milhões e milhões de toneladas para sustentar o povo brasileiro e
também exportar.
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Então, Sr. Presidente, quero aqui, mais uma vez,
convidar todos os nossos telespectadores e ouvintes
para, na terça-feira, acompanhar os debates e ter uma
compreensão exata do que o Senado está fazendo
no Código Florestal para mandar para a Câmara, e a
Câmara, depois, ﬁnalizar e encaminhar à Presidente
Dilma Rousseff, que, tenho certeza, fará a mediação
ﬁnal e a sanção dessa lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade de ﬁcar aqui alguns minutos a mais que o normal.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Blairo Maggi. Aliás, é importante que se diga: o Senador Blairo Maggi é
um dos mais importantes produtores e é referência em
produção – eu conheço a propriedade de S. Exª, que
é referência. Aliás, é o primeiro exportador brasileiro,
quiçá no mundo, a colocar a chamada soja totalmente
rastreada, desde a sua origem até a entrega do produto.
Parabéns a V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra à Senadora Lídice
da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de
registrar que, ontem, o Fundo das Nações Unidas para
a Infância – Unicef, organismo internacional da Onu,
lançou, Senador Cyro Miranda, o seu relatório anual sobre a infância e a adolescência no Brasil, cujos
dados merecem ser analisados cuidadosamente por
esta Casa, especialmente pela nossa Comissão de
Educação, Cultura e Esporte.
A imprensa nacional hoje também destaca alguns
desses indicadores da situação difícil por que passa
a infância e a adolescência em nosso País, um dos
quais quero destacar aqui.
O número de lares cheﬁados por crianças e adolescentes no Brasil dobrou na última década, informa o
relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância.
Atualmente, 661 mil casas são cheﬁadas por jovens
entre 15 e 19 anos e outras 113 mil, por meninos e
meninas entre 10 e 14 anos.
Esses dados são realmente estarrecedores. Merecem que o Congresso Nacional se debruce sobre a
discussão de que futuro queremos para os meninos e
meninas adolescentes deste País, porque, numa visão
aligeirada, alguns podem achar que isso é bom, porque estão trabalhando, estão inseridos na produção,
começam a ter responsabilidade. Mas eu duvido que
o ﬁlho ou o neto de qualquer um de nós ou de algum
Deputado do Congresso Nacional esteja trabalhando

96

51218

Sexta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

aos 10 anos de idade, ou que os ﬁlhos da classe média brasileira sejam chamados a assumirem a responsabilidade de comandar uma casa aos 10 ou aos 14
anos de idade, como revela esse relatório do Unicef.
Na verdade, o que ocorre no Brasil é que as políticas públicas de atenção à criança e de combate ao
trabalho infantil têm sido colocados em segundo plano,
mesmo com os avanços já realizados. O que acontece
é que as políticas de inserção social do jovem no Brasil
não são assumidas pelos Municípios e pelos governos
estaduais como políticas permanentes. Nós temos, além
da escola pública, que passa por uma grande crise de
identidade, uma crise que se vincula à distância da escola da vida da população, do menino pobre que vive
nos grandes bairros dos centros urbanos brasileiros
e também nos pequenos centros urbanos do Brasil. A
escola em crise, a evasão escolar e os programas de inclusão educacional ou de inclusão social desses jovens
e adolescentes são tratados de forma descontinuada,
sem servirem para uma política massiva de inclusão
social. Em geral, são projetos pilotos, projetos exemplares, de uma experiência vitoriosa, mas minúscula
em relação ao conjunto da juventude, principalmente
dos adolescentes e das crianças brasileiras.
Eu mesma tive essa experiência. Na Prefeitura
de Salvador, criamos a Fundação Cidade-Mãe para
atender meninos e meninas nas áreas de risco social,
para abrigar os meninos e meninas de rua da cidade
de Salvador, em dois programas claros: os programas
dos abrigos de rua e os programas que chamamos de
empresas educativas, onde a criança entrava aos 7
anos de idade, no turno oposto ao da sua escola. Dos
7 aos 14 anos, desenvolviam atividades cognitivas, vinculadas a atividades de entretenimento: música, dança,
capoeira, jogos. Dos 14 aos 17 anos, participavam de
cursos proﬁssionalizantes, discutidos na comunidade,
deﬁnidos nos conselhos comunitários com participação
dos educadores do programa Cidade-Mãe, dos pais
dos alunos e dos próprios alunos. Uma experiência
fantástica que mereceu uma premiação do Unicef,
mais duas premiações internacionais e outras nacionais, no início da década de 90. Foi uma experiência
quase inédita no Brasil.
Vejo com tristeza que a cidade de Salvador não
conseguiu resolver, como o resto do País, a situação
de seus jovens, de seus adolescentes, que, em grande
quantidade, estão sendo chamados às ruas sem a alternativa de um programa de inclusão social. Enquanto
isso, a Prefeitura promove o sucateamento da Fundação Cidade-Mãe, promovendo uma verdadeira desorganização de um sistema de proteção à infância em
nosso Município. Portanto, chamo a atenção para isso.
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Vou dedicar-me a ler toda a pesquisa do Unicef,
porque esse dado mostra apenas as crianças e adolescentes, porque de 10 a 14 anos ainda é criança; de
13 a 14 anos em diante, consideramos adolescente,
mas, aos 10 anos, ainda é uma criança, uma criança
que está assumindo a responsabilidade de manter a
sua família.
Recentemente, discutíamos o Peti aqui no Brasil. Aliás, um programa que se iniciou no governo de
Fernando Henrique e desenvolveu-se e aprofundou-se
no governo do Presidente Lula, que é o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil. Hoje precisa realmente
ser revisto e visto como prioridade número um deste
País, para que as crianças e jovens pobres do Brasil
tenham as condições e as oportunidades aproximadas
da classe média brasileira; aproximadas, porque hoje
estão profundamente distanciadas.
Esse relatório demonstra que, apesar de nós
termos diminuído a pobreza absoluta no Brasil, ela
cresceu nessa faixa da população brasileira, com adolescentes responsáveis por suas próprias vidas, sem
uma alternativa de proteção familiar. E alguns ainda
acham que este é o seu dever: o dever de sustentar
as suas famílias, e não o que a Constituição deﬁne,
que ele tenha a proteção de suas famílias e do Estado brasileiro.
Senador Cyro Miranda, por favor.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Senadora Lídice da Mata, V. Exª toca em um dos problemas
mais sérios deste País. Parabéns pela sua iniciativa. Assistimos a crianças de 10 anos tomando conta de duas
ou três outras de menor idade ainda, porque a mãe,
uma servidora doméstica ou catadora de papel, tem
que deixá-los em casa com toda a responsabilidade,
isso porque falta creche, falta ensino continuado, falta
uma política assistencialista. Então, nós precisamos
rever isso, porque está indo para o caminho da droga.
Essa criança, amanhã, com 11 anos, 12 anos, cai na
mão desses marginais, começa o vício do crack e se
desenrola todo um processo de criminalidade que, na
maioria das vezes, não tem mais ﬁm. Eu acho que nós
precisamos nos irmanar com esse seu propósito e começar a olhar esse programa de frente, retomando-o,
porque essa é a base. Se nós conseguirmos sanear
na base, vamos deixar de ter vários problemas lá na
frente. Parabéns, porque V. Exª realmente tem uma
visão muito clara do que pode acontecer.
(Interrupção do som.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, eu peço mais um minuto para ﬁnalizar o
meu pronunciamento.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª tem mais dois minutos.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada, Senador Moka. V. Exª é sempre gentil.
Sr. Presidente, também anuncio que amanhã é
comemorado o Dia Internacional das Pessoas com
Deﬁciência e solicito a V. Exª que registre o meu pronunciamento, dando-lhe publicação total, nos Anais da
Casa, já que o tempo não me permite viabilizar uma
leitura completa dele. Ao mesmo tempo, chamo atenção para dois projetos de minha autoria relacionados
com a luta das pessoas com deﬁciência.
Primeiro, Senador Cyro, V. Exª fez aqui uma audiência pública extremamente bonita, trazendo uma
experiência em seu Estado que emocionou toda a
Casa. É o projeto de lei que cria o Fundo Nacional de
Apoio à Pessoa com Deﬁciência, de nossa autoria. E
o outro é o projeto de lei que altera a Lei nº 7.998, de
11 de janeiro de 1990, que regula o programa de seguro-desemprego, o abono salarial e institui o Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), para assegurar às
pessoas com deﬁciência a reserva de vagas em programas de qualiﬁcação proﬁssional.
Esse projeto visa, justamente, a superar esse
grande hiato existente hoje na luta das pessoas com
deﬁciência no Brasil, que é a sua qualiﬁcação para fazer
frente às políticas já existentes de quotas para incorporação desses segmentos no mercado de trabalho.
Por isso, quero saudar a luta e o Dia Internacional
das Pessoas com Deﬁciência, que será comemorado
amanhã, e dar ciência à Casa desses dois projetos
para os quais peço humildemente atenção.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA
SRª SENADORA LÍDICE DA MATA.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, no próximo dia 03 de dezembro será comemorado o Dia Internacional das Pessoas
com Deﬁciência. A data foi escolhida pela Assembleia
Geral da ONU em 1992, com o objetivo de conclamar
todos os Países-Membros a criar políticas públicas que
possibilitem que as pessoas com deﬁciência desfrutem
igual e plenamente dos direitos humanos e participem
na sociedade, além de se tornar uma oportunidade
para estimular o debate sobre os assuntos de deﬁciência em geral.
Ao longo dos séculos, a deﬁciência foi considerada como um problema do indivíduo e, por esse motivo,
ele é que deveria adaptar-se à sociedade. Atualmente, existe a consciência de que a deﬁciência enfrenta
barreiras e discriminação impossibilitando a inclusão
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plena do portador de deﬁciência na sociedade. Portanto, esses obstáculos somente poderão ser eliminados
quando todos entenderem e aceitarem que o deﬁciente
tem direitos, necessidades e habilidades como qualquer outro ser humano.
Não basta, porém, mudar o modo de ver ou de
aceitar a deﬁciência. Precisamos agir para que essa
situação mude. Nesse sentido, senhor presidente,
apresentei dois projetos de lei voltados para a capacitação proﬁssional das pessoas com deﬁciência. Propus
assegurar que os programas e ações de qualiﬁcação
proﬁssional, ﬁnanciados com recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT - destinarão pelo menos
10% de suas vagas a pessoas com deﬁciência.
No outro projeto de minha autoria, proponho a
criação do Fundo Nacional de Apoio à Pessoa com
Deﬁciência que se destinará à concessão de ﬁnanciamento para pessoas com deﬁciência que busquem
capacitação, treinamento, qualiﬁcação, habilitação e
reabilitação para o mercado de trabalho.
Além dessas iniciativas, tenho a certeza de que
são necessárias também ações concretas dos governos no sentido de eliminar as barreiras existentes que
bloqueiam o acesso dos deﬁcientes à cidadania plena.
Por isso, quero felicitar a presidenta Dilma Rousseff
pelo lançamento no dia 17 de novembro de 2011 do
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deﬁciência - Viver Sem Limite^ que enfatiza a necessidade de
viabilizar a inclusão social das pessoas com deﬁciência
de maneira efetiva através de ações diretas em áreas
como acessibilidade arquitetônica e urbanística, saúde e educação.
As ações do Viver sem Limite serão executadas,
em conjunto, por 15 órgãos do governo federal, sob a
coordenação da Secretaria de Direitos Humanos, com
metas que devem ser atingidas até 2014, totalizando
um investimento de cerca de 7,6 bilhões de reais.
Está previsto no Plano a ampliação do acesso
dos alunos com deﬁciência à escola, possibilitando
assim que o número de crianças e adolescentes nas
salas de aula passe dos atuais 229.017 para 378 mil.
As escolas públicas e instituições federais serão adaptadas às condições de acessibilidade.
Ainda, na área de educação, estão previstas a
construção de novas salas de aula com recursos multifuncionais e atualização das que já existem. Serão
criadas, também, 150 mil vagas para pessoas com
deﬁciência nos cursos federais de formação proﬁssional e tecnológica.
Em relação à área da saúde, o Plano prevê a
ampliação e a qualiﬁcação da triagem neonatal e a
inclusão de dois novos exames no teste do pezinho, e
sua implantação em todos os estados até 2014, além
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da criação de 45 centros de referência em reabilitação.
Espera-se que sejam formados 660 novos proﬁssionais de saúde em órteses e próteses, para atuar nas
oﬁcinas ortopédicas a serem criadas.
Na área de habitação, com foco na acessibilidade estão previstas a construção de 1,2 milhão de moradias adaptáveis pelo programa Minha Casa, Minha
Vida As obras da Copa do Mundo 2014 e do PAC 2
serão adaptadas para possibilitar a inclusão das pessoas com deﬁciência.
Acreditamos que esse investimento transforme-se em iniciativas que de fato possibilitem as pessoas com deﬁciência uma vida mais digna e feliz, mas
principalmente que contribuam para acabar com a invisibilidade dessas pessoas, curando a sociedade de
uma grande doença, o preconceito. Desse modo esperamos que os cidadãos e cidadãs brasileiros possam
descobrir o quanto as pessoas com deﬁciência fazem
parte da sociedade e o quanto podem contribuir com
ela, desde que também possam aprender a viver cooperativamente sabendo reconhecer o valor de cada
brasileiro nas suas diferenças.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Orador inscrito, Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Antes, porém, concedo, pela ordem, ao Senador
Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª,
Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka.
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais, eu não poderia deixar de fazer aqui
um breve comunicado sobre o Dia Mundial de Luta
contra a Aids. Hoje, 1º de dezembro, é o dia em que
o mundo une as forças para a conscientização sobre
essa doença.
Sr. Presidente, é com enorme inquietude que
trago a este Plenário uma reﬂexão sobre o assunto,
que, em minha opinião, é o grande desaﬁo da saúde
pública da atualidade.
Quero aqui expressar minha solidariedade com
milhões de pessoas que, ao redor do mundo, vivem
com HIV. E, em especial, expressar minha preocupação com os milhares de brasileiros contaminados por
essa doença.
Dados do Ministério da Saúde indicam que, desde
o início da epidemia, em 1980, até junho de 2011, o
Brasil apresentou 608.230 casos de Aids. Só em 2010,
foram notiﬁcados 34.218 casos da doença. Mas, além
de números alarmantes, quero chamar a atenção de
todo o povo brasileiro para a necessidade de erradicar
o preconceito, que é ainda uma das maiores barreiras
para a prevenção e o tratamento da doença.
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Esse era o comunicado, sobretudo por se tratar de
um dia muito importante para que toda a sociedade se
engaje nesse processo e que possamos, se possível,
de uma vez por todas, erradicar essa doença, mas,
acima de tudo, acabar com o preconceito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
Quero, a pedido da ilustre representante da Bahia,
Senadora Lídice da Mata, saudar os Delegados da
Convenção Nacional do PSB. Delegados, naturalmente,
na convenção de amanhã, mas delegados da Bahia.
V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Prezado Presidente Senador Waldemir Moka, primeiro,
eu gostaria de aqui dar uma informação.
Há o Projeto de Lei nº 4.291, o qual apresentei
desde 2004, que deﬁne as normas e diretrizes para que
o Governo, quando realizar negociações internacionais,
possa antes ter a anuência do Congresso Nacional.
Trata-se de projeto que é conhecido como o que
estabelece o mandato negociador. Aprovado aqui,
no Senado Federal, por consenso, foi à Câmara dos
Deputados e está na fase conclusiva de votação na
Comissão de Constituição e Justiça, acredito que em
caráter terminativo. E havia sido Relator, designado na
legislatura passada, o Deputado José Eduardo Martins
Cardozo, e, por ter sido designado para ser Ministro
da Justiça, faltava a designação de novo relator. Tive
a informação hoje – aliás, agradeço a atenção do Presidente João Paulo Cunha, porque solicitei que fosse
designado o relator – de que o nosso ex-colega Senador Espiridião Amin foi designado Relator.
Eu acabo de dialogar com ele, que diz estar com
toda a boa vontade de estudar logo o assunto. Inclusive,
transmiti que se trata de um projeto que teve o interesse do Itamaraty, entre outras pessoas à época, como
o do então Secretário Executivo do Ministro Amorim,
Samuel Pinheiro Guimarães. Também teve a colaboração, junto a mim, do Prof. Paulo Nogueira Batista
Júnior, que é hoje o Diretor do Brasil, representando
nove países da América Latina e da América Central,
junto ao Fundo Monetário Internacional.
Avalio que esse projeto tem grande importância
e poderá ser agora apreciado à luz da contribuição
do ex-Senador e hoje Deputado Federal Espiridião
Amin. Quero agradecer, desde já, a atenção que ele
manifestou, inclusive para dialogar com o Prof. Paulo
Nogueira Batista a respeito desse assunto.
Mas eu gostaria de assinalar, Sr. Presidente, que
considero positiva a decisão do COPOM – Comitê de
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Política Monetária, segundo a qual o Banco Central voltou a cortar o juro básico da economia e praticamente
anulou todo o aumento da taxa no início do ano. Essa
foi a terceira queda consecutiva da Selic, reduzida ontem em meio ponto, para 11% ao ano, como, aliás, era
a expectativa de muitos economistas.
Tem o objetivo essa decisão de reduzir o impacto
da crise global sobre o Brasil e acelerar a economia.
Os juros já caíram meio por cento desde agosto e, no
início do ano, antes das altas do primeiro semestre,
os juros estavam em 10,75%. Então, estamos quase
chegando àquele ponto.
A decisão do Banco Central foi unânime e tenta,
nas palavras do Copom, mitigar tempestivamente os
efeitos de um ambiente global mais restritivo.
Acho que isso é importante, tendo em conta as
notícias que vêm do exterior, ainda mais a notícia de
que “Desemprego bate recorde na Europa”:
O desemprego na Europa volta a bater
recorde e o mal-estar social toma conta de
algumas das principais cidades do continente [europeu]. Dados divulgados ontem pela
Comissão Europeia indicaram que os programas de austeridade adotados pelo continente
continuam a ter repercussões sociais e que
a taxa de desemprego, apesar dos esforços,
continua em expansão.
Nos 17 países da zona do euro, a proporção de desempregados chegou a 10,3%
em outubro, maior taxa desde que os dados
começaram a ser coletados em 1995. Para o
bloco europeu inteiro, de 27 países, o desemprego atingiu 9,8%.
[...]
No total, são 23,6 milhões de europeus
desempregados. 16,3 milhões deles estão nos
17 países que usam a moeda única [o euro].
Em apenas um mês, mais 126 mil pessoas
perderam o emprego.
Uma vez mais, a Espanha lidera a taxa
de desempregados, passando de 22,5% em
setembro para 22,8% em outubro, quase 5 milhões de pessoas. A Grécia vem em segundo
lugar, com 18,3% – a maior taxa em 20 anos
–, mas com a maior expansão mensal do desemprego, por conta das medidas de austeridade que começam a surtir efeito.
Dos 27 países do bloco, 15 viram a taxa
de desemprego subir. Mas o que mais preocupa as autoridades é que a proporção de jovens
sem trabalho já chega a 21,4%, cerca de 5,5
milhões de pessoas.
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Em apenas um ano, 222 mil jovens foram
demitidos. Uma vez mais, Grécia e Espanha
são os casos mais preocupantes, com quase
um a cada dois jovens sem trabalho.
Do outro lado, estão países como Áustria, Luxemburgo e Holanda, com taxas de desemprego em cerca de 4,5%. Na Alemanha, a
taxa ainda caiu para 6,9% em novembro, de
7% no mês anterior, renovando a mínima em
20 anos registrada em setembro.
O que temos de positivo a aqui registrar é que,
enquanto ali na Europa a taxa de desemprego cresceu, no Brasil, felizmente, conforme a Presidenta Dilma
assinalou na semana passada, a taxa de desemprego
das seis regiões metropolitanas onde é medida está
em torno de 5,8%, e o desemprego na grande São
Paulo, em outubro, caiu de 10,6% em setembro para
9,9% em outubro.
O dado, que faz parte da Pesquisa de Emprego
e Desemprego realizada pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) e pelo Dieese,
mostra que o total dos desempregados na região metropolitana de São Paulo foi estimado em 1,66 milhão
de pessoas, 78 mil a menos do que em setembro, o
quê, segundo a pesquisa, resulta da geração de 56
mil ocupações.
Lembramos que essa taxa medida pela Fundação Seade e pelo Dieese é diferente daquela medida
pelo IBGE. Mas, de qualquer forma, constituem esses
dados uma indicação de que, no Brasil, as autoridades
econômicas estão no caminho de, ao mesmo tempo,
estarmos sendo prudentes para não permitir que a
inﬂação se acelere, mas com muita preocupação de
manter o ritmo de crescimento da economia em termos saudáveis e de procurar fazer com que não se
agrave qualquer situação para os trabalhadores. Ou
seja, que possam ter oportunidade de emprego e renda em nosso País.
Eram essas as observações que eu gostaria de
fazer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Economia do Brasil é sólida e pode resistir à crise, diz chefe do FMI
Atualizado às 15h59.
A economia do Brasil é “sólida” e “pode resistir” à
crise econômica na Europa, nos Estados Unidos e em
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outros países do mundo, assegurou nesta quinta-feira
em Brasília a diretora-gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional), Christine Lagarde.
O Brasil “está em uma situação econômica muito
favorável devido a políticas macroeconômicas muito
sólidas e a políticas monetárias sólidas”, disse Lagarde
em uma entrevista coletiva à imprensa realizada após
uma reunião com a presidente, Dilma Rousseff, e com
o ministro da Fazenda, Guido Mantega.
Segundo ela, o Brasil está “mais imune e melhor protegido do que outros países dos efeitos da
contaminação, das consequências da crise do euro”,
acrescentou.
A chefe do FMI destacou a estratégia macroeconômica do país baseada em três pilares: metas de inﬂação, taxa de câmbio ﬂutuante e responsabilidade ﬁscal.
“Graças a esse coquetel, a economia está sólida
e pode resistir”; o Brasil “está protegido pela força de
seu mercado interno e por suas boas políticas macroeconômicas”, acrescentou.
Aporte ao FMI
Na coletiva, Mantega disse que o governo brasileiro está disposto a colaborar com um aporte adicional
de recursos ao FMI e a auxiliar a UE (União Europeia)
a enfrentar a crise. Pare ele, no entanto, o empréstimo
adicional ocorrerá sob a forma de acordo bilateral de
crédito, e só será anunciado após entendimento com
os demais países do Bric (Rússia, Índia e China).
Sem falar em valores, Mantega, que concede
entrevista ao lado da diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, defendeu que o aporte adicional seja
condicionado a uma reforma, no FMI, das cotas de
participação dos países emergentes.
Mais cedo, Lagarde se reuniu a portas fechadas
com Dilma, que a recebeu no Palácio do Planalto. Em
seguida, as duas posaram para os fotógrafos sem
dar declarações aos jornalistas.
A visita de Lagarde é a última escala de uma
viagem que incluiu Peru e México.
A viagem da diretora-gerente do FMI tem como
objetivo analisar o impacto da crise global na América Latina.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
Presidente Moka, eu pediria que, se possível, o
senhor começasse a Ordem do Dia, já que passamos
das 16 horas.
Se for possível, faço esse apelo a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Como não? V. Exª será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Conforme acordo de Lideranças, oﬁcialmente a Presidência abre a
Ordem do Dia
Há um acordo de Lideranças, e a Presidência
transfere as matérias constantes da pauta de hoje
para a Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa
ordinária.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 121, DE 2007 -COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.314, de 2011)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado nº 121, de 2007-Complementar (nº 306/2008, naquela Casa), de iniciativa
do Senador Tião Viana, que regulamenta o §
3º do art. 198 da Constituição Federal, para
dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços
públicos de saúde; institui contribuição social
destinadas à saúde; estabelece os critérios de
rateio dos recursos de transferências para a
saúde e as normas de ﬁscalização, avaliação
e controle das despesas com saúde nas três
esferas do Governo; revoga dispositivos das
Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990,
e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras
providências.
(Pendente de pareceres da CCJ, CAE e
CAS.) Relator: Senador Humberto Costa
2
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristovam Buarque e outros Senhores Senadores,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta pelos Senadores do Distrito
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo
de cento e vinte dias, promover amplo debate
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e propor medidas concretas para o combate à
violência no Distrito Federal e Entorno.
3
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
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.
4
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa
Grazziotin, solicitando voto de congratulações
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da
África do Sul e Nobel da Paz -Nelson Mandela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.
Parecer favorável, sob nº 920, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Vou conceder a palavra, pela Liderança.
V. Exª é o próximo Senador inscrito, mas chegou aqui para falar pela Liderança o Senador Jayme
Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, procurarei ser o mais breve
possível, meu caro Presidente Moka.
Quando uma nação abre suas portas para o mundo, como está fazendo o Brasil, nesta década, com a
organização de dois grandes eventos de magnitude
planetária, como são a Copa do Mundo de Futebol e
as Olimpíadas, ela precisa aprimorar-se da qualidade
receptiva de seus hóspedes.
Além de uma inquestionável fonte de receita e de
geração de oportunidades, o turismo esportivo também
ajuda a fortalecer a imagem internacional do País. Tais
competições ativam a economia interna e auxiliam na
projeção política da nação envolvida nessa disputa.
Assim, o Brasil será protagonista, nos próximos anos,
de um verdadeiro surto, assim entendo, de crescimen-
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to decorrente desses dois importantes eventos, como
signiﬁcativos investimentos na área de transporte, mobilidade urbana e infraestrutura.
O capital internacional se interessa pela conﬁança
política provocada por toda essa movimentação econômica e passa a adquirir mais ativos no País. Porém, o
setor que alcançará maior avanço, sem dúvida, será o
turismo. Em 2010, o Brasil compatibilizou uma entrada
de 5,16 milhões de visitantes estrangeiros, um número
7,8% superior ao registro do ano anterior.
Note-se que, desse total, dois milhões são turistas de negócios, que chegam ao País para trabalho.
Temos nos argentinos os mais ﬁéis visitantes do Brasil.
No ano que passou, 1,4 milhão de portenhos acorreu
ao nosso território; os norte-americanos somaram 640
mil turistas; e os ingleses, 170 mil – apenas para citar
alguns exemplos.
Com o advento da Copa do Mundo, a expectativa
é de que esse número cresça no mínimo em 10%. São
esperados, meu caro Senador Cyro, para a competição entre 500 e 700 mil torcedores estrangeiros nas
12 sedes espalhadas pelo Brasil.
Na África do Sul, Sr. Presidente, em 2010, o número de turistas chegou a 310 mil, abaixo do estimado
pelos organizadores. Mas, na Alemanha, em 2006, o
número de visitantes interessados na competição entre
seleções atingiu a impressionante marca de dois milhões de pessoas, resultando no incremento de 1,7%
no Produto Interno Bruto germânico.
Apenas para registro, outra estatística que impressiona é o número de postos de trabalho gerado
pelo mundial: entre empregos efetivos e temporários
serão disponibilizadas 730 mil vagas até 2014.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se
os números são impactantes, nossa responsabilidade
como nação receptiva não é menos eloqüente. Precisamos atender ao turista estrangeiro com o melhor de
nossa cultura, de nossa tecnologia e de nossos serviços públicos e privados.
Neste sentido, estou apresentando projeto de lei
obrigando os órgãos responsáveis a adotar sinalização
trilingue nas placas informativas das rodovias federais,
das ruas, das praças. Parece uma medida simples, até
sem importância, mas que irá nortear o turista, facilitar
sua estadia em nosso País, dirimir dúvidas, tornando-o
mais independente e seguro, e, em casos extremos,
podendo até salvar vidas.
Placas com inscrições em Inglês e em Espanhol
servirão de socorro a turistas de todo o mundo acostumados a manejar esses idiomas.
Mais do que fortalecer a imagem do Brasil no
exterior, a Copa do Mundo e as Olimpíadas nos ensinarão que um país se torna grande quando todos
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compreendem que a modernidade se conjuga com a
solidariedade, a sustentabilidade e justiça social. De
tal maneira, meu caro Senador Presidente Waldemir
Moka, é importante sinalizarmos as rodovias, as ruas,
as praças em inglês, em espanhol e, se possível, também em outros idiomas.
Acho que se conseguirmos implantar essa sinalização em inglês e em espanhol já estará de bom tamanho. Todavia, por outro lado, tenho muita preocupação,
meu caro Presidente, com as obras de infraestrutura,
principalmente as de mobilidade urbana.
Quanto aos aeroportos, as obras estão extremamente atrasadas. Vou exempliﬁcar aqui, citando o Mato
Grosso. Aqui está o ex-Governador Blairo Maggi, que
naquela oportunidade foi um dos responsáveis para
que Cuiabá fosse uma das subsedes. Ali, tínhamos
deﬁnido como matriz de transporte o BRT. Entretanto,
por circunstâncias e decisões políticas e administrativas, o governador atual, Silval Barbosa, entendeu – e
entende – que teria de mudar essa matriz de transporte, passando para VLT.
Todavia, nós já tínhamos um projeto inicialmente
concretizado do BRT e, agora, para mudarmos essa
matriz para outra há alguns complicadores, sobretudo
porque o Brasil hoje é um país extremamente burocratizado. É o país onde há maior diﬁculdade, haja vista
que encerrar uma empresa no Brasil é algo “invejável”
se comparado com outros países, demora de seis a
oito meses.
Imaginem fazer novos projetos, licitar, dar ordem
de serviço e, de fato, a obra começar a andar. Nesse
caso, já existe atraso não só na questão de transporte
na comunidade urbana, mas também nas outras obras
de infraestrutura. É preocupante.
Outro exemplo que cito é o aeroporto de Cuiabá,
Mato Grosso, o Aeroporto Internacional Marechal Rondon, na minha cidade, Várzea Grande. É um aeroporto
superado, acanhado.
Para que V. Exªs tenham conhecimento, estamos
usando para desembarque naquele aeroporto um sistema que foi construído na década de 1970. Com o
crescimento que tivemos do transporte aeroviário, Mato
Grosso saiu de um milhão de passageiros nos últimos
três anos para 2,2 milhões de passageiros de passageiros sendo transportados pelas companhias aéreas.
Tive conhecimento, hoje, que o Governo Federal, através da Infraero – estava previsto que o projeto
seria entregue agora em dezembro –, já pediu prorrogação do prazo para entregar o projeto, para depois
licitar, depois fazer a ordem de serviço, para maio ou
junho do ano que vem. Tenho a sensação de que há
um atraso que vai realmente inviabilizar muitas obras
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não só na questão dos aeroportos, como também na
mobilidade urbana.
O que causa mais preocupação é a infraestrutura
na área da saúde. Hoje, lamentavelmente, nós temos
diﬁculdades em relação a leitos hospitalares na grande
Cuiabá, onde será dará o evento.
Por isso, é fundamental que o Governo Federal
cumpra com a sua obrigação, sobretudo liberando os
recursos previstos no Orçamento, principalmente as
emendas parlamentares daquele Estado, na medida
em que, lamentavelmente, você coloca uma emenda
hoje, Senador Moka, e os recursos não são liberados.
Tem prefeitura que já fez obras há dois anos e até
agora não foram liberadas essas emendas. Com isso,
o prefeito hoje, em muitos casos, está acochado lá na
prefeitura porque fez a obra e o Governo Federal não
liberou os recursos.
Da mesma maneira eu estou vendo as obras de
inferaestrutura para mobilidade urbana. Há poucos dias
saiu uma concorrência pública, um convênio entre o Governo do Estado e o Dnit que agora foi suspensa. Tem
que ser feita nova licitação. O senhor imagina quanto
tempo vai demorar para sair essa licitação.
Com o BRT a mesma coisa. Suspenso agora o
BRT porque passou para VLT. Vai demorar, no mínimo,
mais 120 dias, por meio de auditorias etc. Isto é muito ruim, preocupante, e é por isso que quero chamar
atenção para que o Governo Federal tome providências.
Concedo um aparte ao ilustre Senador Blairo
Maggi, com muita honra.
O Sr. Blairo Maggi (PR – MT) – Meu querido Senador Jayme, meu colega de Senado pelo Estado de
Mato Grosso, suas colocações com respeito à questão
da Copa do Mundo são muito pertinentes, Senador.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Obrigado.
O Sr. Blairo Maggi (PR – MT) – Nós temos acompanhado todo o trabalho lá em Mato Grosso, na cidade
de Cuiabá, e, como V. Exª, eu também me coloco entre
aqueles que estão muito preocupados com o andamento das obras. Quando Governador do Estado, assinamos uma matriz de responsabilidade com o Governo
Federal para indicar quais são as obras necessárias,
as mínimas obras necessárias para que a Copa do
Mundo pudesse ocorrer lá na cidade de Cuiabá, como
uma das sedes que foram eleitas pela Fifa ainda em
2008. Ao sairmos do Governo, deixamos a intenção dos
projetos, porque tudo estava em andamento ainda pela
agência da Copa – agora Secretaria – e, na realidade,
a única coisa que tem andado na cidade de Cuiabá é
o estádio, que foi lançado quando eu ainda era governador. Talvez tenha sido meu último ato como governador, pois eu saí do gabinete para não mais voltar e
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passei lá no estádio para assinar a ordem de serviço
antes de sair do cargo, no dia 31 de março de 2010. De
fato, preocupo-me, porque o Governador atual, Sinval
Barbosa, nosso companheiro, fez uma opção política.
É uma opção técnica de colocar o VLT no lugar do
BRT. Eu já disse isto em outras oportunidades: fosse
eu o Governador, eu não faria essa opção, porque o
meu entendimento é de que talvez o BRT se colocasse
melhor para a nossa cidade naquele momento. Mas
o VLT em Cuiabá - V. Exª sabe disto - foi quase como
uma convulsão social na cidade. Houve debates, discussões apaixonadas, fóruns para discussão. Senador
Valdir Raupp e Senador Cyro, houve até passeata na
rua em Cuiabá em apoio a essa nova modalidade de
transporte! A população entende, Senador Moka, que
o Governo deve aproveitar a oportunidade da Copa
para colocar algo moderno, novo, mais eﬁciente. Eu
acho que é tudo isso, que é moderno, eﬁciente, embora
mais caro. Seria um grande legado para a cidade de
Cuiabá a introdução dessa nova modalidade. Se houve confusão aqui em Brasília, eu acho que o Estado
de Mato Grosso não pode pagar o pato por isso. O
Governador Sinval Barbosa veio aqui e solicitou fazer
a alteração; se ﬁzeram de forma errada e informaram
ao Governador, ele tem de continuar com o projeto.
Então, aqui, como Senadores pelo nosso Estado, independentemente da posição, se sou mais favorável
ou não, tenho de defender, como V. Exª está fazendo,
que o Estado de Mato Grosso não seja punido pelas
questões que ocorreram aqui no Ministério das Cidades.
Certo ou errado, da forma como ﬁzeram, Mato Grosso
não pode sofrer interrupção. Aliás, não temos nem um
dia para perder mais em relação à questão da Copa
do Mundo, não só nessa obra especiﬁcamente a que
V. Exª está se referindo, mas em tantas outras obras,
pontes, viadutos, que têm de ser construídas. Eu já estou cansado de ir ao Ministério dos Transportes, Senador Jayme: “Ah, é para assinar o convênio hoje, é para
assinar o convênio amanhã, é para assinar depois de
amanhã...”. Ora, a Copa do Mundo não vai mudar um
dia, uma hora, um minuto o seu início. No entanto, as
obras nossas não começam; não começaram ontem,
não começam hoje, não começarão amanhã. Então, V.
Exª traz aqui um tema importante e estou aproveitando
para lhe fazer um aparte, para lhe dizer que V. Exª tem
toda razão em reclamar. Nós temos de nos posicionar
a respeito disso. O Estado de Mato Grosso, mais uma
vez, particularmente as cidades de Cuiabá e Várzea
Grande, por onde vai passar o VLT, não têm de pagar
uma conta pelos erros que cometeram aqui em Brasília.
Se não conseguiram passar essa burocracia com velocidade e tiveram que inventar uma maneira diferente,
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não somos nós mato-grossenses que vamos pagar.
Parabéns pelo seu pronunciamento, Senador Jayme.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Agradeço a V. Exª.
Na verdade, diante dos fatos que temos visto,
a perspectiva, a tendência é de que, realmente, se
o Governo não der velocidade e, sobretudo, tratar a
coisa com mais seriedade, vai haver um atraso e com
isso quem vai ser penalizado é Cuiabá, Mato Grosso.
Mas, certamente, será a população, diante do que o
senhor bem disse aqui, de que o legado é que estamos
esperando muito desta Copa do Mundo. Pelo legado,
em termos de investimento, em termos de mobilidade
urbana, de obras de saneamento, sobretudo da questão até mesmo de segurança pública e saúde, imagino
que será realmente exitosa essa Copa do Mundo em
Mato Grosso.
Concedo um aparte ao ilustre Senador Valdir
Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Eu
gostaria de parabenizá-lo, Senador Jayme Campos,
pelo pronunciamento. Venho falando há alguns meses que as obras de infraestrutura do Brasil travaram.
Tudo bem que houve problemas: o problema do Dnit,
houve problema em alguns órgãos do País, mas nem
por isso precisa parar, precisa travar tudo. E é impressionante que qualquer probleminha que dá – mesmo
que o problema seja grande, como alguns o são –
tem-se que parar um ano, dois, três. Quanto à BR-101
– que conheço bem, porque viajo de carro todos os
anos, pois sou oriundo do sul do País, meus parentes
moram no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina –,
faz em torno de 14 anos que começou a duplicação
e não terminou até hoje. Um trecho de Palhoça, perto
de Florianópolis, até a divisa de Santa Catarina com
o Rio Grande do Sul dá em torno de pouco mais de
300 quilômetros. Faz 14 anos e não terminou até hoje.
Estivesse na China no início do ano passado e lá ﬁcamos dez dias visitando algumas obras na área de
ferrovias. A China construiu uma ferrovia de alta velocidade, de 1.300 km, de Xangai a Pequim, em três
anos. Eu ﬁco aqui imaginando quantos anos iremos
demorar – se iniciar, porque não iniciou ainda, não foi
nem licitado – para construir o trem de alta velocidade de Campinas-São Paulo-Rio de Janeiro. É um trecho de pouco mais de 300 quilômetros, de 400 a 450
quilômetros. A China construiu 1.300 km de ferrovias,
para trens de alta velocidade, em três anos. O Brasil
demora 14 anos para duplicar um trecho de 300 km
de rodovias. Há uma ponte no meu Estado, em Rondônia, na divisa de Rondônia com o Acre, que faz parte
da Rodovia do Pacíﬁco, que já foi licitada umas duas
vezes e canceladas a licitações. Ainda não tem data
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nem para licitar novamente. Já faz uns cinco ou seis
anos que se iniciou o processo de projetos para licitar.
O Senador Anibal está até olhando, porque também
é um defensor, já esteve várias vezes com o Ministro,
nós estivemos juntos, a bancada do Acre e a bancada
de Rondônia. Estou citando alguns exemplos. Se quisesse citar dezenas de exemplos dessa natureza, a
gente ﬁcaria aqui a tarde inteira falando de problemas
em obras de infraestrutura que, às vezes, não saem
do papel e, quando saem, não andam. Então, repito: o
Brasil está travado. Eu já alertei o Governo Federal e
volto a alertar aqui, agora da tribuna do Senado, que
as obras de infraestrutura do País estão travadas. Eu
concordo com o Senador Blairo Maggi. Eu não sei
como é que nós vamos fazer a Copa do Mundo sem
as ampliações dos aeroportos, sem a construção dos
nossos estádios, que está andando devagar, sem as
obras de infraestrutura nas cidades para desafogar.
Vai ser uma loucura. Vai ser um deus-nos-acuda. Parabéns a V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Eu agradeço.
V. Exª cita aqui a BR-101, que já tem alguns anos.
Nós temos ali, da cidade de Rondonópolis a Cuiabá,
220 quilômetros. Quando eu era garoto – já estou com
sessenta anos de idade –, essa obra já era falada. Diziam que ia chegar a Cuiabá a duplicação. Por incrível
que pareça, o Blairo é testemunha disso, até agora acho
que não andou trinta quilômetros a duplicação. É de se
lamentar. Chamam-na de estrada da morte. É raro o
mês, a semana ou o dia em que não há uma tragédia
lá. Todos os dias essa rodovia, lamentavelmente, ceifa
vidas, às vezes, de famílias inteiras, como aconteceu
há vinte dias, quando praticamente se dizimou uma
família: pai, mãe, ﬁlho e inclusive a mãe do cidadão
que estava dirigindo o carro faleceu. Então, isso aí não
é novidade, Senador Valdir Raupp.
O que nós precisamos é de política de Estado,
não é de política de Governo que esteja eventualmente lá de plantão. Nós precisamos de foco. Acima de
tudo, o Governo tem que ser mais sério naquilo que
se propõe a fazer.
Antes de ceder um aparte ao Senador José Agripino, concedo, com muita honra, um aparte ao Senador Cyro Miranda.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Muito
obrigado, Senador Jayme Campos. V. Exª está explicitando o que se fala há tanto tempo aqui neste plenário.
V. Exª está vivendo a realidade, vendo o tempo passar
e constatando o que não vai acontecer. Se acontecer,
será de forma improvisada. Estive, na semana passada, na cidade de V. Exª para um evento maravilhoso
para o qual tive o prazer de ser convidado. E vi aquele
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aeroporto. Nós temos em Goiânia um aeroporto que
é uma chacota, uma brincadeira, mas vi que não estamos sozinhos. O Governador do seu Estado, Silval,
vai ter que colocar alguém no pé da escada do avião
com um bilhetinho pedindo desculpas. “Olhe, o senhor
me perdoe, mas não deu tempo para fazer o aeroporto”. É uma lástima. Aquilo é uma vergonha para com
o turismo. E vai ser uma vergonha também todo o
processo de trânsito, o processo de segurança... Eles
estão brincando. Nós não podemos ser motivo de pilhéria, de chacota internacional. Nós assumimos uma
coisa muito séria. Muita gente diz que nós estamos
agourando, que nós somos do contra, que nós somos
sempre críticos. Não, nós somos brasileiros acima de
tudo. Nós não queremos passar vergonha. E V. Exª
está alertando que isso vai acontecer dessa maneira.
E outra coisa, Senador Jayme Campos: ﬁque também
esperto com o seu governo quando for licitado o aeroporto, porque, como aconteceu em Vitória, Macapá
e Goiânia, cujos aeroportos foram superfaturados segundo o TCU, nós estamos há quatro anos parados.
Então, além de começar, depois de uns seis meses,
para que não seja paralisado. V. Exª está de parabéns
porque está fazendo um alerta à Nação brasileira. Não
é o problema do seu Estado apenas. Então, quero parabenizá-lo e dizer que o senhor está certíssimo. Nós
estamos aqui para ver o que podemos melhorar, para
falar para o Governo que isso é uma verdade, não é
uma brincadeira. Isso não é algo que uma canetada
mude de uma hora para outra. Isso é obra, é coisa
muito séria. Obrigado, Senador.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Agradeço a V. Exª e espero que o Governo realmente
tome as providências cabíveis e, acima de tudo, cumpra
com aquilo que ele se propôs a fazer: um grande evento aqui no Brasil que será a Copa do Mundo de 2014.
Com muita honra, ouço o meu Líder, Presidente
José Agripino.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Senador Jayme Campos, V. Exª faz um pronunciamento
tópico sobre questões de Cuiabá, que vai ser sede
da Copa do Mundo, como Natal vai ser, e fala de um
problema que merece uma avaliação contextual. A
ineﬁciência a que se refere o Senador Valdir Raupp,
que, com muita franqueza, como Presidente do PMDB,
um dos maiores partidos da base aliada do Governo... Reconhecer que o Governo está travado é uma
atitude corajosa, verdadeira e patriótica, porque, veja
V. Exª, o que acontece em Cuiabá está acontecendo
em Natal. As providências que estão acontecendo,
só as de cunho privado andam. No meu Estado, só a
construção do Arena das Dunas, que é o grande estádio de futebol em parceria privada, está em anda-
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mento. Toda a logística do aeroporto às vias, em Natal
como em Cuiabá, não anda. O que está acontecendo
neste País? Eu acho que o pronunciamento de V. Exª
enseja uma avaliação curta, mas conclusiva. O Brasil, depois do ﬁm da inﬂação, com o Plano Real, uma
conquista do Governo Fernando Henrique Cardoso,
que os Governos Lula adotaram, propiciou a retomada do crescimento. A indústria de automóveis cresceu,
a renda do brasileiro cresceu, porque o maior cupim
da renda do mais pobre, que é a inﬂação, que come
todo dia um pedaço do salário, deixou de existir, e as
pessoas, também por isso, passaram a dispor de uma
renda melhor. Então por isso, por exemplo, a indústria
de automóveis foi provocada por demanda, acrescida de um ﬁnanciamento mais longo, por conta do ﬁm
da inﬂação. Era possível ﬁnanciar não em dois anos,
mas em três, quatro, em cinco anos, e a demanda por
carro cresceu assustadoramente. O que acontece na
minha Natal e na sua Cuiabá, como nem se fala em
São Paulo e Rio de Janeiro? As ruas entupidas. E a
infraestrutura urbana? Parada. Devagar, devagar, quase parando. Por conta de quê? Falta de planejamento.
Falta de quê? De burocracia competente. O aparelho
da máquina administrativa brasileira, o aparelho está
aparelhado. As estruturas administrativas estão ocupadas por pessoas que têm uma estrelinha na lapela,
e não um diploma de competência, via de regra. Não
quero generalizar, mas, via de regra, ocorreu o aparelhamento do Estado com gente sem competência
para gerir negócios do Estado. Não há planejamento,
há um crescimento da economia, e, como não há planejamento e não há gestão, nós estamos assistindo
a esse fato gravíssimo que V. Exª está denunciando e
a que o Brasil assiste. Eu acho que é importante que
a gente, numa tarde como esta, de quinta-feira, suscite esse tipo de assunto para que o Governo acorde
e se manifeste. Se não demite o Ministro Lupi, acusado agora até pelo Conselho de Ética de ter praticado
atitude ilícita, que pelo menos se mova no sentido de
fazer o Brasil andar, com planejamento e com gestão,
até porque a Presidenta da República, de quem se
esperava uma gestão ágil, está assistindo a realização do PAC, que é uma grande peça de publicidade,
em termos de percentual de execução no Governo
dela como Presidente inferior ao tempo em que Lula
era Presidente, e ela era Ministra, a madrinha do PAC.
Então, nós vivemos hoje extremas incongruências e
preocupações. Eu vou falar em seguida sobre um dado
de gastos do Brasil com juros e com saúde pública.
Mas, como um todo, a gestão da República Federativa do Brasil, a provisão da infraestrutura, o anúncio
das obras do PAC, tudo vai mal, vai devagar, devagar,
quase parando. E nós temos pela frente desaﬁos tipo
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apresentar o Brasil para as Olimpíadas e para a Copa
do Mundo. E não podemos passar por uma vergonha
internacional. Cumprimentos a V. Exª pelo alerta e pelo
pronunciamento que faz nesta tarde, com cumprimentos aos apartes que foram objeto de apreciação ao que
V. Exª acaba de dizer.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Agradeço a todos que me apartearam e certamente
eu acho que é muito proveitoso, naturalmente, esse
debate, como V. Exª bem disse, diante dos prazos que
estão se exaurindo. Certamente, algo tem que ser feito, à medida que, se não for feito, com certeza vai ser
um ﬁasco a Copa do Mundo de 2014 em nosso Brasil
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 714, DE 2011
Acrescenta parágrafo ao art. 80 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre sinalização trilíngue nas rodovias federais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 80 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 80 ................................................
.............................................................
§ 3º A sinalização vertical de indicação
e a especial de advertência utilizadas nas rodovias federais, quando não expressas exclusivamente por meio de pictograma, deverão
conter legenda enunciada nos idiomas português, espanhol e inglês.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta
dias após a data de sua publicação.
Justiﬁcação
A presente proposição tem por ﬁnalidade assegurar aos turistas estrangeiros, que utilizam o automóvel
como meio de locomoção em nosso país, compreensão
das mensagens indicativas e de advertência contidas na
sinalização localizada ao longo das rodovias federais.
Em 2010, o Brasil contabilizou uma entrada de
5,16 milhões de visitantes estrangeiros, um número
7,8% superior ao registrado no ano anterior. No ano
passado, 1,4 milhão de argentinos acorreu ao nosso
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território. Os norte-americanos somaram 640 mil turistas e os ingleses 170 mil.
Com o advento da Copa do Mundo, a expectativa é que esse número cresça no mínimo em 10%.
São esperados para a competição entre 500 e 700
mil torcedores estrangeiros nas 12 sedes espalhadas
pelo Brasil.
Se os números são impactantes, nossa responsabilidade como nação receptiva não é menos eloquente; precisamos atender ao turista estrangeiro com
o melhor de nossa cultura, de nossa tecnologia e de
nossos serviços.
Neste sentido, a adoção da sinalização trilíngue
nas placas informativas das rodovias federais tem por
objetivo orientar o turista, facilitando sua estadia em
nosso país, dirimindo dúvidas, tornando-o mais independente e seguro, e, em casos extremos, podendo até
salvar vidas. Inscrições em inglês e espanhol servirão
de socorro a turistas de todo mundo, acostumados a
manejar estes idiomas.
Mais do que fortalecer a imagem do Brasil no
exterior, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas
em 2016, a medida ora proposta demonstra também
a eﬁciência de uma nação que almeja destaque cada
vez maior no cenário internacional.
Por estas razões, estou seguro de contar com o
imprescindível apoio dos nobres pares, em ambas as
Casas do Congresso, para o aprimoramento e aprovação da presente matéria.
Sala das Sessões, – Senador Jayme Campos.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 2007 QUE
INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
CAPÍTULO VII
Da Sinalização de Trânsito
Art. 80. Sempre que necessário, será colocada
ao longo da via, sinalização prevista neste Código e
em legislação complementar, destinada a condutores
e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.
§ 1º A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente
visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especiﬁcações do CONTRAN.
§ 2º O CONTRAN poderá autorizar, em
caráter experimental e por período preﬁxado,
a utilização de sinalização não prevista neste
Código.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
há pouco, quando eu estava analisando a melhoria, a
queda da taxa de desemprego no Brasil, em contraste com o aumento do desemprego na Europa, estava
ocorrendo a reunião da Presidenta Dilma Rousseff com
a Diretora-Gerente do Fundo Monetário Internacional,
Christine Lagarde. Eu gostaria apenas de informar à
Casa que a Srª Christine Lagarde aﬁrmou, logo após
reunião com a Presidenta Dilma Rousseff e com o
Ministro Guido Mantega, que “o Brasil está em uma
situação econômica muito favorável devido a políticas
macroeconômicas muito sólidas e políticas monetárias
sólidas”, na entrevista que deu no Palácio do Planalto. Que o Brasil está “mais imune e melhor protegido
do que outros países dos efeitos da contaminação,
das consequências da crise do euro”. E acrescentou:
“Graças a esse coquetel, a economia está sólida e
pode resistir”; que o Brasil “está protegido pela força
de seu mercado interno e por suas boas políticas macroeconômicas”.
É um registro importante e eu agradeço se puder ser considerado junto às palavras que eu havia
mencionado.
E aqui quero cumprimentar a Presidenta Dilma
Rousseff e o Ministro Guido Mantega e também o diretor brasileiro e de outras nações, Paulo Nogueira
Batista Júnior, que inclusive disse que esse encontro
foi de altíssima qualidade, quando a Presidenta Dilma
teve a possibilidade de falar com muito conhecimento do estado das economias europeias, em especial
também do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência pede à assessoria que
atenda o pedido do Senador Eduardo Suplicy e que
faça constar no seu pronunciamento a informação que
traz a esta Casa.
Com a palavra o Senador Valdir Raupp, Presidente do meu Partido, o PMDB.
V. Exª tem a palavra Senador.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Obrigado Senador Moka querido Presidente.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as políticas públicas que visam o desenvolvimento econômico
regional devem, por deﬁnição, estabelecer regras diferenciadas de acordo com as distintas condições que
cada região apresenta.
Dentro do princípio da isonomia, portanto, tratar
igualmente os desiguais é mais do que uma afronta
ao seu princípio jurídico: é a subversão do que se entende como política de combate às desigualdades e
assimetrias internas de um país.
Trago o assunto à baila, meus nobres Colegas,
no sentido de reforçarmos não somente a importância
da constituição de Zonas de Processamento de Exportação com esse ﬁm, mas, sobretudo, a ﬂexibilização
de algumas de suas condicionantes legais, de acordo
com as especiﬁcidades regionais.
Não há dúvidas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sobre a fundamental contribuição que a instalação de uma ZPE pode oferecer ao progresso de
uma determinada localidade. Criadas em regiões com
notório déﬁcit produtivo e econômico, as ZPEs servem também para promover a difusão tecnológica e
fortalecer a balança de pagamentos, marcadamente
no momento atual de contração econômica mundial.
O seu sucesso está comprovado em diversas
outras nações. Na China, principal locomotiva da economia global, mais de 30 milhões de empregos foram
gerados dentro das ZPEs, contribuindo fortemente para
a escalada vertiginosa de seu Produto Interno Bruto.
No mundo todo, são mais de três mil zonas desse tipo.
Nesse sentido, está mais do que na hora de o
Brasil abraçar essa causa e concretizar os inúmeros
projetos de constituição de ZPEs que, infelizmente,
ainda estão somente no papel.
As ZPEs, Sr. Presidente, foram criadas ainda no
governo do Presidente José Sarney. Isso já faz mais de
vinte anos, e até hoje praticamente não saíram do papel.
Na região Norte, notadamente, seriam ferramentas absolutamente centrais na alavancagem de seu parque produtivo. Eu cito aqui o exemplo de uma grande
– assim podemos chamar, mas não é o nome que se
dá –: a Zona Franca de Manaus, que seria uma ZPE
gigante que mudou o destino do Estado do Amazonas, o maior Estado do Brasil, que preserva 98% de
suas ﬂorestas.
Então as ZPEs, os polos industriais, a exemplo
do Polo Industrial de Manaus, além de gerar 400 mil,
500 mil empregos, como gera, retira a pressão sobre
o desmatamento, retira a pressão sobre a agressão ao
meio ambiente. Se não fosse a Zona Franca de Manaus, o Estado do Amazonas não teria 98% de suas
ﬂorestas preservadas. É por isso que defendo ZPEs em
todos os Estados brasileiros, principalmente na região
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Norte do País. Eu sei que o Acre está mais adiantado
do que Rondônia na instalação da sua ZPE.
Movido por esse espírito, sou autor de quatro
projetos criadores de ZPEs para o Estado de Rondônia, nas cidades de Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena
e Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia. Estou
convicto de que a sua materialização trará inúmeras
oportunidades para o incremento da economia local.
Entretanto, Sr. Presidente, dadas as diﬁculdades estruturais notoriamente conhecidas da região,
constata-se a necessidade de ﬂexibilizar as regras
para sua instalação e funcionamento, no sentido de
viabilizar e aumentar o seu poder de atração para novos investimentos.
As ZPEs foram criadas num modelo um pouco
difícil de serem operacionalizadas: 80% para exportação e apenas 20% para o mercado interno.
Medida importante, nesse sentido, seria a redução para 60% do limite mínimo de receita bruta auferida pela exportação, especiﬁcamente das empresas
instaladas em ZPEs na faixa de fronteira norte. Assim
estabelece o PLS 526, deste ano, de autoria do Senador Jorge Viana, do Estado do Acre, ao qual pedimos
o apoio de Vossas Excelências. E devo apresentar
uma emenda – porque ele pede apenas nas áreas de
fronteiras – para que na região Norte ou até mesmo na
região Nordeste, regiões mais pobres do nosso País,
possa ser instalada em qualquer capital, em qualquer
cidade, mesmo fora da área de fronteira.
Outro ponto importante também é de que a regra
atual só admite empresas novas, não admitindo que
empresas antigas se instalem nas ZPEs. Ora, seria
muito difícil uma empresa nova se instalar em uma
ZPE e entrar no mercado já exportando 80% da sua
produção, quando sabemos que poucas empresas
brasileiras hoje exportam 80% das suas produções.
Ademais, meus caros Colegas, tais ZPEs contribuiriam decisivamente para o adensamento da integração sul-americana, viabilizando a abertura do corredor
viário para o Oceano Pacíﬁco. Para tanto, não basta
a construção de pontes ou estradas, mas é essencial
a criação de um polo produtivo e econômico regional,
até para dar vazão e força à nova empreitada.
Assim, Sr. Presidente, resta inequívoca a contribuição das ZPEs não apenas como medida fundamental
de fomento ao desenvolvimento regional, mas também
como lastro ao projeto de integração continental e produtiva de nosso País. E que suas regras de implantação e funcionamento observem, fundamentalmente, as
vicissitudes e contingências de cada região.
Eu queria, ainda, Sr. Presidente, antes de terminar este pronunciamento, fazer mais uma cobrança.
Peço escusas à nossa querida Presidente da Repú-
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blica porque sei que ela está no caminho certo, está
fazendo um bom trabalho, o Brasil avança na área
econômica, mas falei, ainda há pouco, num aparte ao
Senador Jayme Campos, que algumas coisas estão
travadas. Isso é verdade.
Cito aqui um caso em que já estamos trabalhando há vinte anos. Eu digo vinte anos, um pouco mais,
porque em 1988 a Constituinte determinou que os servidores dos Estados de Roraima e Amapá passassem
a integrar os quadros da União. Rondônia já havia sido
transformado em Estado naquela época, e não recebeu o mesmo benefício que, por lei, pela Constituição,
deveria receber, que seria transpor os servidores para
os quadros da União.
Trabalhamos durante todo o mandato passado.
Foi apresentada uma PEC da Senadora Fátima Cleide,
de que tive o privilégio de ser relator aqui no Senado,
transpondo os servidores estaduais – são mais de
20 mil servidores – para os quadros da União. É uma
dívida que a União tem com o Estado de Rondônia
há mais de vinte anos. A matéria foi aprovada no Senado, na Câmara, voltou para o Senado, aprovamos
aqui, foi sancionada. A Presidente Dilma, há mais ou
menos quatro meses, esteve em Rondônia, visitando
as usinas do rio Madeira, e assinou a regulamentação
dessa lei. Aí nós acreditamos que a coisa aconteceria
rapidamente, mas até o presente momento praticamente nada foi feito.
Então, faço aqui essa cobrança ao Ministério do
Planejamento, com todo respeito à querida Ministra
Miriam Belchior, ao nosso querido Secretário Nacional
de Recursos Humanos, Dr. Duvanier, que nos atendeu
até de madrugada – houve uma reunião que passou
da meia noite –, e ele estava lá pronto para atender a
bancada de Rondônia e os sindicatos de Rondônia,
mas, neste momento, eu tenho que dizer que está me
parecendo uma barrigada, que estão empurrando com
a barriga. Chamamos de barrigada porque estão empurrando com a barriga.
Não tenho outro argumento para usar neste momento a não ser dizer que estão querendo que o tempo
passe, estão querendo que se passe mais um ano, estão querendo que entre o ano que vem, que se passe
mais um governo e que esse assunto não seja resolvido. Nós não aguentamos mais. Nós somos cobrados
diariamente, por telefone, em entrevistas, no meio da
rua. Onde quer que se ande em Rondônia, a bancada
federal não aguenta mais as cobranças desse compromisso do Governo Federal com o meu Estado, com o
Estado de Rondônia.
Nós gostaríamos que isso fosse feito o mais rápido possível. O Governador espera isso ansiosamente,
para melhorar a saúde e a segurança pública. Com a
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construção das usinas do rio Madeira, a nossa capital
inchou. Mais de 50 mil pessoas chegaram a Rondônia
nos últimos três anos, e o caos se instalou na área da
saúde e da segurança pública, porque não há verba,
não há dinheiro para resolver isso.
Essa questão da transposição dos 20 mil servidores para os quadros da União resolveria esse grave problema do Estado de Rondônia. Repito, é uma
dívida, é uma dívida que a União tem com o Estado
de Rondônia, e nós vamos cobrar, daqui para frente,
todas as semanas, se esse assunto não for resolvido.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me concede um aparte?
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Concedo um aparte ao nobre Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Catarinense como V. Exª foi Governador de Rondônia. E
ainda mais hoje, em que V. Exª fala... Não quero entrar
no mérito da questão que V. Exª levanta, da reunião, do
encontro que tiveram até a madrugada, inclusive com
a bancada federal de Rondônia. Não quero entrar no
mérito, mas a coragem que V. Exª tem de vir à tribuna
e ainda mais como Presidente Nacional do nosso Partido e da base do Governo, eu acho que isso é muito
importante e até bom, faz com que se faça uma autocontrição, uma autorreﬂexão em casa. Em qualquer
sociedade é importante fazer, mesmo nos negócios e
na família fazemos reuniões para ver o que precisamos
corrigir ou melhorar. É a mesma coisa no Governo,
na base do Governo. Fazemos a autorreﬂexão. São
coisas que assumimos e a sociedade está cobrando.
Medimos, pensamos. É possível? Sim, é. Foi dada a
palavra. E agora, se não tiver uma resposta que venha
minimizar, que venha corresponder àquela expectativa,
ﬁca ruim. E V. Exª, assim como os outros representantes do Estado de Rondônia, diante de um fato como
esse, ao irem lá no Natal, no ﬁm de ano ou nos ﬁns de
semana, ao recebendo sempre isso, seguram no peito, seguram com a direita, seguram com a esquerda,
seguram no pé, de cabeça, e isso vai cansando. Sem
dúvida alguma, tem de haver uma reposta. Eu acho que
é bom recordar isso. Se não, passa ao esquecimento.
Às vezes, não é por má vontade, mas até por muitas
coisas que possam ocorrer, mas é bom chamar atenção. E quem avisa amigo é. Digo isso porque não é só
o caso de Rondônia, existem muitos outros casos que,
às vezes, levantamos. Trocando ideias com o Senador
Moka, há poucos dias, numa reunião, lembramos que
há questões que, embora da base, temos que fazer
a autocrítica para melhorar. Neste sentido: “Não, tudo
está bem; não esta bem; não falou; está ok”. Não, eu
acho que a sacrossanta revolta é importante. É santa
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também a revolta; É a sacrossanta revolta. Não podemos ter sangue de barata, eu acho que é importante
discutir essas questões. Não vou levantar questões
de Santa Catarina agora, mas nós também estamos
assim: ou de cabeça, ou no peito, rebate aqui, rebate
lá. Não vou trazer isso. Quero cumprimentá-lo como
Presidente Nacional do nosso Partido, a maior bancada que temos no Senado, inclusive no Congresso
Nacional, pela coragem e pela ﬁrmeza. Isso não é
crítica, é uma autorreﬂexão, é uma autocontrição. É
importante debatermos essas questões para corrigirmos, para atender as reivindicações da Nação. Quero cumprimentá-lo, Senador, sem dúvida alguma, por
esse ato de coragem.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Agradeço a V. Exª pela solidariedade ao nosso Estado
de Rondônia e quero dizer que isso é um direito constitucional. Quantos já morreram – quantos já morreram!
– aguardando, há mais de vinte anos, esse benefício,
que é um direito constitucional? A ansiedade é muito
grande. Quantas pessoas estão adoecendo! Há quantos anos estamos discutindo isso no Congresso! Fica
para hoje, ﬁca para amanhã, ﬁca para este ano, ﬁca
para o ano que vem. E agora estão dizendo que, se forem fazer, vão fazer vinte por semana. Vinte mil a vinte
por semana? Quantos anos vão levar ainda? Tem que
fazer uma força tarefa e resolver isso em seis meses,
no mínimo. Que seja um ano, mas não que volte a trabalhar com a perspectiva de resolver isso em oito ou
dez anos. Não dá mais. Já se passaram mais de vinte
anos. Nós não aguentamos mais. A bancada federal
não aguenta mais, os servidores não aguentam mais.
Nós queremos uma solução imediata para eswe assunto, que é um direito – repito – constitucional para o
Estado de Rondônia e dos servidores do meu Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, pela Liderança,
ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Moka, Srs. Senadores, agora há pouco, eu dava entrevista a um repórter de uma rádio que me perguntava pela perspectiva de votação da DRU, do Código
Florestal, e eu dizia a ele que a votação da DRU está
condicionada à disposição do Governo de votar a regulamentação da Emenda nº 29, que é um impositivo
do País, é um desejo da sociedade, é um imperativo
nacional. Se o Governo concordar, na terça-feira, em
marcar data para a votação da regulamentação da
Emenda nº 29 – sem compromisso de mérito, cada
qual vota conforme sua consciência –, nós faremos
um acordo, Senador Jorge Viana, e vamos votar, de
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qualquer maneira, o Código Florestal na terça-feira.
Mas faremos um acordo para votar a DRU, a prorrogação da DRU, também sem compromisso de mérito.
Vamos votar com nossas emendas a favor ou contra,
mas votaremos, desde que o Governo marque a data
para a votação da regulamentação da Emenda nº 29.
Muito bem, eu quero trazer minha enorme preocupação com números – números não mentem – que
retratam a situação do Brasil, tendo em vista o contexto nacional.
Senador Jayme Campos, V. Exª, agora há pouco,
falou sobre a morosidade das obras da Copa em Cuiabá. V. Exª sabe – deve saber, sim – quanto o Brasil vai
pagar pela administração da sua enorme dívida interna,
que anda perto dos R$2 trilhões? Sabe quanto vamos
pagar de juros da dívida interna do Brasil? Quanto é
que pagamos até agora, nesses dez primeiros meses de 2011? Senador Moka, nós pagamos R$197,7
bilhões. Nos últimos doze meses, de outubro do ano
passado a outubro deste ano, pagamos R$235 bilhões
de juros. Quanto é que o Governo Dilma vai destinar à
saúde do Brasil, incluídos aí os repasses do SUS para
Estados e Municípios, em um ano inteiro? Vou repetir:
em um ano de juros da dívida interna, vamos pagar,
em doze meses, R$235 bilhões. Pagamos até agora,
em dez meses, quase R$200 bilhões. Sabe quanto é
que se vai gastar com a saúde do brasileiro no ano de
2011, no Governo Dilma? Setenta bilhões.
Estamos falando de R$235 bilhões em juros que
se evaporam sem que serviços sejam prestados a brasileiro nenhum; R$2, R$3, R$5 bilhões contra R$70 bilhões, que é a grande chaga nacional, que é o objeto
daquilo que queremos votar: a Emenda nº 29.
Esses são números que cito, Senadora Ana Amélia, com muita tristeza. Mas, em relação a esses números, cabe uma avaliação, Senador Anibal, mais
perigosa, mais preocupante. Se o Governo Dilma está
pagando R$70 bilhões, se está gastando R$70 bilhões
na saúde em 2011 e se vai gastar, em doze meses,
R$235 bilhões em juros da dívida interna, isso nos
remete a uma preocupação enorme, que é a negativa àquilo que dizem: “A crise internacional não vai
chegar ao Brasil; o País está blindado com relação à
crise”. Está nada!
Senador Moka, V. Exª, que é médico, que é pecuarista, que é produtor, que é empregador, que é
um homem de negócios, acompanha a economia do
mundo. V. Exª sabe, como eu sei, que a Itália, que é
a sétima ou oitava economia do mundo, tem uma dívida maior do que o PIB. É incrível! A Itália deve mais
do que o PIB, do que tudo o que produz em um ano.
Se se juntar tudo o que a Itália produz, desde a ﬁvela
do cinto, bonita, reluzente, até a camisa italiana, até o
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sapato, tudo o que se produz na Itália num ano é menos do que o que Itália deve. Há anos que é assim, e
sempre se disse: “A Itália tem uma dívida maior do que
o PIB, mas a Itália goza da conﬁança e pode pagar
essa dívida em 30, 40 anos, porque há quem compre
os títulos da dívida italiana”.
A crise do euro levou a desconﬁança para a economia da Espanha, de Portugal, da Grécia. São circunstâncias diferentes. E levou a desconﬁança para
os títulos da Itália. A crise da Itália – e vou chegar ao
Brasil com relação a essa dívida de quase R$2 trilhões
– era administrável enquanto a taxa de juros para remunerar a dívida era de 4%. A renda pública da Itália
era suﬁciente para pagar os juros, 4%, da dívida interna da Itália. Ocorre que, com a crise do euro, com
a desconﬁança do euro, a taxa de juros possível para
remunerar a dívida da Itália saiu de 4% para quase
8%, para 7,8%, ou seja, dobrou. Aí a renda pública da
Itália explodiu. Não dá para pagar. Resultado: o que o
governo é obrigado a fazer? O Berlusconi caiu. Assumiu um novo primeiro-ministro, que vai ter que impor
restrições à sociedade italiana, vai ter que cortar gasto
público e vai ter que aumentar receita para ter um superávit maior, a ﬁm de tentar administrar a dívida pública.
Senador Blairo Maggi, a mesma coisa pode acontecer conosco. A dívida interna do Brasil está beirando os R$2 trilhões – já chegou a R$1,8 trilhão. A taxa
de juros do Brasil, a taxa Selic, a taxa que remunera
os títulos... O Brasil não tem sobra – e é aí que está
o problema – de dinheiro para pagar o juro da dívida;
e a dívida rola permanentemente. Como não tem dinheiro suﬁciente pagar os juros integrais, está sempre
aumentando a dívida interna pela emissão de títulos
que são comprados pelo público. “Ah, mas o Governo está fazendo agora, com uma varinha de condão,
o abaixamento da taxa de juros”. E vai poder baixar
a taxa de juros, diferentemente da Itália. Até quando?
O Copom baixou em 0,5%. Mas o Brasil continua na
gastança. O Brasil continua a gastar o que não pode
gastar. Não contém gasto público. Continua a gastar.
Não há nenhuma medida do Governo brasileiro para
conter gasto público. Há, sim, para aumentar a receita,
que está até aumentando, mas para diminuir a despesa, não há. Com isso, só há um caminho: para a dívida
pública ser administrada, como não há sobra suﬁciente
para pagar os juros, deve-se emitir permanentemente títulos que só são comprados com juros altos. Aí
entra a crise de conﬁança da Itália versus a crise de
conﬁança do brasileiro, ou de quem possa comprar os
títulos do Brasil, as LTNs, as Letras do Tesouro; quem
possa comprar o dinheiro para administrar a dívida
interna brasileira.
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Quem é que nos assegura que o Governo vai
poder baixar a taxa Selic para 10,5, 10, 9, 8 e que vai
haver comprador para os seus títulos? Quem é que
me assegura isso?
Nós estamos diante de uma perspectiva muito
perigosa: ou o Governo baixa o seu gasto público,
racionaliza a qualidade do seu gasto público, ou nós
podemos chegar – e quem avisa amigo é –, ou o Brasil pode chegar a uma situação parecida com a que a
Itália está vivendo neste momento, com o que a Espanha vive neste momento, com o que Portugal vive
neste momento, Irlanda, Grécia etc.. As taxas de juros
têm que ser altas para haver comprador para os seus
títulos, porque a dívida interna, a menos de um calote,
tem que ser administrada.
Duzentos e trinta e cinco bilhões, Senador Anibal
Diniz! Duzentos e trinta e cinco bilhões é quanto o Brasil
vai gastar neste ano em juros da dívida interna contra
R$70 bilhões de gastos com a saúde. Esse é um dado
alarmante, mas pior que ele é a não providência do
Governo para segurar o gasto público para poder, ele,
sim, com a sua receita, administrar corretamente a sua
dívida interna e poder, aí, sim, baixar a taxa de juros.
Com o abaixamento da taxa de juros, aí, sim, poderá
conter a inﬂação e manter a economia sob controle.
Eu estou fazendo essa advertência porque nós
estamos nos gabando muito de que estamos imunes
à crise, de que o Brasil vai muito bem, obrigado.
Não vai muito bem, obrigado, coisa nenhuma!
O produto industrial brasileiro tinha, até pouco
tempo, cinco anos atrás, superávit de US$20 bilhões.
O Brasil exportava mais produto industrial do que importava. Nos últimos 12 meses, exportou 90 bilhões
e importou 177 bilhões em produtos industriais. Caiu,
portanto, de 20 bilhões de superávit para um déﬁcit,
chegando perto de US$80 bilhões. O que signiﬁca
isso? A indústria brasileira deprimida, “incompetitiva”. Por conta de quê? Do que já foi falado aqui, por
exemplo, pelo Senador Jayme Campos: a provisão da
infraestrutura, o custo Brasil, a taxa de juros, a burocracia, a carga de impostos, impedindo que a indústria
brasileira sobrevivesse e competisse com a indústria
chinesa, por exemplo.
Nós estamos vivendo dias difíceis e temos de
acordar para tomarmos medidas duras e sérias que o
Governo insiste em não tomar. E a minha obrigação,
como Presidente de um partido de oposição, que exerce
ﬁscalização com responsabilidade, é a de alertar para,
amanhã, poder cobrar, pelo fato de haver sugerido.
Não nos peçam para votar coisas impopulares e
não nos peçam para votar coisas que não interessam
ao Brasil. Se quiserem que votemos coisas que resolvam a situação do Brasil, chamem-nos à mesa. Nós
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estamos dispostos a conversar, a debater, a discutir,
seja que matéria for, em nome do interesse nacional.
Agora, com irresponsabilidade, não contem conosco
para pactuar.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na sequência, como orador inscrito,
Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna neste momento para informar que acabei
de apresentar um requerimento pedindo um voto de
aplauso ao Governo do Estado do Acre e à Secretaria de Saúde do Estado, por ocasião do resultado da
pesquisa nacional Painel de Satisfação com o SUS,
de responsabilidade do Governo Federal, que revela
que o Governo do Estado obteve a melhor avaliação
em ações públicas de saúde em relação a todos os
outros Estados brasileiros.
O Painel de Satisfação com o Sistema Único de
Saúde é uma pesquisa bastante extensa, feita com milhares de usuários em todas as regiões do Brasil, em
todos os Estados, selecionados muitos dos Municípios,
e traz um vasto documento para analisar qual é o grau
de satisfação do usuário do Sistema Único de Saúde
com os serviços prestados pelo Governo Federal, pelos governos dos Estados e também pelas prefeituras.
Fiquei bastante entusiasmado pelo desempenho
do Governo do Estado do Acre. Por isso, apresentei
esse voto de aplauso. Sei das diﬁculdades que o Governador do Acre, Tião Viana, tem para administrar
um Estado da Amazônia, com todas as diﬁculdades
e intempéries que se possam imaginar. Ainda assim,
mantém ﬁrme o seu propósito de fazer o investimento
com total convicção de que esse serviço de saúde,
essa atenção básica com qualidade, devolve à população um grau de satisfação e uma qualidade de vida
que merecem todo nosso respeito.
Nesse sentido, venho destacar hoje os dados da
pesquisa Painel de Satisfação com o Sistema Único
de Saúde, cuja segunda etapa aconteceu no mês de
outubro, e parabenizar o Governo do Acre pelos bons
resultados obtidos pelo Estado na avaliação dos serviços públicos de saúde.
A pesquisa é resultado de 56 mil entrevistas com
usuários do Sistema Único de Saúde em 1.695 Municípios de todos os Estados e de todas as regiões
brasileiras.
Na avaliação da atuação das esferas de Governo em relação à saúde pública, o Governo estadual
do Acre foi o mais bem avaliado em todo o País. En-
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tre todos os Estados brasileiros, foi o que conseguiu
o maior índice de avaliação positiva. Teve ações em
saúde pública consideradas “ótima” ou “boa” por 33%
dos entrevistados. Foi o mais alto índice de aprovação
entre todos os Estados brasileiros. Teve ainda o menor resultado de avaliação de “ruim” e “péssimo” do
País, que foram 16%. Isso nos mostra que estamos
no caminho certo.
Outros 51% dos entrevistados consideram as
ações da saúde pública estadual como “regular”, aceitáveis, e alguns, entre esses, não souberam responder
ou não opinaram. Ou seja, tivemos 33% de “ótimo” e
“bom”, 51% de “regular” e 16% de “ruim” e “péssimo”
na avaliação do sistema de saúde pública do Acre,
nessa avaliação do Painel de Satisfação com o Sistema Único de Saúde.
Quero aqui fazer um destaque em relação à região Norte e ao Governo do Estado do Amazonas, que
teve a segunda melhor avaliação, com 27% de ótimo e
bom, e o segundo menor resultado negativo, com 28%.
O Acre apareceu com outros resultados positivos. Entre os 25 Municípios com melhor atuação estadual em
saúde pública, três regionais do Acre – o Alto Acre, a
região do Juruá e a região do Tarauacá-Envira – avaliaram positivamente a saúde pública desenvolvida pelo
atual Governo da Frente Popular, sob a liderança do
Governador Tião Viana.
Na região do Alto Acre, que abrange os Municípios
de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, 49%
dos entrevistados avaliaram a atuação do governo da
Frente Popular nas ações de saúde como “ótima” ou
“boa”. No Vale do Juruá, que abrange os Municípios de
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Taumaturgo,
Porto Walter e Rodrigues Alves, e também no Vale do
Tarauacá-Envira, que envolve os Municípios de Feijó,
Jordão, Tarauacá, a avaliação em relação aos serviços
de saúde foi de 46% como “ótima” ou “boa”.
As ações do Governo estadual nessas localidades
receberam, respectivamente, o segundo e o terceiro
lugar num ranking de satisfação dentre as 25 melhores avaliações do País. Por outro lado, as regionais
do Acre não apareceram nas 25 piores avaliações de
saúde pública do País. Ou seja, os Municípios e as
regionais do Acre aparecem entre as 25 melhores e
não há nenhum Município do Acre entre as 25 piores.
Em relação à atuação das prefeituras na saúde
pública, que em toda a região Norte tem uma avaliação
negativa de 52%, ainda assim, a avaliação da atuação
das prefeituras do Acre em ações de saúde pública foi
considerara “ótima” ou “boa” por 29% dos entrevistados.
Essa foi a melhor avaliação entre os Estados brasileiros, também, dos Municípios. Os Municípios do Acre
tiveram avaliação média de 29% de “ótimo” e “bom”,
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quando, no geral, a avaliação negativa dos Municípios
da região Norte foi de 52%. Outros 49% dos entrevistados acreanos consideraram as atuações dos Municípios como regulares ou não responderam à pesquisa.
Outro dado apontado pela pesquisa revela que o
serviço prestado pelo Samu é conhecido por 99% dos
entrevistados do Acre. E aqui vale um cumprimento
especial à equipe do Samu do nosso Estado, que é o
serviço de urgência e emergência. Eles estão presentes
em todos os chamados. É assim em todas as regiões
brasileiras: o Samu é sempre muito bem avaliado, porque, além de contar com equipes tecnicamente muito
capacitadas, conta com pessoas muito comprometidas.
Eu conheço a equipe do Samu do Acre. Eles praticamente dormem na unidade de pronto atendimento;
estão prontos para qualquer chamada. Então, o Samu
do Acre também apareceu conhecido por 99% da população, ou seja, é o serviço de saúde pública mais
prestigiado, mais reconhecido e mais bem avaliado pela
população. Por isso, está de parabéns toda a equipe
de saúde do Governo do Acre.
Agora, gostaria de reforçar que essa avaliação
obtida pelo Governo do Acre é fruto de um trabalho
continuado, não é fruto de um trabalho que acontece
da noite para o dia. É fruto de um trabalho continuado,
que contou, desde o início, com o esforço do Governador Tião Viana, desde o seu primeiro mandato como
Senador da República, entre 1999 e 2006, período em
que o Acre foi governado pelo Governador Jorge Viana.
Vale ressaltar que, nesse período, ainda como
Senador da República no seu primeiro mandato, o
então Senador Tião Viana lutou e conseguiu para o
Acre a Faculdade de Medicina, o Hospital do Idoso,
o Hospital Regional do Juruá, que deu uma resposta fantástica para os problemas de saúde daquela
região e que atende não só a Municípios acreanos,
mas também a Municípios do Estado do Amazonas,
ali pertinho. Então, é um hospital regional da máxima
importância estratégica para a qualidade do serviço
de saúde no Estado.
E vale ressaltar que esse Hospital Regional de
Cruzeiro do Sul foi construído, na sua maior parte, durante o Governo de Jorge Viana e foi concluído e entrou
em funcionamento já no Governo do Governador Binho
Marques, que também deu um passo importante, para
que a saúde pública do Acre chegasse a esse estágio
em que se encontra hoje.
Com o Governador Tião Viana, tem-se a continuidade desse trabalho iniciado. É um trabalho que tem 12
anos de duração, nos governos da Frente Popular. E o
Governador Tião Viana, por ser um médico sanitarista,
Doutor em Saúde Pública, com especialidade em Infectologia, tem a saúde como sendo a sua marca maior.
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E tudo isso de uma maneira inconfundível, pois
todas as ações são muito impactantes. Por exemplo,
agora está criando um programa especial que visa a
fazer cirurgia de catarata em todas as pessoas idosas
que têm esse problema e todas estão sendo submetidas a essa intervenção a custo zero, tudo pago exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde.
Também vale ressaltar que no ﬁnal do governo
do Governador Binho Marques foi inaugurado e entrou
em funcionamento o Hospital das Clínicas, onde estão concentradas as especialidades de saúde no nosso Estado. Dessa forma, esse reconhecimento que o
Acre tem hoje como o melhor Estado, na percepção da
população, em relação aos serviços de saúde é fruto
desse trabalho continuado.
Destacamos esses avanços, mas sabemos que o
trabalho e o desaﬁo continuam. E o objetivo é melhorar
sempre, porque a população tem todo o direito de exigir mais. Isso porque, na média geral de avaliação do
Brasil, o sistema de saúde pública continua deixando
muito a desejar em todas as regiões.
Estou dizendo aqui que, nesse aspecto, o Acre
se sobressaiu em relação aos demais Estados porque
obteve a melhor avaliação positiva, mas o desaﬁo continua, já que fazer saúde pública no Brasil é de uma
complexidade tamanha.
Imaginem, Srªs e Srs. Senadores, que o Brasil é
o único país do mundo com população superior a 100
milhões de habitantes que tem um sistema único de
saúde público gratuito para atender a todos. E isso não
é pouco. Países do primeiro mundo não têm sistemas
iguais ao do Brasil.
Quando o Presidente Barack Obama tentou passar a ideia de um sistema de saúde que não chega
aos pés do nosso Sistema Único de Saúde, os Estados
Unidos quase vieram abaixo.
Então, não podemos olhar para o nosso sistema
como sendo um sistema simples, que com apenas
uma injeção de dinheiro a mais vai se resolver o problema. Todo um esforço está sendo feito pela nossa
Presidenta Dilma e pelo Ministro Alexandre Padilha
no sentido de detectar quais são esses problemas e
quais os mecanismos e estratégias podem ser adotados para superar essas diﬁculdades.
Nesse sentido, na última terça-feira, tive a honra de estar com o Governador Tião Viana e também
com o Senador Jorge Viana num ato que aconteceu
no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, onde
o Ministério da Saúde lançou um programa especial,
no sentido de envolver novamente todos os proﬁssionais de saúde do Brasil, com o objetivo de mobilizar
as equipes para prestarem um serviço melhor e, ao
mesmo tempo, mobilizar a sociedade para proceder
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à ﬁscalização. O Sistema Único de Saúde tem esta
característica de chamar a população para participar
das unidades básicas, tanto no sentido de avaliar suas
ações como apontar as suas falhas.
Então, o programa lançado na última terça-feira,
Saúde Mais Perto de Você – Acesso e Qualidade, está
contando com a adesão de praticamente todos os Municípios. Tivemos a adesão de, pelo menos, 70% dos
Municípios. E o Acre foi o primeiro Estado brasileiro a
assinar essa adesão, no sentido de que quer qualidade
total, quer que os proﬁssionais se identiﬁquem, quer
que cada unidade de saúde pública seja identiﬁcada
como participante deste programa Saúde Mais Perto
de Você – Acesso e Qualidade, com todos os proﬁssionais identiﬁcados e com toda carteira de serviço
também oferecida por cada unidade ali identiﬁcada.
Se tiver qualquer falha, o cidadão poderá acessar o
Sistema Único de Saúde, o serviço especializado em
receber as reclamações, no sentido de fazer com que,
cada vez mais, os serviços melhorem.
Se a saúde pública no Brasil precisa dar passos,
posso aﬁrmar – e tenho certeza de que os brasileiros
estão muito otimistas em relação a isso – que o esforço
da Presidenta Dilma e o esforço do Ministro Alexandre
Padilha são inquestionáveis.
A pesquisa do Painel de Satisfação com o Sistema Único de Saúde mostra, por exemplo, que há
otimismo na população. Os dados apontam que 40%
dos entrevistados se mostram otimistas em relação à
melhoria da saúde no Brasil nos próximos 12 meses. E
um detalhe interessante, Senador Jorge Viana, é que,
no Estado do Acre, o otimismo está maior, se comparado com a média nacional. Se no Brasil inteiro há
uma expectativa otimista de 40% dos entrevistados, no
Estado do Acre 64% dos entrevistados estão otimistas
em relação ao próximo período.
Os três principais problemas apontados, que são
de domínio público, na pesquisa foram: a falta de médico, a falta de especialistas; o mal atendimento em
geral e a falta de remédios e medicamentos. E nós reconhecemos que todos esses aspectos fazem parte
dos desaﬁos para melhorar a saúde pública no Brasil.
Outros dados da pesquisa que valem a pena
serem conhecidos são que o perﬁl dos entrevistados
revelou um total de 52% de usuários femininos e 48%
masculinos. A faixa etária que mais usa o serviço está
compreendida entre 25 e 29 anos, e esse segmento
teve participação de 33% do resultado total dos entrevistados. Em seguida, vêm os usuários de 16 a 24 anos,
com 22%; e de 40 a 49 anos, com 18%. Os usuários
de 50 anos ou mais somaram 27%. Do total de entrevistados, 43% têm ensino médio e 14%, nível superior.
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A amostragem por renda familiar revelou que
56% dos usuários têm renda até dois salários mínimos e 34% têm renda de 2 a 5 salários mínimos. Os
usuários com renda superior a dez salários mínimos
são minoria, apenas dez por cento.
A pesquisa revela ainda que 61% dos usuários
estão em Municípios do interior, com mais de 100 mil
habitantes; 12% estão em regiões metropolitanas sem
capitais, e 27% estão nas capitais do País.
Então, Sr. Presidente, como disse no início deste
pronunciamento, em razão desse belo desempenho do
Governo do Estado do Acre, apresentei esse requerimento, a que dei entrada já na diretoria desta Casa,
no sentido de requerer voto de aplauso ao Governo
do Estado do Acre, à Secretaria de Saúde, em razão
do resultado da pesquisa Painel de Satisfação com o
Sistema Único de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde, informando que o Governo do Estado
do Acre obteve a melhor avaliação em ações públicas
de saúde em relação a todos os Estados brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, solicitando
que conste dos Anais do Senado este pronunciamento.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Ana Amélia.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, a
Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka,
2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido, Senador Anibal.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.474, DE 2011
Requer Voto de Aplauso ao Governo
do Estado do Acre e a Secretaria de Saúde
do Estado, em razão do resultado da pesquisa “Painel de Satisfação com o SUS”, de
responsabilidade do Ministério da Saúde,
informando que o Governo do Estado obteve a melhor avaliação em ações públicas
de Saúde em relação a todos os outros estados brasileiros.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, VOTO DE APLAUSO ao Governo do Estado do Acre e a Secretaria de Saúde do
Estado, por ocasião do resultado da pesquisa “Painel
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de Satisfação com o SUS”, de responsabilidade do
Governo Federal, revelando que o Governo do Estado
obteve a melhor avaliação em ações públicas de Saúde em relação a todos os outros estados brasileiros.
Requeiro, mais, que este Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento do Exmo. Sr. Governador Tião
Viana e da Ilma. Sra. Secretária de Estado da Saúde,
Suely de Souza Melo da Costa.
JUSTIFICATIVA
A pesquisa “Painel de Satisfação com o SUS”,
de responsabilidade do Governo Federal, revela que
na avaliação da atuação das esferas de governo em
relação à Saúde Pública, o governo estadual do Acre
foi o melhor avaliado em todo o País por sua população. Recebeu avaliação de saúde considerada ótima
ou boa por 33% dos entrevistados, tendo o mais alto
índice de aprovação entre todos os estados brasileiros.
Alcançou, ainda, o menor resultado de avaliação de
ruim/péssimo do País, com apenas 16%.
Em razão dos excelentes resultados, demonstrando o reconhecimento de sua população, o Governo do
Estado do Acre, através de sua Secretaria de Saúde,
fazem jus ao “Voto de Aplauso” que ora requeiro ao
Senado da República.
Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2011. –
Senador Anibal Diniz.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Pela liderança do Partido dos Trabalhadores, o
Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, todos os que assistem à TV Senado e ouvem a Rádio Senado, antes de tudo, eu queria
cumprimentar meus colegas Senadores e minhas colegas Senadoras e lhes agradecer pela maneira séria
e comprometida que estão tratando um tema do maior
interesse para o Brasil, que é Código Florestal. É um
problema que se arrasta há muitos anos, mas, com o
equilíbrio próprio do Senado, essa matéria está sendo
tratada aqui. Todos os lados estão sendo ouvidos, a
sociedade está participando da construção de um novo
projeto de Código Florestal para o Brasil, e o Governo
também está colaborando, mas ressalto a participação
ativa das Senadoras e dos Senadores.
Acabo de chegar de uma viagem, que é o principal ponto que trago para esse pronunciamento, mas,
antes, eu queria agradecer as palavras ao Senador
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Moka, que, agora, preside esta sessão, e a todos pelos apartes e pelo voto de conﬁança, pela contribuição
que deram, sem acirrar esse debate, sem fazer desse
debate um debate de derrotados e de vencedores, mas
um debate em que todos juntos encontramos uma maneira de o Brasil sair ganhando. E levamos em conta
a contribuição de todos.
Senador Blairo – eu já lhe perguntei isto algumas vezes –, V. Exª tem muitas atividades fora daqui
e uma vida de sucesso enorme na atividade produtiva,
e ﬁco pensando por que alguns dos senhores estão
no Senado. Mas não tenho dúvida da resposta, que eu
mesmo trago. A sua contribuição na construção dessa nova proposta do Código justiﬁca isso. O povo do
Mato Grosso votou muito bem quando votou em V. Exª
e nos deu o privilégio de contar com uma ação ativa,
sempre presente, buscando o melhor para o Brasil,
não para as suas atividades, não para fazer confronto
com o meio ambiente, e sou testemunha disso. Fomos
a uma das áreas que V. Exª possui, e isso nos ajudou
muito a esclarecer isso. Lá estava uma entidade não
governamental, uma ONG. Lá trabalham pessoas
provenientes dos Estados Unidos, e não há enfrentamento: pelo contrário, estão preocupados com o meio
ambiente e estão preocupados em produzir. Vimos ali
como é possível haver paz e harmonia e como é possível o Brasil sair maior desse processo.
Então, eu queria fazer esse registro e agradecer, especialmente, as palavras ao Senador Moka,
recentemente.
Mas venho à tribuna...
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Senador Jorge Viana, sei que V. Exª assume a tribuna
na tarde de hoje para tratar de outro tema, mas, como
V. Exª fez referência ao Código Florestal, não posso
deixar de cumprimentá-lo, mais uma vez – e o farei ainda muitas vezes –, pelo trabalho de grande brasileiro
que V. Exª realizou junto com o Senador Luiz Henrique
e com um conjunto de Senadores que se dedicaram
profundamente a esse tema. Tive o cuidado de reler
todo o Código Florestal aprovado pela Comissão de
Meio Ambiente e tenho a absoluta convicção de que
ﬁzemos um trabalho sério, um trabalho à altura das
expectativas da população brasileira, um trabalho que
conseguiu produzir um equilíbrio entre a preocupação
de ambientalistas e a preocupação dos produtores rurais, num ambiente extremamente complexo, num País
extremamente complexo, com seus diversos biomas e
também com uma diferença muito grande nos processos
históricos de ocupação. Daqui a pouco, Senador Jorge
Viana, depois de V. Exª, vou ocupar essa tribuna para
tratar de dois temas, e um deles é a Conferência do
Clima, que está acontecendo em Durban. A proposta
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que está presente no seu relatório e do Senador Luiz
Henrique para o Código Florestal é de recuperação
das Áreas de Preservação Permanente deste País,
que, diga-se de passagem, foram ocupadas ao longo
dos 511 anos de nossa história, contados apenas a
partir do descobrimento – antes, já eram ocupadas de
forma mais sustentável pelos índios. Fazendo a recuperação de 15 metros para os rios de até 10 metros
de largura, em todo o País, e de pelo menos 30 metros
para os rios mais largos, aqui haverá um dos maiores
reﬂorestamentos, talvez o maior do mundo, e um dos
maiores projetos de sequestro de carbono no mundo.
E V. Exª, como engenheiro ﬂorestal que é, como ambientalista que é, como companheiro de Chico Mendes que sempre foi, pode orgulhar-se do trabalho que
fez na Comissão de Meio Ambiente. E, na condição
de Presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu me
sinto muito orgulhoso de ter designado V. Exª para ser
o Relator dessa matéria, pela beleza do trabalho que
V. Exª desenvolveu.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado. É com muita honra que ouço essas palavras.
V. Exª, com muito equilíbrio, e os demais Presidentes das Comissões conduziram e transformaram um
debate que parecia que tinha de ser de permanente
enfrentamento num debate sereno, harmonioso, em
que todos os setores puderam ser ouvidos. O trabalho
que o Senador Luiz Henrique e eu ﬁzemos só pode
ser merecedor de palavras tão importantes, vindas do
Presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, porque foi um trabalho coletivo, em que houve o
envolvimento de todos os setores representados no
Senado e, especialmente, dos representantes de todos os partidos.
É com muita satisfação que ouço o aparte da
Senadora Ana Amélia, que é uma das mais assíduas
neste Senado, que é uma das ﬁguras que engrandece
esta Casa pela sua dedicação e que muito nos ajudou
na construção dessa proposta do novo Código Florestal.
O Sr. Blairo Maggi (PR – MT) – Senador, depois,
gostaria de aparteá-lo.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Muito obrigada, Senador Jorge Viana, primeiro, pelas generosas
referências, fruto da sua grandeza e do bom e cordial
relacionamento com os colegas no Senado. V. Exª
vem de uma história de experiência pessoal, como
ex-Governador do Acre, no coração da Amazônia. Na
relatoria dessa matéria na Comissão de Meio Ambiente, com muito senso de oportunidade e de justiça,
conferida pelo nosso Presidente da Comissão, Rodrigo Rollemberg, V. Exª fez tudo que foi possível. Neste
momento, eu queria apenas me solidarizar com V. Exª
pelas injustiças que estão sendo feitas e ditas em re-
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lação ao relatório apresentado na Comissão de Meio
Ambiente. São críticas de pessoas que não o entenderam ou não querem entendê-lo ou que têm má-fé
na condução desse debate. V. Exª pode ﬁcar com a
consciência tranquila, porque, aqui, todos nós sabemos
como V. Exª trabalhou, com dignidade, com seriedade,
ouvindo todos os segmentos possíveis nesta Casa: os
movimentos sociais e acadêmicos, os cientistas, os
pesquisadores, os produtores rurais, os ex-Ministros
de Agricultura e de Meio Ambiente. V. Exª ouviu o Governo, V. Exª ouviu toda a sociedade brasileira, V. Exª
ouviu as ONGs relacionadas à defesa do meio ambiente. Não foram poucas as noites de sono perdidas.
Acompanhamos V. Exª com olheiras ao chegar aqui
para entregar o relatório. Então, é injusto que as pessoas não entendam esse esforço e que, no exercício
político, o tempo político é um tempo de tolerância, é
um tempo de convivência, é um tempo de concórdia.
Como disse ontem o Senador Blairo Maggi, esse não
é um projeto para ambientalistas ou para ruralistas, é
um projeto para o nosso País, para o Brasil. Sabemos
que, perto de nós, em alguns países, não existe sequer Código Florestal, não há reserva de nenhum jeito.
E, agora, temos de dar esse exemplo. Então, mais do
que qualquer coisa, quero solidarizar-me com V. Exª
pelas injustiças que estão sendo escritas e ditas a
respeito desse relatório, porque sei da seriedade com
que V. Exª e o Senador Luiz Henrique da Silveira trataram esse assunto, juntamente com os Presidentes
das Comissões: Rodrigo Rollemberg, Eduardo Braga,
Eunício Oliveira e Acir Gurgacz, que é o nosso Presidente da Comissão de Agricultura. Conﬁo que V. Exª
tenha ainda coragem para esse enfrentamento, que
não vai ser fácil. Muito obrigada. Parabéns mais uma
vez, Senador Jorge Viana!
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, querida Senadora Ana Amélia. Agradeço-lhe
muito esse gesto, que vem de alguém que militou e
milita no dia a dia da vida do brasileiro como jornalista e como uma política que é exemplo e que ganhou
rapidamente o respeito nesta Casa. Eu lhe agradeço,
mas estou bem tranquilo. Espero que, na terça-feira,
o ambiente não seja de enfrentamento. Espero que
possamos nos uniﬁcar ainda mais, porque temos muito trabalho pela frente depois do Código Florestal. Talvez, o Brasil tenha a maior oportunidade do mundo de
trabalhar para trazer de volta as ﬂorestas que foram
perdidas, para cuidar melhor do nosso meio ambiente,
para que haja condições de implantarmos uma agricultura cada vez mais sustentável, uma criação cada
vez mais sustentável.
O Senador Rodrigo falou sobre isso. Estou muito tranquilo em relação a isso. Hoje, saiu uma matéria
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na Folha de S.Paulo dizendo que pessoas em Durban
estavam aﬁrmando que o novo Código Florestal pode
comprometer as metas de sequestro de carbono no
País. É exatamente o contrário. Esse Código Florestal
– na terça-feira, vou apresentar os números – pode,
simplesmente, fazer com que o Brasil cumpra o compromisso que, voluntária e corajosamente, assumiu dois
anos atrás em Copenhague: o de reduzir as emissões
em mais de 1 bilhão de toneladas. O Brasil vai alcançar
isso antes do prazo estabelecido. O problema é que
esse Código, votado pelo Senado, implementado pelo
Brasil, pode trazer outro compromisso do Brasil diante
da mudança climática no mundo. Posso aﬁrmar que
perto de quatro vezes esses compromissos de redução
das emissões que o Brasil assumiu podem vir com a
aprovação do novo Código Florestal.
Então, o Brasil pode ter o maior programa do
mundo de contribuição para que não haja mudança
climática acima de 2ºC, ou que seja abaixo de 1,5ºC,
que é o que precisamos fazer para que possamos externar o compromisso de cuidar da nossa casa, que
é o nosso Planeta. No nosso Planeta, há 7 bilhões de
pessoas hoje, e, em 2050, serão 9 bilhões de habitantes. Quem mais pode ajudar para que esse mundo
seja melhor, com mais alimentos para esses 2 bilhões
que virão, e para que haja um equilíbrio no Planeta é o
nosso Brasil. E o instrumento que mais pode ajudar o
Brasil a alcançar essa meta é o novo Código Florestal.
Ouço, com muita satisfação, o aparte do Senador
Blairo. Não vim à tribuna para tratar do Código, porque
quero tratar da visita que acabo de fazer ao Presidente Lula, com quem conversei durante a manhã inteira. Voltei mais animado, mais feliz, e sei que o Brasil
inteiro quer saber como está o Presidente Lula, que
este Plenário quer saber como está Presidente Lula.
Ouço, com alegria e com satisfação, o Senador
Blairo, que, como já falei, é um dos construtores desse entendimento.
Logo em seguida, vou ouvir o meu querido companheiro Wellington Dias.
O Sr. Blairo Maggi (PR – MT) – Senador Jorge,
na realidade, quero fazer apenas duas interpelações.
Primeiro, quero agradecer-lhe as palavras elogiosas
que o senhor fez em referência à minha pessoa e estendo isso à minha família também, porque nossos
negócios são negócios em família. Quando a gente
apanha, apanha junto. Então, quando a gente recebe
elogio, tenho de estender isso a eles também.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Se V.
Exª me permite, mesmo estando aqui na tribuna, que é
um espaço solene, devo dizer que aprendi a entender
de onde parte o sucesso de V. Exª: pela esposa que
tem, que é uma lutadora – espero que ela nos esteja
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ouvindo; depois, V. Exª pode levar a ela essa notícia –,
e pelos auxiliares, como o seu cunhado e outras pessoas que trabalham muito. Já que entrou na política – V.
Exª teve menos tempo para o trabalho e aí veio para
a política –, uma equipe muito boa e competente está
trabalhando e honrando o nome de sua família, do seu
pai e de todos os que sonharam o sonho de fazer este
Brasil grande, como estamos fazendo.
O Sr. Blairo Maggi (PR – MT) – Muito obrigado,
Senador. Agradeço-lhe, mais uma vez, em nome da
minha família. Quem tem um bom time, às vezes, pode
ﬁcar na reserva, não há problema. Mas lhe agradeço,
mais uma vez, as palavras referidas a mim e à minha
família, de todo o coração. E, obviamente, mais uma
vez, elogio o seu trabalho. Teremos a oportunidade, na
terça-feira, de fazer isso de forma oﬁcial. Sei que, como
a gente costuma dizer, “tentam buscar pelo em ovo”;
é um direito que todo mundo tem de espernear. Mas
aqueles que estão esperneando também participaram
da construção. Essa é a injustiça que todos nós achamos. Eles estiveram aqui, participaram efetivamente
e, agora, criticam-nos. Mas não há problema, vamos
em frente. Eu ia fazer uma pergunta, que V. Exª acabou
respondendo. Eu gostaria de saber como está o Presidente Lula. V. Exª fez uma visita a ele, e espero que
tenha boas notícias para nos passar. Muito obrigado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito obrigado. É com satisfação que incorporo ao meu
pronunciamento as palavras, de que não sei se sou
merecedor, de V. Exª.
Ouço, com satisfação, o meu querido colega
Wellington Dias.
Logo em seguida, falo dessa ﬁgura fantástica que
é o Presidente Lula.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Por isso,
vou falar rapidamente. Falei com ele ao telefone e gostaria de ouvi-lo, já que com ele V. Exª falou pessoalmente. Primeiro, quero me somar a V. Exª e lhe prestar
minha solidariedade. Não há grande vitória sem uma
grande luta. V. Exª é um homem tarimbado, como se
diz na linguagem popular, e sabia o que ia enfrentar
quando assumiu um desaﬁo como esse. Mas quero
parabenizá-lo. Olhando o Planeta, acho, inclusive, que
o mundo precisa se voltar para quem não fez o dever
de casa. O fato é que o modelo de desenvolvimento
existente é um modelo em que quem é desenvolvido economicamente é subdesenvolvido ou atrasado
ambientalmente. Essa é a realidade do Planeta. Se
observarmos os países mais desenvolvidos no mundo, veremos que é uma vergonha o que ﬁzeram com
suas reservas naturais, com seus ecossistemas. E o
Brasil tem condições de ser um caminho pelo mundo.
E acredito que, exatamente por isso, temos condições
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de aprovar um Código, como o que ﬁcou, que assegura, de um lado, as condições de respeito ambiental e,
de outro lado, a proteção dos pequenos, a proteção
dos que produzem, porque temos de olhar exatamente
esse equilíbrio, essa forma sustentável. Então, quero
parabenizá-lo e dizer que pode contar conosco. Estamos juntos, para apanhar juntos, se necessário, e para
comemorar juntos, que é o que vamos fazer, juntamente
com todo o povo brasileiro. Queremos saber notícias
quentes sobre o nosso Presidente Lula.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Caro
colega Wellington Dias, agradeço-lhe suas palavras.
Quero dizer que estou tranquilo, porque, como bem
falou o Senador Blairo, nesse período de construção,
junto com o Senador Luiz Henrique e com os colegas
da proposta do Código, tive muita ajuda de ambientalistas, e vou fazer questão de, na terça-feira, agradecer.
Lamentavelmente, há um conjunto de distorções que
são postas. Não tenho receio em relação a essas distorções, porque o Código Florestal é um código técnico,
com princípios e objetivos bem deﬁnidos, com números
e dados que não podem ser modiﬁcados com palavras;
eles falam por si só. Então, estou bem tranquilo. É uma
questão de tempo. Não vou aqui desmerecer aqueles
que fazem críticas. Não acho muito adequado esse
caminho de distorcer os fatos para tentar fazer com
que prevaleçam alguns discursos, mas isso também
é parte do processo democrático.
Tenho uma vida dedicada a esse tema. O Brasil
e o Senado, especialmente, deram-me uma bela oportunidade de ajudar, e estou seguro de que o trabalho
que estamos fazendo é um trabalho bom para o Brasil. Ele não derrota ninguém, nem promove a vitória
de ninguém; ele engrandece o Brasil, protege o meio
ambiente e dá segurança para os produtores.
Sr. Presidente, eu queria pedir para aqueles que,
com muita competência, cuidam do Jornal do Senado
que registrassem que assomo à tribuna, nesta tarde
de hoje, para falar ao Brasil inteiro, a todos que estão
aqui, que o nosso Presidente Lula está muito bem. Ele
está tão bem que me animou. Fui lá para tentar levar
uma força para ele, levar um apoio, como sei que é o
desejo deste Plenário, como é o desejo de todos os
brasileiros e brasileiras, e, no ﬁnal das contas, quem
saiu energizado do encontro fui eu e o Senador e Líder Humberto Costa.
Foi uma manhã maravilhosa! Lula sabe tudo, está
acompanhando tudo o que se passa no Senado, na
Câmara, na imprensa, tudo o que está acontecendo
no Governo da Presidente Dilma, no mundo. Ele está
ligado e está com aquele ânimo, com aquela maneira otimista de lidar com a vida e, principalmente, com
os obstáculos que a vida nos impõe a todos. Parecia
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que quem estava doente éramos nós, e saímos de lá
curados. Essa é a magia, essa é uma qualidade do
grande líder mundial chamado Presidente Lula, que
está muito bem.
Ele está sem a barba, que é sua marca, mas está
com a D. Marisa, que é a sua companheira e que é
uma pessoa muito querida. Ele está cercado de bons
companheiros. E sua família o está ajudando. O Presidente Lula, é claro, está enfrentando um problema
gravíssimo, que é um câncer. Ele contou para mim e
para o Humberto como é que enfrentou essa notícia.
Os médicos estavam com receio de dar a notícia para
ele. Alguns médicos choravam. Mas ele falou: “Olha,
gente, não há esse negócio! Já levei notícia ruim para
muita gente, já fui avisar pessoas disso. Eu enfrento
as coisas. Quero saber o que é que eu tenho e vou
falar para todo brasileiro o que tenho”. E, aí, deram
a notícia para ele no ﬁm de semana. Ele disse: “Na
segunda-feira, vamos trabalhar para curar esse negócio, vamos começar o tratamento”. Acho que é nesse
tipo de ﬁgura humana que a gente tem de se inspirar.
É uma pessoa que acredita acima de tudo no Brasil,
nos brasileiros, num mundo melhor.
O Senador Humberto Costa e eu tivemos uma
aula de vida. Muitas vezes, vim a esta tribuna pedir
orações, pedir reza, pedir que todos pudessem se
concentrar em passar energia para o Presidente Lula.
Digo a todos, daqui da tribuna, o Presidente Lula,
graças a Deus, está vencendo esse obstáculo. Claro
que é um tratamento doloroso. Ele falou do que ele
passou ontem. É um tratamento duro para enfrentar
uma doença complicada, ele ainda vai ter uma fase
delicada, no começo do ano, que é a radioterapia. Mas
ele está, como sempre fez na vida, enfrentando esses
obstáculos e diﬁculdades com fé e conﬁança.
Claro que, também, é bom que a gente registre
sua torcida pelo Brasil. Falou de saúde e de que nós
precisamos, sim, não perder este ano e fazer mais
pela saúde do Brasil. A saúde está mais universalizada, está mais complexa, há mais serviços, está mais
cara. Ele falou: “claro, tem que se encontrar uma maneira de ﬁnanciar a saúde. Nós não podemos perder
essa oportunidade”. O Presidente Lula falou de política o tempo inteiro e de sua torcida para que o Brasil
siga melhorando e da sua conﬁança no Governo da
Presidente Dilma. Sua conﬁança em que nós, os políticos, olhemos mais pelos mais pobres, por aqueles
que mais precisam.
Então, eu recebi, de fato, uma aula. Ele me deu
muita força para lidar com o Código Florestal. Ele está
conﬁante de que o Senado vai cumprir um papel fundamental de aprovar o novo Código Florestal e fazer
com que o Brasil faça um acerto de contas com uma
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lei rígida, que deve seguir rígida, mas que também a
gente possa trazer as ﬂorestas de volta às margens
dos rios e às nascentes, como é o propósito das propostas que temos aqui.
Então, Senador Blairo, Senador Wellington, Senador Rodrigo Rollemberg; Presidente Anibal Diniz,
o Presidente Lula está pedindo a Deus, trabalhando
com sua fé e conﬁança – ele e D. Marisa. Ela mesma
já me disse: “Jorge, já ele estará de volta”. Ele está
muito esperançoso de superar essa diﬁculdade de sua
doença e poder, imediatamente, se incorporar, junto
conosco, nessa batalha por um Brasil melhor para que
a vida dos brasileiros siga melhorando, nessa batalha
de fazer do Brasil uma referência mundial.
Então, eu estou muito feliz de ter... Eu já tinha
falado com ele por telefone, tinha mandado carta...
Mas, para mim, foi um conforto ao meu coração. Tudo
o que eu aprendi na vida foi com o Presidente Lula,
ainda nos anos 80 no Acre. Graças a Deus, construímos uma amizade e eu o tenho como a um pai político.
Estou muito feliz de ver que, se Deus quiser, ele vai
superar esse desaﬁo.
Senador Wellington, para depois eu concluir, porque encerrou o meu tempo.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador
Jorge Viana, não sei se é possível, Sr. Presidente, fazer
dois apartes no mesmo pronunciamento. Mas, como
foram dois temas... Quero aqui, primeiro, me somar à
sua emoção, à sua alegria, à do Humberto. Alegra-nos
essa atitude, certamente deve ter conversado com ele
– eu o conheço – para vir a público fazer esse relato
da tribuna do Senado para todo o Brasil. No Brasil inteiro, se faz orações para ele, o que lhe transmiti ao
telefone. Essa pessoa é espetacular! Você liga, você
visita, enﬁm, para levar ânimo para ele e é ele quem
nos anima. Até de brincadeira, ele me colocou que
queria saber se é dos carecas que elas gostam mais.
Então, quero lhe dizer de todo o carinho... Eu, quando
conheci o Presidente Lula, era de verdade um menino.
Devo muito o aprendizado da política a ele e a tantas
lideranças do Partido dos Trabalhadores, mas principalmente a ele. Quero aqui, para ﬁnalizar, dizer da
importância disso, porque há aí um verdadeiro apagão
de informações. Acho que é importante saber sobre
isso. Por último, dizer-lhe que estou com o Presidente
Lula. Acho um escândalo não olharmos a realidade do
problema de saúde no Brasil. É um escândalo aprovarmos a Emenda 29 da forma como está colocada
para votação. Como é que vamos ﬁxar 15% de dinheiro
da saúde obrigatório para os Municípios? Vamos ﬁxar
12% para os Estados, e sei, porque fui governador, V.
Exª sabe, está aqui o meu querido Blairo, que sabe, o
Rollemberg, que acompanha o Distrito Federal sabe, a
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diﬁculdade que se encontra para cumprir essas metas.
Como não ﬁxar 10% para a União? Se precisa de outra fonte, que aprovemos outra fonte. Então, quero me
somar à V. Exª e, até em homenagem ao Presidente
Lula, precisamos fazer esse debate. Nada de aprovar
aqui a toque de caixa, sem uma solução. Se é para não
ter solução, é melhor não aprovar. Tem de aprovar algo
que assegure ao Brasil as condições de responder a
esse grande desaﬁo. Muito obrigado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/ PT – AC) – Muito
obrigado, Senador Wellington. Há uma frase dele da
qual lembro muito bem. Ele falou: “olha, é claro que o
SUS é um sistema ótimo, um exemplo no mundo, um
sistema bom. Tem de ser defendido. Tem muitos problemas, mas tem de ser defendido”. É claro que precisamos aperfeiçoar o SUS. Ele falou tão bonito, ele falou:
“olha, precisamos olhar mais os doentes, precisamos
olhar mais os enfermos. Nós precisamos aproveitar
este ano e fazer mais pela saúde, não tirando dinheiro da saúde, mas destinando recursos e obrigações
para os gestores”. Eu achei um gesto muito bacana,
um gesto muito bonito da parte dele.
Então, agradeço os apartes; agradeço a compreensão da Mesa.
Só queria dizer ao Brasil inteiro: sigam rezando,
orando pelo Presidente Lula. Ele é um brasileiro extraordinário. Ele, D. Marisa e sua família precisam de
nossa força.
Então, força, Presidente Lula! Que Deus continue
lhe dando força para o senhor superar essa enfermidade e ajudar-nos a fazer deste Brasil um País cada
vez melhor, principalmente para aqueles que não têm,
para aqueles que não sabem, para aqueles que não
podem, como sempre foi o sonho de vida de V. Exª,
Sr. Presidente Lula.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana.
Meus cumprimentos pelo importante pronunciamento e pela saudação ao Presidente Lula. Ficamos
aqui na torcida pela sua completa recuperação e também na torcida para que ele possa comemorar, no domingo, o título do Corinthians, que certamente ele deve
estar aguardando com bastante ansiedade e euforia.
Agora, com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
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orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em
primeiro lugar, quero me associar à alegria e à emoção
do Senador Jorge Viana pela boa recuperação do Presidente Lula, pela energia transmitida pelo Presidente
Lula. É uma alegria, como admirador, como brasileiro,
poder ouvir essa notícia, porque eu tenho convicção
de que o Presidente Lula ainda tem muito a contribuir
com este País. E eu sou muito grato também ao Presidente Lula por todo o apoio: primeiro, por ter tido a
oportunidade de participar de seu governo e, depois,
pelo apoio que tive dele na minha eleição para o Senado. Enﬁm, por todos os momentos em que tive a
oportunidade de conviver com o Presidente Lula e por
saber a importância que o Presidente Lula teve, tem e
terá para a história do nosso País, especialmente para
a história do nosso povo.
Portanto, é uma grande notícia esta que o Senador Jorge Viana traz para todo o Brasil, aqui da tribuna do Senado, em relação à recuperação do nosso
querido Presidente Lula.
Mas também não poderia deixar de registrar que
hoje é o Dia Mundial de Luta contra a Aids. Nesta tarde,
eu gostaria de apresentar alguns números que, com
certeza, nos levarão a uma reﬂexão mais profunda
sobre o tema.
Relatório apresentado pela Organização Mundial
da Saúde e por outras agências informa que, atualmente, há 34 milhões de pessoas no mundo contaminadas
pelo HIV, o vírus que causa a doença.
É inegável que a comunidade internacional fez,
na última década, avanços extraordinários no combate
à Aids. Dados divulgados na semana passada, num
estudo da Unaids (agência da ONU para o combate à
doença), mostram que o número de novas infecções
pelo HIV caiu de 3,1 milhões, em 2001, para 2,7 milhões, em 2010.
Na América Latina, os números da epidemia
continuam estáveis, com uma média de 100 mil novos
casos de infecção a cada ano desde 2001. As mulheres representam um terço das pessoas infectadas até
2010. No Brasil, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
de 1980 a junho de 2011, 608.230 pessoas foram infectadas com o vírus. Segundo o Ministério da Saúde,
foram registrados 34,2 mil novos casos de Aids no ano
passado, contra 35,9 mil em 2009 – números ainda
bastante elevados.
A taxa de incidência da doença passou de 18,8
por 100 mil habitantes, em 2009, para 17,9, em 2010.
A demora no diagnóstico ainda é a principal causa
para tantas mortes, já que as pessoas só buscam ajuda quando começam a sentir os primeiros sintomas.
No ano passado, 11,9 mil pessoas morreram
em decorrência da Aids, enquanto em 2009 foram
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registradas 12 mil mortes. Apesar da leve redução, o
coeﬁciente de mortalidade se manteve igual: 6,3 por
100 mil habitantes.
O Sudeste concentra a maior incidência da doença, com 343.095 casos; seguido pelo Sul, com 123.069
registros; Nordeste, com 78.686; Centro-Oeste, com
35.116; e Norte, que registra 28.248 casos. A maior
preocupação do Governo é com as regiões Sul, Sudeste e Norte, que registraram aumento da taxa de
incidência em 2010.
O número de casos de Aids é maior entre os homens quando comparado às mulheres. De 1980 a junho
de 2011, foram identiﬁcados 397.662 (65,4%) casos
da doença no sexo masculino e 210.538 (34,6%) no
sexo feminino.
É importante ressaltar que essa diferença vem
diminuindo ao longo dos anos. Em 1989, a razão era
de seis homens infectados para cada mulher, enquanto que, em 2010, passou para de seis a cada 1,7. Em
2010, a taxa de incidência entre homens foi de 22,9
casos por 100 mil habitantes, e nas mulheres, a taxa
foi de 13,2 por 100 mil habitantes.
E ainda há muito com o que se preocupar. Nos
últimos anos, aqui no Brasil, mais de um adolescente
de 13 a 19 anos foi contaminada pelo HIV por dia. Desde1998, o número de mulheres adolescentes entre 13
e 19 anos infectadas no Brasil por ano vem superando
o número de homens infectados com a mesma idade.
No DF, a média mensal de casos de Aids teve
queda de 12% em relação ao ano passado. Entre janeiro e outubro deste ano, 255 pessoas descobriram ser
soropositivas para o vírus HIV, ou 25 por mês. A série
histórica registra, desde 1985, um número aproximado
de 400 novos casos por ano — cerca de 33 mensais.
Os homens continuam mais vulneráveis à doença do
que as mulheres: representam mais de 72% do total
de novas ocorrências.
Um dos dados mais preocupantes do boletim
epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de
Saúde é o crescimento da incidência de casos entre
jovens na faixa de 13 a 24 anos.
Não é porque o Brasil tem um exemplar programa
de combate à doença que podemos baixar a guarda
nas campanhas de prevenção. É preocupante que o
índice de contaminação entre jovens de 15 a 24 anos
tenha crescido. São pessoas que têm maior acesso
a informações sobre o assunto do que os jovens das
décadas de 1980 e 1990, que viveram o temor de
uma doença desconhecida e a propagação de dados
errados e preconceituosos. Não é apenas uma questão de saúde pública, mas de educação. As escolas
devem estar preparadas para lidar com o tema, livre
de preconceitos e com material adequado disponível.
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Depois de apresentar todos esses números e
estatísticas, gostaria de destacar que, no entanto, a
atual escassez de verbas é muito preocupante, não só
no Brasil ou em Brasília, mas no mundo. De acordo
com relatório da ONU, o total de verbas destinadas ao
combate à Aids caiu de US$15,9 bilhões em 2009, para
US$15 bilhões em 2010. As agências de combate à
doença calculam que, para 2015, o mundo precisaria
de US$22 bilhões a US$24 bilhões para realizar ações
abrangentes e eﬁcazes contra a epidemia.
Além de ações abrangentes e eﬁcazes, é necessário estabelecermos ações pontuais que possam fazer a diferença. Aqui no DF, existem diversos trabalhos
que ajudam o portador do HIV a ter uma vida mais
saudável. Destaco o trabalho da instituição Vida Positiva, que cuida de crianças e adolescentes que vivem
e convivem com o HIV.
Fundada em 2007 pela ex-empresária Vicky Tavares, a instituição, além de oferecer educação, remédios, roupas, alimentação adequada e tratamento
médico, oferece um remédio que é essencial para que
a pessoa que vive com HIV viva mais: o amor. Pois é
só o amor que supera o preconceito.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a luta contra
o preconceito é diária. Não podemos esquecer isso
nunca, especialmente neste momento, em que se realiza a Conferência Nacional de Saúde, é importante
estejamos todos mobilizados nesta luta permanente,
que é a luta contra a Aids.
Mas não posso deixar de tratar também, Sr. Presidente, de outro tema também importante, de que faço
um registro desta tribuna.
Nesta semana, mais de 190 países estão reunidos
na Conferência do Clima de Durban (Cop 17), sob um
cenário pouco promissor. Primeiro, porque não abre
com boas perspectivas para a prorrogação do Protocolo de Kyoto, com resistências do Japão, Rússia,
Austrália, Canadá e EUA. Segundo, porque tem poucas
chances de fechar o acordo climático global, para o
corte substancial de emissões de gases de efeito estufa. Terceiro, porque a crise económica internacional
poderá comprometer o Fundo Verde Climático, sendo
muito pouco provável que se cumpram as metas de
destinar recursos aos países em desenvolvimento, até
2020, para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas.
Ao mesmo tempo, a ONU acaba de divulgar o
relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) com dados preocupantes. O estudo
dá como certo o aumento da frequência e magnitude
das temperaturas diárias em todo o planeta ao longo
deste século e, com isso, o aumento da intensidade
das cheias, secas e ondas de calor.
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Segundo o documento, eventos extremos climáticos atingirão o globo de forma desigual: a onda de calor
que matou 70 mil pessoas na Europa em 2003 pode
ser um padrão para futuros picos no sul da Europa e
no norte da África. Regiões da África onde milhões já
vivem no limite da fome enfrentarão mais secas. Também prevê que pequenas ilhas e arquipélagos poderão
ﬁcar inabitáveis devido a fortes temporais, agravados
pelos mares com níveis mais elevados.
São dados que instigam os países membros a
pensarem com urgência em planos de prevenção e enfrentamento desses desastres, incluindo estratégicas
de políticas de migração, já que, segundo a ONU, os
acidentes deste tipo ocasionaram no ano passado o
deslocamento de 90% das pessoas vitimadas.
Atualmente, o IPCC é considerado a principal
referência em produção de estudos sobre a mudança
do clima no mundo, reunindo mais de 2.600 pesquisadores, entre eles alguns renomados brasileiros. Ainda
que seja alvo de críticas – de cunho político ou técnico
–, aponta para riscos reais e concretos, que devem ser
levados em consideração. Se observarmos apenas os
desastres causados no Brasil, já temos uma evidência
clara desses riscos. Segundo a ONU, na última década, 60 catástrofes naturais afetaram o País, com prejuízos bilionários e milhões de pessoas desabrigadas.
Além dos danos ambientais, socioeconômicos, físicos
e psicológicos, que impactam tragicamente a vida dos
brasileiros, os efeitos desses acidentes são em sua
maioria irreparáveis, tanto no aspecto da recuperação
e reconstrução pós-desastres, quanto na escala propriamente humana.
Mais do que ações paliativas, o Brasil se vê no
desaﬁo de pensar a prevenção de forma estratégica
e integrada, indo além das medidas de antecipação e
promovendo uma profunda discussão sobre infraestrutura, com propostas de soluções que sejam eﬁcazes
e economicamente viáveis ao País.
Os desastres climáticos poderão custar US$1
trilhão em 2040, de acordo com dados do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Pnuma.
Se cada país investisse pelo menos 1% desse
valor em estratégias ambientais, teríamos um cenário
futuro certamente melhor, menos trágico e mais promissor. Falo não somente da redução de emissões de
CO2 e em medidas de reﬂorestamento, mas na adoção de modelos de energia renovável, em pesquisas
de inovação tecnológica e em estratégias que possibilitem avanços reais rumo a uma economia mais limpa com redução expressiva de emissão de gases de
efeito estufa. O Fundo Verde deveria funcionar como
um suporte, para que as nações em desenvolvimento
pudessem investir em tecnologia limpa e em outras
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ações direcionadas à mitigação das mudanças climáticas e dos seus impactos para a população.
Os custos das mudanças climáticas são altos
socialmente, ambientalmente e economicamente. O
relatório Stern, encomendado pelo governo britânico,
sobre os efeitos na economia mundial das alterações
climáticas nos próximos 50 anos, concluiu que, com
um investimento de apenas 1% do PIB mundial, pode-se evitar a perda de 20% do mesmo PIB num prazo
de simulação de 50 anos.
Os efeitos da mudança climática não podem
mais ser evitados pelo menos nos próximo 30 anos,
mas deve ser feito um esforço para a adaptação, de
forma que a economia e a sociedade sofram menos.
É obviamente confortável para governos permanecer
sob os muros da incerteza cientíﬁca. No entanto, a
realidade já aponta sinais evidentes, e não podemos
fechar os olhos para esse problema. Ignorar fatos reais
dos riscos e danos por eventos extremos é atestar um
futuro trágico para boa parte da população, sobretudo
para os mais pobres. Infelizmente, a comoção nacional costuma sempre vir na medida da condição social,
sempre maior quando a vítima é quem pode, quem
paga e quem manda.
Os apelos do Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, ao lembrar que até 2060 a população da Terra
será 50% maior que a de 1999, o que levará a mais
aumentos de emissões de gases poluentes, parecem
não ecoar ainda, como deveria. Dados do Climate
Analysis Indicators Tool mostram que, entre 1990 e
2007, as emissões mundiais de CO2 já cresceram 40%,
não se incluindo ﬂorestas, nem emissões do transporte
internacional. Segundo a Organização Meteorológica
Mundial, a tendência é a de que a temperatura da Terra
suba 2,4 graus até 2020.
E aqui é importante fazer um parêntese, para registrar o compromisso brasileiro voluntário de reduzir
as suas emissões de gases de efeito estufa.
E quero aqui registrar que, ao contrário do que
vem sendo divulgado por algumas organizações não
governamentais, com a aprovação do Código Florestal, que está em tramitação neste Congresso, e com a
recuperação das áreas de preservação permanente,
previstas no Código, e a recuperação das áreas de reserva legal para as propriedades acima de quatro módulos ﬁscais, teremos provavelmente o maior programa
de reﬂorestamento do mundo e o maior programa de
sequestro de carbono do mundo.
E é importante ressaltar que no Código Florestal que será apreciado por este Plenário na próxima
semana continuamos mantendo as áreas de preservação permanente nos mesmos moldes atuais, com
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30m para rios até 10m de largura e 500m para rios
com mais de 600m de largura.
No que se refere às áreas de reserva legal, a
mesma coisa. Estamos mantendo os atuais padrões
do Código Florestal: 80% para a Floresta Amazônica;
35% para o Cerrado localizado na Amazônia; e 20%
para os demais biomas, obrigando todos os médios e
grandes proprietários rurais acima de quatro módulos
rurais a recuperarem suas reservas legais até esse patamar. E obrigando a todos, de agricultores familiares
a pequenos e grandes produtores a recuperarem as
áreas de preservação permanente de 15m nos rios de
até 10m de largura a até 100m nos rios mais largos.
Repito, esse será um grande programa de reﬂorestamento. Esse será um grande programa de sequestro de carbono. E é importante ressaltar que muitos
dos que criticam a proposta que será apreciada pelo
Senado na próxima terça-feira não queriam resolver.
Procuraram-nos para não resolver. Vamos adiar! Vamos
adiar! Não vamos resolver! Isso porque precisam de
uma bandeira apenas para fazer proselitismo político
quando a obrigação desta Casa é resolver, é legislar.
E quero dizer a esta Casa, que tem reclamado
tanto que grande parte da sua agenda, da sua pauta
é dedicada à apreciação das medidas provisórias, que
esse é um tema que surgiu dentro do Congresso e
que vem sendo debatido aqui desde 1999. Agora, em
um ambiente de diálogo, conseguimos construir uma
proposta que representa um ponto de equilíbrio entre
as preocupações ambientalistas e as preocupações
dos produtores rurais.
E lembro-me, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, do saudoso Desembargador Hermenito Dourado, que dizia que o papel aceita tudo. O fato é que o
Código Florestal atual, apenas com os instrumentos
de comando e controle, não foi suﬁciente para evitar
desmatamento e não trouxe também nenhuma árvore
de volta, como disse o Relator, Senador Jorge Viana.
O que estamos fazendo é construindo um código realista, um código que obrigue a recuperação das
áreas de preservação permanente, mas que aponte
para a construção de instrumentos econômicos que incentivem a preservação. É essa mudança de foco que
temos de dar a este debate. E temos de esclarecer a
verdade, porque há muita manipulação de informação.
A população precisa saber o que efetivamente está
dito na proposta de código ﬂorestal que votaremos na
próxima terça-feira.
Os fenômenos extremos terão maior impacto nos
setores ligados à saúde, à segurança alimentar, ao
abastecimento de água, à agricultura, ao meio ambiente
e ao turismo. Por isso, cientistas recomendam medidas
de gestão socioambiental mais adequadas ao cenário
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projetado, que passam pela criação não somente de
medidas de mitigação, mas de prevenção de riscos,
com planejamento e ﬁscalização da ocupação territorial no campo e nas áreas urbanas, aliadas à proteção
da cobertura vegetal e à gestão sustentável da água.
E aqui faço parênteses para registrar também a
introdução de um conceito novo na proposta de código
ﬂorestal, uma contribuição de um grande cientista do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Prof. Carlos
Nobre, de incluir o conceito de faixa de passagem de
inundação por onde, num período razoável de anos,
passaria, em caso de chuvas muito fortes, toda a inundação, toda a enchente, deﬁnindo que as áreas de preservação permanente nessas áreas serão deﬁnidas a
partir dos limites dessas faixas de passagem, de inundação, criando segurança na ocupação das cidades.
Registro, também, outro artigo da proposta de
código que garante que qualquer expansão de cidade,
qualquer novo empreendimento imobiliário deve garantir, pelo menos, 20m² de área verde por habitante.
Uma inovação extremamente positiva para a qualidade
de vida das nossas cidades e que está presente na
proposta de código ﬂorestal.
Mas também é preciso enfrentar as causas que
produzem o impacto social diante dos desastres naturais, ou seja, enfrentar as desigualdades estruturais,
socioeconômicas, que estão por trás desse processo,
que penalizam, sobretudo, os mais pobres na vulnerabilidade às mudanças climáticas.
Nesse contexto, o maior desaﬁo para Durban
será vencer as resistências e prorrogar o Protocolo de
Kyoto, que expira em 2012, até que se avance para um
novo acordo internacional do clima. O Brasil certamente
terá uma posição inﬂuente na Conferência de Durban,
devido à meta ousada que anunciou na COP15, de redução de emissões de poluentes até 2020.
No entanto, é preciso ir além, pensar adiante, inclusive no lançamento de uma versão ambiental do PAC
que seja uma política não apenas focada em cuidados
com o meio ambiente, mas também no crescimento
econômico, incluindo a venda de serviços ambientais,
como previsto na nossa proposta de Código Florestal,
o uso sustentável dos ativos econômicos naturais e a
adoção de modelos de produção que avancem rumo
a uma economia mais limpa, rumo a uma economia
verde, como determina a proposta de novo Código Florestal, de criação pelo Governo de uma proposta de
instrumentos econômicos que valorizem a preservação.
Eram esses dois registros, Sr. Presidente, que
gostaria de fazer na tarde desta quinta-feira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.
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E agora com a palavra o Senador Wellington
Dias, do PT do Piauí.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, hoje vou tratar aqui de um tema bem
ameno.
Eu tenho, durante muitos anos, com muito orgulho, participado de um movimento mundial, que é o
Movimento da Política pela Unidade. Esse movimento
está completando dez anos de fundação e, hoje, eu
quero, desta tribuna, tratar dele para o Brasil.
Quando ainda Deputado Federal, mas já como
Deputado Estadual, lá mais atrás, no meu Estado, com
o Movimento dos Focolares, eu participei. É um movimento que atua em vários Estados brasileiros. Não é
uma religião, na verdade, é um movimento que trabalha a solidariedade, a fraternidade, e trabalha algumas
teses que defendo também na vida, nos cargos e nas
missões que me são dados.
Destaco, por exemplo, a experiência da economia em comunhão, do programa da economia solidária, de um conjunto de experiências que de um lado
faz uma reﬂexão sobre esse modelo concentrador de
riqueza que temos no nosso planeta e da suportabilidade do planeta.
Trato aqui, neste pronunciamento, do 10º aniversário de Fundação do Movimento Político pela Unidade.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
povo brasileiro do meu Nordeste, especialmente do
meu Piauí, quero aproveitar essa oportunidade hoje
no Plenário do Senado para celebrar o 10o aniversário
de fundação do Movimento Político pela Unidade, do
qual eu e tantos outros parlamentares fazemos parte.
Aqui, no Senado Federal, o Senador Walter Pinheiro faz
parte, a Deputada Luiza Erundina esteve na coordenação desse movimento – para citar um outro exemplo.
Sr. Presidente, o Movimento Político pela Unidade é uma rede mundial de cidadãos ativos, políticos
eleitos em todos os níveis institucionais, militantes dos
mais diversos partidos políticos, funcionários públicos,
estudiosos e cientistas políticos, além de jovens interessados nas grandes questões mundiais e pela vida
da própria cidade, do Estado e do País.
Nossa crença é de que a unidade constitui o futuro
do mundo e, para isso, procuramos dar nossa própria
contribuição no campo da política, através de uma atuação competente e de um estilo de vida coerente. Há 19
anos, Sr. Pesidente, milito nos movimentos populares,
no movimento sindical, no movimento estudantil, no
movimento associativo, no movimento dos escoteiros,
enﬁm, em vários movimentos, desde criança.
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Ao lado de muitos parlamentares, participo da
Movimento Político pela Unidade tentando promover
a fraternidade política e a busca do bem comum.
O Movimento Político pela Unidade tem suas raízes na história de nossa querida Chiara Lubich. Chiara Lubich nasceu em Trento, Itália, em 22 de janeiro
de 1920 e faleceu em 14 de março de 2008. Durante
a Segunda Guerra Mundial, Chiara Lubich – era uma
jovem – abraçou o Evangelho como estilo de vida e
criou o Movimento dos Focolares.
O Movimento dos Focolares busca contribuir para
a renovação de todos os aspectos da vida humana.
Dele participam cerca de cinco milhões de pessoas de
nacionalidades, condições sociais e religiões diferentes. Eu sou católico, mas temos a presença de pessoas evangélicos, espíritas, enﬁm, das mais diferentes
denominações.
Em 2001, o Movimento Político pela Unidade
chegou ao Brasil como uma resposta à necessidade
de encontrar espaços de diálogo e participação nos
processos de crise e consolidação da democracia em
nosso País.
Oﬁcialmente, porém, o movimento teve início em
Nápoles, na Itália, em 1996, por ocasião de um encontro de Chiara Lubich com um grupo de personalidades
de diversas funções da vida política, provindas de diferentes culturas e opções políticas. Realizar o mundo
unido – essa era a missão. Essa é mais do que uma
meta para o Movimento Político pela Unidade; é um
caminho em direção à civilização da unidade, fruto não
só da ação política, mas de novas relações de reciprocidade. E, é claro, em consequência, a paz.
Nós podemos nos perguntar qual seria então o
papel da política nessa perspectiva? Para o Movimento
da Unidade, a política é uma atividade nobre que deve
estar sempre a serviço da sociedade e do bem comum.
O Movimento Político pela Unidade almeja fazer
com que a humanidade viva como uma família global,
na qual os relacionamentos entre pessoas e grupos
contribuam para a realização da unidade na diversidade dos povos, das crenças e das culturas.
Veja, aqui não pedimos que ninguém abra mão
das suas convicções, da sua religião, das suas diferenças. O importante é compreender que isso é possível,
respeitando a diversidade.
A política oferece as condições para que a sociedade realize completamente o seu projeto na unidade
e na riqueza da diversidade.
A ação direta de Chiara Lubich à frente do MPPU,
como é chamado o Movimento da Política pela Unidade, desde sua fundação até março de 2008, estimula-nos a dar continuidade à nossa ação e reﬂexão no
plano político.
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Ao mesmo tempo, a própria Chiara aﬁrma ser
essencial a inserção na complexidade da vida política
de nossos países. É essa relação “carismática” entre
pensamento e ação que está abrindo caminho para
a penetração da proposta da Fraternidade Universal
dentro do Congresso Nacional brasileiro.
Aqui eu digo que, às quartas-feiras, na última
quarta-feira de cada mês, nós fazemos um momento
de reﬂexão, com a leitura de um texto que vai nessa
direção e ali fazemos a nossa reﬂexão, além de outros
atos e movimentos que são colocados.
Chiara deﬁniu nosso movimento como um “laboratório internacional de trabalho político comum entre
cidadãos, funcionários, estudiosos, políticos de vários
níveis, inspirações e partidos, que colocam a fraternidade como base da própria vida”.
Nessa deﬁnição emergem três elementos: um
claro perﬁl operacional, a pluralidade de atores protagonistas e a inspiração geradora da fraternidade
universal. O que nós, parlamentares, encontramos no
Movimento Político pela Unidade é um espaço de discussão deliberativa, serena e construtiva, onde podemos superar nossas divergências.
Chiara Lubich sempre falou da política em sua
função insubstituível, deﬁnindo-a como “o amor dos
amores”, apresentando-a como uma atividade elevada
– eu diria uma das mais completas artes da humanidade –, profundamente humana, cuja natureza especíﬁca é o amor social, um serviço a todos os outros
aspectos da vida.
Esse pensamento ilumina, antes de tudo, os políticos a respeito de sua vocação, restituindo-lhes o
horizonte iluminado e pleno de sentido que entreviram
ao optar pela política. Concretamente, isso signiﬁca trabalhar com mais determinação para não deixar faltar
os elementos que representam a função conciliadora
e harmonizadora dos vários interesses legítimos que
representamos. Aﬁrmar o papel da política signiﬁca,
atualmente, defender o horizonte do bem comum.
A fraternidade vem sanar uma visão redutiva da
política somente aos aspectos administrativos e tecnocráticos, conferindo-lhe força para garantir as instâncias
de sentido comunitário que emergem da sociedade.
Nosso objetivo é, respeitando as diferenças entre nossos partidos e ideologias, pregar a fraternidade para
que consigamos alcançar os ideais de amor e unidade que nosso País espera e nossa sociedade almeja.
Veja, Sr. Presidente, que fazemos parte, por uma
vontade de Deus – nós cremos nisso – e do nosso
povo, do Senado Federal. Representamos aqui a Federação brasileira, assim como a Câmara, legalmente,
constitucionalmente, representa o povo.
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Aqui, no dia a dia, tenho sempre que me lembrar
o que me levou a ingressar na política, reﬂetindo sobre
qual o propósito, qual a missão que temos na política.
Por que será que me foi dado no planeta Terra, num
período tão curto de vida, a chance de estar hoje no
Parlamento brasileiro, a chance, como tive, de governar um Estado ou de exercer a função de bancário na
Caixa Econômica Federal, a função de taquigraﬁa, a
função de cuidar do sistema de comunicação do Senado, a função, enﬁm, de quem está nos assistindo,
nas mais variadas formas, no nosso País? Por quê?
Veja, no caso da política, nós não podemos nos
descolar daquele propósito que com certeza cada um
teve, daqueles sonhos, daquela busca quando decidimos ingressar na política. Ninguém vem para a política por acaso. Eu tenho certeza de que V. Exª, por
exemplo, tem uma missão com o povo do Acre e com
o povo brasileiro; o Senador Pimentel, da mesma forma, tem em relação ao povo do Ceará; e assim cada
um dos que compõem essa Casa. E certamente nós
não podemos nos arredar disso.
O que podemos fazer, por exemplo, como debatíamos há pouco aqui, para que tenhamos, como é
desejo, como ouvimos aqui do Senador Jorge Viana,
do próprio Presidente Lula, o desejo de termos uma
política adequada para a saúde, uma política adequada
para que uma riqueza como a do pré-sal, como tratava
há pouco, possa ser bem distribuída com todo o Brasil, para que a possamos ter um Código Florestal que
garanta não só aos seres humanos, não só às novas
e futuras gerações, mas aos outros animais, plantas,
enﬁm, a condição de vida neste Planeta?
Então, quando começamos a reﬂetir sobre isso,
realmente vemos sentido na vida pública. Se ﬁcarmos
aqui tomados, no dia a dia, pela burocracia de última
hora, ou seja, pelas disputas que temos aqui, muitas
vezes disputas que saem da raia da própria civilização
– muitas vezes, pela emoção, pelo calor da disputa,
esquece-se da verdadeira razão, da verdadeira missão
–, muitas vezes agredimos, muitas vezes agravamos,
muitas vezes ferimos outras pessoas.
Então, eu quero aqui dizer, com muito orgulho,
que é para mim uma satisfação muito grande aqui
desta tribuna comemorar o décimo ano de aniversário
da fundação do Movimento Político pela Unidade no
Brasil e, ao comemorar também no mundo, saudar a
todos que fazem esse movimento, em cada assembleia, em cada câmara municipal, pessoas dos mais
diferentes partidos, saudar os que fazem o Movimento
dos Focolares, movimento que congrega um conjunto
grande de lideranças de várias partes do Brasil, e, é
claro, fazer um chamamento para que mais lideranças
políticas participem desse movimento.
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Acredito que com esse pensamento nós poderemos ter um trabalho na política mais prazeroso.
Quantas vezes você, por conta de um momento
ácido em uma comissão técnica ou em um grupo de
trabalho, no dia seguinte ou na semana seguinte, ﬁca
se doendo – vou usar esse termo – de ter que voltar
ali e encarar seus pares por conta do que aconteceu
no dia anterior? Será que valeu a pena? Eu acho que
é possível fazer de forma fraterna a política. Fazendo
assim, como uma missão maior, fazemos com prazer,
fazemos com alegria, fazemos bem feita e fazemos
o bem.
Então, que todos abençoem os que já fazem parte desse movimento e que tenhamos mais adeptos.
Faço aqui um convite aos parlamentares presentes,
aos que nos escutam, às lideranças, enﬁm, a todos
os que participam de alguma forma da vida política
do nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado, Senador Wellington Dias.
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, nobres Colegas, o volume
de impostos cobrados em nosso País é, reconhecidamente, injusto e absurdo – o que já é reconhecido por
todos. Além disso, entre nós, o conceito de boa política ﬁscal está amplamente baseado no imediatismo
da taxação elevada, em detrimento do equilíbrio e de
uma visão econômica de longo prazo, a mirar a ampliação do emprego e da renda dos trabalhadores e a
expansão da base tributária por meio do fortalecimento
e da criação de novas empresas.
Nesse cenário, o meu Estado de Santa Catarina
vem se destacando por adotar medidas inovadoras. Nos
últimos anos, os sucessivos governos buscaram atrair
investimentos e promover a desoneração tributária em
dezenas de setores, beneﬁciando um sem-número de
segmentos produtivos.
As isenções e a redução de alíquotas contemplaram os setores fragilizados pela crise internacional
ou, noutra perspectiva, os que respondem mais diretamente a esse tipo de incentivo ou ainda que fazem
parte da estratégia traçada para o desenvolvimento
socioeconômico do Estado.
Isso tem sido norma em Santa Catarina para motivar pequenos negócios principalmente. Eu sei que na
produção de maçãs e na produção de vinhos de altitude, de boa qualidade, para motivar inclusive agora
as oliveiras, que é algo que o Brasil importa praticamente 100%. Então, são produtos que mais precisam
de uma alavanca, de um incentivo do Governo para
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poder se desenvolver. Até andarem com as próprias
pernas, terem vida própria, seguirem o caminho. Mas
quando, muitas vezes, há concorrência internacional,
em outros casos, em que precisa haver algum incentivo, o Governo tem de ser ﬂexível a ﬁm de minimizar
efeitos e de fazer com que sobrevivam, para que não
haja desemprego, para que haja continuidade. Isso tem
motivado muito. E até em função de algumas isenções,
tem havido um crescimento na produtividade e gerado
mais empregos. Em última instância, a arrecadação
também tem crescido. Uma demonstração muito clara
nesse sentido.
Porém, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de esclarecer que temos trabalhado arduamente para combater a ilegalidade e fazer um Governo mais ágil e justo
na relação com os contribuintes. São exemplos dessa
postura a criação de um Tribunal Administrativo Tributário e do Conselho Estadual do Combate à Pirataria
e Defesa da Ética Concorrencial. Portanto, não fazemos loucuras ou incentivamos práticas hostis ao bom
funcionamento dos mercados.
Por isso que em nosso Estado de Santa Catarina até existe um Tribunal Administrativo Tributário,
para fazer uma análise criteriosa de onde tem de vir
o incentivo, se tem de baixar ou se pode melhorar, se
está vivendo um boom de outra coisa. Aí pode até fazer
com que contribuam mais com os cofres públicos. As
pessoas e as empresas, quando vão bem, contribuem
com mais e se sentem melhor, e a sociedade também
tem para fazer um meio de campo, o equilíbrio entre
o necessário e o que é preciso nos diversos setores.
Ocorre, Sr. Presidente, que a carga tributária
incidente sobre determinados setores ameaça inviabilizar os negócios. No Estado de Santa Catarina,
em comunidades da imigração alemã, as cervejarias,
vejam bem, por falar em cervejarias, até parece que
é alguma coisa que não... Mas, quando se fala numa
construção artesanal, em cervejarias, Presidente, artesanal, de origem alemã, que eles têm em diversas
comunidades catarinenses – vou chegar lá mais adiante
– em que produzem, segundo os rígidos princípios da
Reinheistgebot, a lei da pureza da cerveja germânica,
aquela feita com pureza, da tradição mesmo, editada
em 1516, na Baviera. Temos várias comunidades em
Santa Catarina que fazem isso, artesanalmente, alguma
coisa assim com um percentual de malte bem maior, e
aquilo é artesanal, aquilo agrega, aquilo chama gente,
aquilo vem, aquilo chama o turismo até de pessoas de
outros lugares para conhecer.
Então, as microcervejarias a que me reﬁro encontram-se principalmente no Vale do Itajaí. Estão em
outras regiões do Estado, o norte também tem, o alto
vale, outras regiões, mas principalmente no Vale do
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Itajaí, elas são micro e pequenas empresas familiares,
surgidas a partir do ano 2000. Uma novidade até, no
ano 2000 começou a surgir isso com mais tecnologia
e que, aos poucos, começaram a buscar isso como
nasceu na Baviera, na Idade Média, e trazer para a
América do Sul e para Santa Catarina, nessa região.
E, aos poucos, consolidaram o que chamamos de Rota
da Cerveja Artesanal, um programa turístico e gastronômico nos moldes do que existe na Serra Gaúcha,
centrado na vitinicultura e no enoturismo. Temos também alguns nichos já da vitinicultura também nos vinhos
de altitude, nas regiões mais altas em Santa Catarina.
Trata-se de um setor jovem, mas promissor, pois
produz um produto de qualidade internacional, capaz
de ocupar importantes nichos do mercado cervejeiro
e contribuir para o fortalecimento desse polo turístico
e gastronomico de que é exemplo a Oktoberfest, que
é conhecidíssima já no Brasil, e inclusive no exterior.
E como ela foi criada? Foi criada na época das grandes enchentes para animar um pouco as pessoas na
reconstrução.
Então, foi criada a Oktoberfest – foi a primeira –
para tentar botar mais vida nisso. E as pessoas reconstruíram Blumenau. A Oktoberfest começou a crescer, a
crescer, a crescer. E a cerveja artesanal, assim como
os produtos artesanais na região do Vale do Itajaí, começaram a crescer. E começou esse movimento. Por
exemplo, na última Oktoberfest, em outubro deste ano,
reuniram-se mais de 563 mil pessoas.
A situação desses empreendedores, entretanto,
não está fácil, pois eles se deparam com uma carga
tributária que, de acordo com o Presidente da Associação dos Cervejeiros Artesanais do Rio Grande
do Sul – não estou falando de Santa Catarina, estou
falando do Brasil –, Sr. Artur Winter, supera os 65%
do faturamento. Sessenta e cinco por cento do faturamento! O faturamento é pequeno, mas essa carga,
como são indústrias familiares, 65% é um valor que
não é fácil de medir.
Ainda, segundo ele, a situação é dramática, e,
no Rio Grande do Sul, já não há condições de prosseguir no ramo.
Nós temos, no Rio Grande do Sul, na região de
Nova Petrópolis, várias dessas pequenas cervejarias,
que são muito conhecidas e estão em Gramado, Canela.
Em Santa Catarina, promovemos alterações legislativas
para proteger as cervejarias artesanais. Nosso Governo
estadual promoveu essas alterações, instituindo, por
exemplo, crédito presumido de até 13% na saída da
cerveja e chope artesanal pela fábrica para dentro do
Estado. Anteriormente, a alíquota era de 25%.
A medida alcança cervejarias com produção de
até 200 mil litros de chope por mês – são pequenas –,
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Senador Pimentel, cujo teor de malte seja superior a
80%. Quer dizer, tem que ter o malte, que é produzido;
o Paraná fornece muito bem esse malte. Há a região
de Guarapuava, que produz muito bem esse malte,
e há outras regiões onde se emprega muita mão de
obra para isso. Então, tem de haver, no mínimo, 80%
de malte nessa cervejaria de chope artesanal.
Na mesma linha, foram mantidos créditos para a
modernização de equipamentos; equipamentos também para essas pequenas empresas artesanais que
produzem cervejas nessa modalidade. Todavia, em
nível nacional, o setor microcervejeiro necessita de
uma medida urgente: a inclusão do vitorioso programa
denominado novo Simples Nacional.
Felizmente, há uma grande base de apoio parlamentar nas duas Casas do Congresso Nacional em
apoio à causa das micros e pequenas empresas. Como
reﬂexo, ao que parece, já há setores do Governo sensíveis ao pleito, com a exceção de sempre: a Receita
Federal, que está no papel dela, não há dúvida.
Demos um passo signiﬁcativo para a melhoria e
o aperfeiçoamento do Supersimples no mês passado.
Foi um passo decisivo ao viabilizarmos aqui, no Senado
Federal, o aumento das tabelas de enquadramento das
micros e pequenas empresas no Supersimples. Mas
ainda não é o bastante, é preciso incluir outros setores que há muito reivindicam o seu enquadramento e
sofrem com tratamento tributário injusto.
A situação das cervejarias artesanais é emblemática, pois têm um porte menor e pagam mais tributo
do que as grandes cervejarias industriais, porque as
grandes produzem em série e, se produzem em série,
quem vai comprar na fonte da grande cervejaria compra mais barato, porque é em quantia, em série; não
é o artesanato, não é até aquele limite de 200 litros
ou coisa que o valha.
O Deputado Jerônimo Goergen, Relator da Subcomissão das Micros e Pequenas Empresas, que analisou a proposta da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, esteve atento a essas
demandas. Igualmente – e aí chego no ponto em que
eu ia falar antes –, o Senador José Pimentel, Líder do
Governo nesta Casa, presente no plenário agora, para
honra nossa, efetuou um elogiadíssimo trabalho como
Relator do PLC nº 77/2011, articulando uma alternativa
que mantivesse a velocidade e a tramitação da matéria
e que, ao mesmo tempo, não fechasse as portas para
a inclusão de novos setores no Supersimples. V. Exª
é que foi o condutor desse processo agora há pouco
nesta Casa que representa o Congresso Nacional.
Pois não, com muita honra, Senador.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador
Maldaner, quero parabenizar V. Exª pelo pronunciamen-
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to que faz, pelo conteúdo sobre a economia brasileira,
em especial no que concerne à micro e à pequena empresa e à importância do setor de cervejarias, de vinho,
a chamada economia importante para algumas regiões
do Brasil, que vêm desse segmento. Quero somar a
isso também a chamada cachaça mineira, que é uma
aguardente ﬁna que abastece o mercado nacional e
que tem um grande valor agregado também no setor de
exportação. V. Exª fez parte daquele grande debate aqui,
no Senado Federal, para que pudéssemos construir
e votar por unanimidade essa fase do Supersimples,
que resultou na Lei Complementar nº 139, de 2011,
que já beneﬁcia, de imediato, 5,735 milhões micros e
pequenas empresas já inscritas nesse sistema. E, no
seu Estado, o Estado de Santa Catarina, que V. Exª
representa muito bem, já existem 251 mil micros e
pequenas empresas inscritas no Simples Nacional. V.
Exª é um grande defensor e, eu diria, um grande parceiro nesse processo no Congresso Nacional. Temos
o compromisso político de fazer, no início de 2012...
Estamos trabalhando, neste ﬁnal de 2011, para, no
retorno dos trabalhos, entre fevereiro e março, na primeira oportunidade, votar a inclusão de outros setores
no Simples Nacional. Sou um daqueles que entendem
que o corte de exclusão deveria ser apenas o faturamento, ou seja, as empresas com receitas brutas de
até R$3,6 milhões/ano, todas elas querendo, poderiam
estar no Simples Nacional. Esse seria o único critério
de corte. Evidentemente, essa é uma construção que
nós precisamos fazer. V. Exª, por meio do seu mandato,
representa um grande parceiro nesse entendimento,
e o Brasil tem convicção de que o seu mercado internacional resiste à crise internacional em face da micro
e da pequena empresa. Em nome do povo brasileiro,
do povo cearense, quero parabenizar o trabalho que
V. Exª faz pelo povo de Santa Catarina, ajudando-nos
em todo o território nacional. Muito obrigado.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Acolho, com muita alegria, o aparte de V. Exª.
Eu diria que é um momento feliz para nós, catarinenses, eu estar na tribuna no instante em que V.
Exª aqui se encontra, porque não é fácil, como Líder
do Governo no Congresso Nacional, estar sempre
presente no plenário, porque se tem que estar aqui,
tem-se que estar acolá, tem-se que estar em toda parte, e não só no Estado de V. Exª, o grande Ceará, no
Nordeste brasileiro. Mesmo aqui, em Brasília, são 24
horas de atividade.
Para os que estão assistindo a este momento, registro que, com a participação de V. Exª, eu ﬁco grato,
sem dúvida alguma.
Como diz V. Exª, em 2012, precisamos tentar incluir nesse rol do Supersimples setores da atividade
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brasileira como a cachaça mineira, tão bem conhecida
na Alemanha, tão bem conhecida na Europa, quando
se diz que é mineira.
Nós temos também Luiz Alves, em Santa Catarina, a capital de uma cachaça especial, e outras comunidades catarinenses.
E o artesanato! Por ser artesanal, quem sabe
elevar até certos valores, com um selo de qualidade.
O mundo olha quando vai essa nossa cachaça brasileira para a Europa. E se for mais o nosso açúcar,
para trabalhar a caipirinha, isso ﬁca um espetáculo!
É um consumo extraordinário, sem dúvida alguma, e
enaltece. Eles não pedem nem o preço. Isso ajuda a
fazer com que se injetem mais recursos no Brasil, gere
empregos, gere artesanato, dentro da boa medida e
da qualidade.
Então, eu ﬁco muito grato, Senador José Pimentel, para que possamos privilegiar setores que geram
empregos, setores familiares, muitas vezes, para ajudar
a manter tradições. Não é para concorrer com as grandes, em absoluto. Longe de mim! Longe disso. Com o
que se produz em série, não, não, em absoluto. Nem
de perto isso. Então, manter esses setores de atividade, até para evitar o êxodo, muitas vezes, para manter
coisas lindas, panoramas dos nossos ancestrais, para
conservar isso tudo. Acho que tudo isso é fundamental.
Então, tal passo, nobres colegas, a inclusão de
novos setores será decisivo. E devemos manter cerrada
vigília para que os esforços dos produtores cervejeiros,
no caso, assim como as nossas lutas no Parlamento
não sejam em vão.
Em meu Estado, com o passar do tempo, a redução tributária alcançou os objetivos desejados: mais
emprego, mais renda e, é preciso frisar, até mesmo
mais recolhimento de impostos.
Então, eu até diria que, com as considerações
de V. Exª, Senador José Pimentel, eu vou encerrar. Eu
encerro essas minhas considerações com o aparte de
V. Exª, com brilho, porque meu pronunciamento ﬁca
coroado, ﬁcam bem alicerçado, sem dúvida alguma.
Por isso, agradeço, Sr. Presidente e nobres colegas, por este momento.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Casildo Maldaner.
Passo a palavra agora ao Senador José Pimentel e convido a Senadora Ana Rita para assumir a
Presidência.
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Ana Rita.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Srª Presidente, eu gostaria de, a senhora assumindo,
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pedir a palavra pela Liderança do Governo assim que
fosse possível, logo após o Senador José Pimentel.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– Sim.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Obrigado.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente desta sessão, Senadora Ana Rita, que
muito bem representa o Estado do Espírito Santo, Srs.
Senadores, a nossa Presidenta Dilma e o Ministro da
Fazenda, Guido Mantega, anunciaram ao Brasil, nesta quinta-feira, medidas para estimular e fortalecer a
economia brasileira. As iniciativas têm por objetivo
incentivar o investimento, o crédito e o consumo em
meio a um cenário internacional adverso.
Essas medidas iniciaram-se em agosto com o
Programa Brasil Maior e agora são acrescidas por três
decretos e uma medida provisória, que serão publicados em edição extra do Diário Oﬁcial da União.
Um dos decretos reduz o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em algumas modalidades.
A alíquota do tributo cai de 2% para zero sobre os
investimentos externos em ações – tanto oferta primária quanto no mercado secundário, capital de risco
e cancelamento de recibos de ações de empresas
brasileiras negociadas no exterior. A medida incentiva
a entrada de capital estrangeiro com perﬁl de investimento de longo prazo.
Também está sendo reduzida de 6% para zero a
alíquota do IOF cobrada sobre aplicações de não residentes em títulos privados de longo prazo com duração
acima de quatro anos, medida que também estimula o
investimento e o ﬁnanciamento privado de longo prazo.
Sobre o crédito para pessoa física, a taxa anual
do IOF cai de 3% para 2,5% ao ano, iniciativa que estimula os ﬁnanciamentos internos.
O outro decreto reduz a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre
fogões, refrigeradores e congeladores, lavadoras de
roupa elétricas e tanquinhos, itens da chamada linha
branca. A desoneração vale para os produtos com índice de eﬁciência energética Classe A, ou seja, que
reduz o consumo da energia, e terá vigência até 31
de março de 2012. A medida estimula o consumo de
bens duráveis.
Está sendo reduzido ainda de 10% para 5% o IPI
sobre esponja de lã de aço e de 15% para zero o tributo sobre papel sintético (papel de plástico), destinado
à impressão de livros e periódicos, com o objetivo de
alinhar suas respectivas alíquotas àquelas praticadas
sobre produtos similares.
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A medida provisória que também está sendo publicada hoje estabelece a elevação do valor para classiﬁcação de imóvel popular para ingresso no Regime
Especial Tributário (RET), da construção civil, aplicável
às incorporações imobiliárias com projetos no âmbito
do programa Minha Casa, Minha Vida. O valor passa
dos atuais R$75 mil para R$85 mil, que era uma reivindicação da indústria da construção civil.
A iniciativa ajusta o programa às condições de
mercado atuais. Na mesma medida provisória, o Governo reduz de 9,25% para zero as alíquotas de PIS/
Coﬁns sobre massas até 30 de julho de 2012, ou seja,
todos os produtos derivados do trigo passam a ter zero
de contribuição do PIS/Coﬁns como forma de fortalecer
as padarias, que hoje precisam de um estímulo signiﬁcativo, tendo em vista a sua interiorização, os distritos, as comunidades e as cidades do Espírito Santo.
V. Exª, Senadora Ana Rita, acompanha de perto e sabe a quantidade de padarias que estão sendo
abertas; os seus produtos, o pão, o macarrão, os vários
produtos ali vendidos e o grande consumo pela sociedade brasileira, principalmente pelas classes D e E,
que, até ontem, tinham diﬁculdade de acesso a produtos do trigo. E, com a melhoria da renda e o aumento
do salário mínimo, passam hoje a consumir bastante.
Na hora em que reduzimos em 9,25% o custo desse
produto, isso gerará aumento do consumo e da renda
dos amplos setores da sociedade brasileira, que consomem o pão, consomem o macarrão, consomem os
vários produtos originários do trigo e que já fazem parte da nossa alimentação. E a pizza é o maior exemplo
para que possamos sair de casa com a família; comer
uma saborosa pizza naquelas casas especializadas
em massa que tanto frequentamos.
E prorroga até 31 de dezembro de 2012 a desoneração desses tributos sobre trigo, farinha de trigo e
o chamado pão comum.
Eu me lembro muito bem da minha época de estudante secundarista, em que o nosso jantar era um pão
com ki-suco e um ovo frito, porque não tínhamos condição de ter uma alimentação, um jantar mais completo.
Morava em casa de estudantes, e minha mãe e meu
pai não tinham condições de nos oferecer algo melhor.
Venho, nossa Senadora, de uma família de 15
irmãos. Sou eu e mais 14. Meu pai é aposentado pelo
Funrural com um salário mínimo e minha mãe é uma
guerreira, uma mãe de família com 15 ﬁlhos – criou
todos – e uma costureira que se aposentou também
com um salário mínimo. Mulher de garra, que orgulha
muito as mães brasileiras. E eu diria que é um exemplo
concreto daquela que sabe construir a sua família e
que se desdobrou para que nós pudéssemos estudar
– com diﬁculdade, é verdade. Mas todos nós fomos al-

DEZEMBRO 2011

Dezembro de 2011

fabetizados e uma boa parcela teve a graduação fruto
dessa mulher guerreira, minha mãe. Portanto, tenho
muito carinho para com ela. Nasceu em 1929, e Deus
ainda permite que ela viva conosco.
O terceiro decreto regulamenta o programa Reintegra, que nós já aprovamos aqui dentro do programa
Brasil Maior, na Medida Provisória nº 540, que prevê a
devolução de impostos no montante equivalente a até
3% das receitas de empresas exportadoras de bens
industrializados, na questão da exportação e também
da inovação tecnológica.
Portanto, as principais mudanças são: no campo
do IOF, investimento externo em ações, até ontem, nós
cobrávamos 2% sobre o montante, a partir da medida
provisória passa a ser zero; no capital de risco, nós
cobrávamos até ontem 2%, a partir da publicação da
medida provisória passa para zero; cancelamento de
recibo de ações de empresas brasileiras negociadas
no exterior, até ontem nós cobrávamos 2% de IOF, a
partir da medida provisória passa a ser zero; aplicações de não residentes de títulos privados de longo
prazo com duração acima de quatro anos, até ontem
nós cobrávamos 6%, a partir da medida provisória
passa a ser zero; crédito para pessoa física, até ontem
cobrávamos 3% ao ano, a partir da medida provisória
estamos reduzindo para 2% ao ano.
Sobre o IPI, na chamada linha branca, fogões
de cozinha, até ontem cobrávamos 4% de IPI, a partir
da medida provisória passa a ser zero; refrigeradores
e congeladores, até ontem cobrávamos 15% de IPI, a
partir da medida provisória passa a ser 5%; lavadora
de roupa automática e semiautomática, até ontem cobrávamos 20% de IPI, a partir da medida provisória é
reduzido para 10%; lavadora de roupa, a mais simples,
os chamados tanquinhos, até ontem, 10% e, a partir
da medida provisória, o percentual passa a ser 0%;
palha de aço, até ontem se cobravam 10% e, a partir
da medida provisória, o percentual é reduzido para
5%; papel sintético, até ontem se cobravam 15% de IPI
e, a partir da medida provisória, ele passa a ser 0%.
PIS/Coﬁns: para as massas em geral, até ontem
se cobravam 9,25% e, a partir da medida provisória,
o percentual passa a ser 0%. Para a farinha de trigo e
para o pão comum, ﬁca prorrogada, até 31 de dezembro de 2012, a cobrança de PIS/Coﬁns no percentual
de 0%; antes dessas medidas, eram 9,25%.
Portanto, Srª Presidenta, são um conjunto de
ações que são tomadas dentro do programa Brasil
Maior e que têm como objetivo fortalecer a economia
brasileira, estruturar-nos melhor, para enfrentar a grave crise econômica que contamina o Mercado Comum
Europeu e a economia norte-americana.
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Nós sabemos que não somos uma ilha e que
precisamos também tomar medidas para que o impacto no Brasil seja mínimo. E, dentro dessa forma de
fazer, todas essas ações que o Estado nacional está
tomando têm como ﬁnalidade, em 2012, levar o Brasil
a repetir a geração de mais 2,5 milhões de empregos
acima do que vamos gerar neste 2011. Neste 2011, até
o mês de outubro, já tínhamos chegado a 2,2 milhões
de empregos formais sobre o saldo que tínhamos em
dezembro de 2010, o ano de melhor resultado de geração de emprego em toda a história brasileira.
E todas essas ações têm um olhar para o mercado nacional, para fortalecê-lo, fortalecendo a nossa
indústria, as nossas micro e pequenas empresas. E,
por falar nisso, este Congresso Nacional aprovou a lei
complementar que reestruturou todo o Simples Nacional, permitindo a atualização do teto de enquadramento
de R$2,4 milhões para R$3,6 milhões.
Todas as faixas intermediárias foram atualizadas
também em 50%, mas não mexemos nas alíquotas.
Portanto, a primeira faixa, que era de R$120 mil no setor do comércio, e toda a sua carga tributária, o ICMS
estadual mais os impostos federais, que só eram 4%
sobre o faturamento, continuam 4%, lembrando que
a carga tributária média no Brasil neste 2011, deverá
ser de 34%. Esse setor paga apenas 4%.
Na última faixa, que saiu de R$2,4 milhões e foi
para R$3,6 milhões e era 13,6% a sua carga tributária, aqui incluído o ICMS mais os impostos federais,
continua 13,6% sem nenhum acréscimo.
E para o empreendedor individual, que era de
R$36 mil e que pagava zero de imposto para o Governo Federal, se ele é do comércio ou da indústria,
paga apenas R$1 a título de ICMS para estar na formalidade; se ele é do setor de serviços não paga este
R$1 e paga R$5 a título de ISS, saindo de R$36 mil
para R$60 mil.
Com isso, o Brasil tem hoje 1.825.937 microempreendedores individuais formalizados. No Espírito
Santo, Srª Presidenta Ana Rita, temos hoje 46.893
empreendedores individuais formalizados, que são
os pipoqueiros, os borracheiros, o pessoal do setor de
higiene, a manicure, a pedicure, o cabeleireiro, enﬁm,
esse conjunto de pessoas. No nosso Ceará, são 53.538.
Quando vamos para as micro e pequenas empresas, que são a base da nossa economia, temos
hoje, no Brasil, 5.735.444 micro e pequenas empresas formais. Antes de o Congresso Nacional aprovar
esse fantástico projeto, em dezembro de 2006, com o
apoio da situação e da oposição, com o apoio do pacto federativo, dos 5.565 Municípios, dos 26 Estados,
do Distrito Federal e do Governo Federal, tínhamos ali
1.337.000 micro e pequenas empresas. Hoje, estamos
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com 5.735.444 micro e pequenas empresas formais
no Brasil em um curto espaço de tempo. Em menos
de cinco anos, são mais 4.400.000 micro e pequenas
empresas formalizadas no Brasil.
Esse mundo fantástico do empreendedorismo
que todos nós acompanhamos de perto e sabemos
o que representa. E esse público todo é exatamente
aquele que mais gera emprego no Brasil.
Dos 2,5 milhões de empregos formais, com carteira assinada, gerados no Brasil em 2010, 80% estão
nas empresas que têm até 99 empregados, que são
exatamente da micro e da pequena empresa. E dos
2,2 milhões de empregos que o Brasil gerou de janeiro a outubro de 2011, repete este mesmo índice: em
torno de 80% desses 2,2 milhões de empregos estão
nas micro e pequenas empresas.
É por isso que o nosso ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre nos dizia: “Acreditem no pequeno, deem uma oportunidade a ele, que ele fará o
Brasil crescer, a sua economia crescer e a sua família
ascender na pirâmide social”.
Nosso ex-Presidente está se recuperando de
câncer de laringe, e todos nós estamos rezando, orando e pedindo a Deus que ele se recupere o quanto
antes. Quero, aqui, registrar que, hoje, nosso Líder
Humberto Costa foi a São Paulo em nome de nossa
bancada, de nossos Senadores e Senadoras, abraçar
o ex-Presidente e dizer que, aqui no Senado Federal,
os 81 Senadores, independentemente de partido político, todos, querem a sua recuperação o quanto antes,
como assim o quer toda a sociedade brasileira.
Por isso, Srª Presidente, quero agradecer o espaço concedido e dizer a V. Exª que as medidas que
a nossa Presidente e o nosso Ministro da Fazenda
estão tomando fazem parte do programa Brasil Maior
e têm como objetivo estimular o crescimento econômico e criar ferramentas para que possamos enfrentar
a crise econômica que se abate sobre as economias
centrais. Há clareza de que o Brasil não é uma ilha,
precisamos cuidar da nossa casa, da nossa família,
da nossa empresa, do nosso mercado.
Acima de tudo, temos de deixar claro que este
País hoje é a sétima potência econômica do Planeta e
será a quinta potência econômica do Planeta em 2015.
Queremos um país rico, sem pobreza. É por isso que
todos nós estamos trabalhando muito aqui no Senado
Federal, no Congresso Nacional, com nossos líderes,
independentemente dos partidos. Temos diferenças
em alguns pontos, mas todos querem que este País
dê certo, porque é a certeza da esperança da nossa
juventude, dos nossos ﬁlhos, dos nossos netos, das
nossas gerações futuras.
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Portanto, muito obrigado. Desejo a V. Exª um bom
ﬁnal de semana. Amanhã, todos irão marcar presença, teremos sessão e, depois, vamos cuidar de nossos Estados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– Parabéns, Senador Pimentel, um belíssimo discurso
nos trazendo informações importantes, fruto das ações
do nosso Governo, inclusive informações do Estado
do Espírito Santo sobre empreendedorismo, sobre as
pequenas empresas que estão sendo legalizadas no
Estado do Espírito Santo.
Eu queria dizer, Senador Pimentel, que o Governo
do Estado do Espírito Santo tem se empenhado muito
nessa área, e realmente o crescimento das empresas
legalizadas é visível no Estado.
Parabéns a V. Exª.
Passo a palavra agora ao Senador Romero Jucá,
que falará como Líder do Governo nesta Casa, pelo
tempo regimental.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Srª
Presidenta Ana Rita.
Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra, Srª Presidenta, para fazer um registro preocupante acerca
do meu Estado, Roraima, e para pedir ao Ministério
do Desenvolvimento Agrário e ao Incra providências
para procurar sanar esse dado, que é um dado extremamente negativo para o nosso Estado.
O Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) realizou, nos últimos dias, um levantamento em todo o País para veriﬁcar quais famílias
estavam excluídas do programa da reforma agrária.
E qual foi a nossa surpresa: o Estado de Roraima foi
o campeão de exclusão de famílias do programa da
reforma agrária, com 34,9% de famílias excluídas,
um número extremamente alto, famílias excluídas ou
porque não estavam mais no lote ou porque, em tese,
não tinham desenvolvido atividades na sua condição
de ocupantes dos lotes.
Isso representa uma preocupação muito grande.
São mais de 5.496 famílias que deixaram o lote, que
saíram do programa de reforma agrária e, portanto,
agora estão em situação de inadimplência.
Eu quero fazer este registro pedindo ao Incra de
Roraima, ao ex-Deputado Titonho Bezerra, Superintendente do Incra, pedindo ao Incra nacional e pedindo
ao Ministério do Desenvolvimento Agrário que tomem
providência no sentido de, primeiro, buscar um caminho para que essas famílias retornem aos lotes. Não
é possível essas famílias ﬁcarem fora dos lotes da forma como estão. Segundo, se as famílias não estavam
ocupando os lotes, isso é devido à falta de condições
dos próprios assentamentos. Os próprios assentamen-
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tos têm problema de estrada, têm problema de escola,
têm problema de atendimento à saúde, têm problema
de crédito para desenvolver as atividades produtivas.
Isso fez que as famílias não tivessem condição de
continuar no lote.
Então, eu faço este registro, lamento esse número
de 5.496 famílias retiradas ou ausentes dos programas
da reforma agrária, ao tempo em que peço ao Ministério
do Desenvolvimento Agrário e ao Incra, tanto ao Incra
de Roraima quanto ao Incra nacional, que procurem
resolver essa questão, dando, primeiro, uma oportunidade para que essas famílias possam retornar e,
depois, dotando os assentamentos de condições para
que, efetivamente, as famílias possam permanecer no
local. Não se pode pedir às famílias que ﬁquem numa
outra terra, que ﬁquem no lote se a estrada não tem
condições de acesso, se não há educação, se não há
crédito, enﬁm, se as famílias não têm condições de
subsistência.
Então, faço esse registro aqui, lamentando esse
título de campeão de Roraima na exclusão dos programas de assentamentos do Incra e pedindo providências para que Roraima possa reverter essa página
e, assim, possa assentar as famílias que precisam ser
assentadas.
Ao fazer esse registro, peço a transcrição da matéria “Roraima tem maior percentual de excluídos [da
reforma agrária]” e agradeço a oportunidade.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCA EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Roraima tem maior percentual de excluídos
29/11/2011 03H04
Andrezza Trajano
Nos últimos dez anos, Roraima apresentou o
maior percentual de famílias excluídas do programa
de reforma agrária administrado pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Dados divulgados
pela autarquia apontam que 34,9% do total deixaram
de fazer parte do programa por estarem em situação
irregular. Foram excluídos 5.496 dos 15.765 beneﬁciários, ou seja, 34,9% do total.
Titonho Beserra, superintendente regional do Incra, explicou que automaticamente boa parte desses
lotes, então vagos, já foi ocupada por novas famílias. A
autarquia tem condições de assentar 20 mil famílias nos
66 projetos que possui espalhados em 12 municípios
de Roraima – com exceção de Normandia, Pacaraima
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e Uiramutã, que têm a maior parte de seus territórios
em área indígena.
O déﬁcit atual é de 4 mil lotes. Alguns nunca tiveram proprietários e outros estão ocupados pelo segundo ou terceiro morador, mas que ainda não estão
regularizados junto ao órgão.
Beneﬁciados não podem abandonar seus lotes
nem vendê-los a terceiros
Conforme Beserra, a maioria dos excluídos tinha
abandonado seu lote. Outros tinham vendido a terceiros, o que é proibido. “Estamos priorizando a regularização dos lotes, tanto que publicamos recentemente
uma lista com o nome de beneﬁciários, solicitando
que eles comparecessem à autarquia para resolver
pendências”, informou.
A ideia é não deixar o lote vago. O Incra tem
como meta neste ano assentar 610 famílias. Até o
mês passado já tinha assentado 500. “Nossos técnicos fazem a vistoria uma vez por ano, no entanto, algumas situações ﬁcam desatualizadas, o que gera a
pendência”, explicou.
Tem direito a pedaço de terra pública aquela
pessoa que vive da agropecuária, não tem emprego
público e se encaixa em outras características do programa. Uma vez excluída, nunca mais receberá um
lote da reforma agrária. O ideal é que o beneﬁciário
procure o Incra para comunicar eventual desinteresse
ou a necessidade de se ausentar da propriedade por
longos períodos.
O interessado em ingressar na reforma agrária
faz um cadastro no Incra, passa por uma entrevista e,
se for aprovado, aguarda a liberação de um lote. A terra
pode ser repassada em razão de algum beneﬁciário excluído ou da criação de novo projeto de assentamento.
Pelo lote, a pessoa vai pagar R$ 3 mil quando
receber o título, que tem carência de três anos para
começar a pagar e ainda pode ser dividido em 17 anos,
em suaves parcelas. Se o beneﬁciário tiver ﬁlho matriculado regularmente na escola, ainda recebe desconto
no valor da propriedade.
O beneﬁciário ainda tem direito ao crédito apoio,
para iniciar a atividade produtiva no lote e depois ao
crédito habitação, no valor de R$ 15 mil, para construir
sua moradia. Ainda pode requisitar recurso do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf), que ﬁnancia projetos individuais ou coletivos
que gerem renda aos agricultores familiares.
“O Pronaf é um recurso subsidiado, que se o assentado pagar em dia ao banco, quitará somente 56%
da dívida. O restante será custeado pelo governo federal”, destacou Titonho Beserra.
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Em 2011, o Incra ﬁnanciou a construção de 500
casas populares em projetos de assentamento e investiu R$ 4,2 milhões em infraestrutura e na construção
de estradas. Beserra disse ainda que espera receber
até dezembro mais R$ 4 milhões para investir nos assentamentos nos primeiros meses de 2012.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá,
a Sra. Ana Rita deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Senador Romero Jucá, V. Exª será atendido
nos termos regimentais.
Com a palavra a Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, espectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, inicio esta
minha fala agradecendo a presença ao Prefeito de
Vitória, que é Presidente também da Frente Nacional
de Prefeitos, que, hoje, está nos visitando, juntamente
com a Secretária da Frente Nacional de Prefeitos, a
Srª Jane. É com muita alegria, Sr. Prefeito, que o recebemos, mais uma vez, nesta Casa para tratarmos
de temas de interesse do Estado do Espírito Santo.
Sr. Presidente, nesses últimos dias, esta Casa tem
recebido muitas visitas do Estado do Espírito Santo,
de forma bastante intensa. Desde a semana passada,
recebemos aqui não só o Prefeito João Coser, mas
também diversos outros Prefeitos do nosso Estado e
o Vice-Governador, Givaldo Vieira, que estiveram aqui
para conversar com nossas lideranças partidárias,
com as lideranças de todos os partidos políticos, com
os Ministros, em função da realidade que estamos vivenciando hoje no Estado do Espírito Santo no que se
refere aos royalties do petróleo e também do ICMS.
Nesta semana, recebemos, na terça-feira, a visita do Governador Renato Casagrande, que está aqui
praticamente todas as semanas, e, na terça-feira, neste mesmo plenário, pudemos conversar com todos os
líderes de todos os partidos políticos que compõem
esta Casa, que demonstraram sua preocupação com
relação, principalmente, neste momento, ao ICMS. Há
uma preocupação, Sr. Presidente, de que esse projeto seja votado em regime de urgência. O Estado do
Espírito Santo faz uma reivindicação e estamos nos
empenhando para que o projeto não seja votado em
regime de urgência, para que tenhamos um tempo
maior de diálogo com o nosso Governo.
Quero também registrar a visita do Prefeito João
Coser, o que muito nos alegrou. Ele esteve hoje em
nosso gabinete e teve a oportunidade de nos informar
a respeito de diversas ações que a Prefeitura Municipal
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de Vitória tem realizado. Digo, com muito orgulho – e
o Prefeito sabe disso –, que fui servidora da Prefeitura
Municipal de Vitória a convite do Prefeito João Coser,
para coordenar um importante programa, que é o programa Terra Mais Igual. Estive na coordenação social
desse programa durante cinco anos. É um programa
que buscou e continua buscando integrar a população
mais pobre da cidade aos benefícios que a cidade
oferece, promovendo, nas comunidades mais pobres,
melhorias em termos de infraestrutura e também levando para a comunidade os serviços sociais de que
toda pessoa humana necessita, nas áreas da saúde,
da educação, do esporte, do lazer, em diversas outras
áreas e também – isto muito nos alegra – na área de
assistência social.
O Prefeito, hoje à tarde, fez um destaque muito
grande referente ao lançamento que será feito na próxima segunda-feira de um programa chamado Vitória
Mais Igual. Na verdade, esse é um programa que será
uma espécie de antecipação do Brasil sem Miséria,
já anunciado pela Presidenta Dilma, que foi lançado
nas várias regiões do nosso País. Inclusive, na região
Sudeste, tivemos a oportunidade, juntamente com o
Prefeito, de estar presentes na cidade de São Paulo.
No nosso caso do Espírito Santo, da cidade de Vitória, o programa Vitória Mais Igual, que será lançado
na próxima segunda-feira, vai atender em torno de 3,3
mil famílias, que serão beneﬁciadas. Ou seja, aquelas
famílias que ainda não tiveram a oportunidade de serem
incluídas no Bolsa Família – temos uma meta na cidade, para atender a essas famílias – esse programa as
atenderá. É um complemento importante do programa
do Governo Federal. Dessas pessoas, Sr. Presidente,
mais de 2,9 mil são mulheres chefes de família – isso é
fundamental –, ou seja, é uma bela notícia para todos
nós no dia de hoje, que destaco aqui com muita alegria.
Quero também destacar – eu não poderia deixar
de citar – o fato de que o próprio Governo do Estado,
o Governo do nosso querido Casagrande, lançou, há
alguns meses, o programa Incluir, que também é um
programa que complementa o Brasil sem Miséria. Ou
seja, o Município de Vitória, a Capital do Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo estão em sintonia muito
estreita com as políticas do Governo Federal, da nossa
Presidenta Dilma.
Hoje à tarde, também tratamos de temas de muito interesse do povo capixaba, como os royalties do
petróleo e o debate que está sendo feito no Senado
sobre o ICMS. O debate do ICMS, especialmente, é
motivado pelo projeto que está tramitando nesta Casa,
de autoria do Senador Romero Jucá, Líder do Governo no Senado, companheiro nosso do PMDB. Como
já aﬁrmei, Sr. Presidente, em pronunciamentos ante-
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riores, o Projeto de Lei nº 72, de 2010, que trata do
ICMS, foi aprovado na forma que se encontra neste
momento, com impactos negativos sobre a economia
do Espírito Santo e com impactos sociais, que serão
brutais se ele for aprovado. Nesse caso, se o Projeto
for aprovado, o Estado do Espírito Santo sofrerá enormes impactos negativos, o que vai afetar muito a vida
do nosso povo capixaba.
De minha parte, Sr. Presidente, continuarei trabalhando incansavelmente – e falo isso com muita
satisfação, Sr. Presidente, porque V. Exª também é Líder do nosso Governo no Congresso Nacional –, vou
lutar incansavelmente para que possamos construir
um processo maduro e sereno, capaz de possibilitar
a construção de alternativas que enfrentem os problemas presentes na atual conjuntura tributária nacional
sem penalizar os Estados brasileiros e, neste caso,
sem penalizar o Estado do Espírito Santo.
Dada a importância que esse Projeto tem para
cada Estado brasileiro, para o conjunto do nosso País,
é fundamental que não “se coloque a carroça à frente dos bois”, conforme o dito popular. Nada pode nos
acomodar neste momento. Precisamos de tempo para
aprofundarmos o debate sobre os impactos que cada
medida e suas consequências produzem aos Estados
e regiões. O nosso mandato canalizará todas as nossas energias em favor do diálogo e da convergência a
favor do Brasil e de todos os Estados.
Ninguém pode sair derrotado, Sr. Presidente,
nessa questão. Nós temos a plena compreensão de
que precisamos ter um olhar soberano sobre a nossa
Nação brasileira, mas não poderemos, conforme eu
já disse aqui em outros momentos, penalizar um dos
menores Estados brasileiros, que é o Estado do Espírito Santo, irmão de todos os demais.
Dito isso, quero aqui fazer, com muita ênfase, Sr.
Presidente, o registro de que considero um equívoco
insistir em regime de urgência nesse tema. Não apoiarei, nem votarei a favor. Quero dizer isso com muita
clareza, para não deixar a menor margem de dúvida.
Também quero registrar, de forma nítida, que,
apesar de toda a minha disposição para o diálogo, não
votarei em nenhum projeto que venha trazer prejuízos
ao meu Estado e mais sacrifícios ao povo capixaba.
Sr. Presidente, reaﬁrmo: a nossa bancada pode
contar com esta Senadora em todos os momentos.
Tenho sido uma Senadora muito ﬁel às decisões do
nosso Partido, às decisões do nosso Governo, mas
faço questão de registrar que não poderemos tomar
nenhuma decisão que venha impactar de forma negativa o Estado do Espírito Santo, porque, impactando o
Estado, é a população que vai sofrer. Não poderemos
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permitir que haja diﬁculdades na vida do povo capixaba, porque senão, Sr. Presidente, seremos incoerentes.
Estamos lançando importantes programas no nosso País, como é o Brasil Sem Miséria, para incluir nas
políticas públicas pessoas que estão hoje à margem
da sociedade, que estão vivendo na miséria. Mas, se
aprovarmos um projeto que venha a trazer diﬁculdades
para o Estado do Espírito Santo, isso vai signiﬁcar, a
médio e longo prazo, enormes prejuízos. Avanços que
existem neste momento e que conseguimos conquistar
no Estado, poderemos perdê-los ao longo dos próximos anos. Então, é uma responsabilidade que temos.
Como Senadora da República, representando o
Estado do Espírito Santo, quero fazer outra aﬁrmação:
todo o nosso trabalho, juntamente com a bancada capixaba, é incansável. E faço o registro de que todos os
parlamentares capixabas, tanto os desta Casa quanto
os da Câmara dos Deputados, estão unidos nessa defesa. É importante fazer esse registro, para que todos
sejam ouvidos e levem em consideração o pleito que
estamos fazendo.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer no
momento. Agradeço-lhe muitíssimo a oportunidade
de poder estar aqui e de poder dialogar diretamente
com o senhor neste momento em que está presidindo a sessão.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Senadora Ana Rita, conhecemos o compromisso que V. Exª tem com o povo capixaba, do nosso
Espírito Santo, e com o povo brasileiro. Não tenho dúvida da sua correção na condução dessas questões,
não seria diferente a postura de V. Exª. O nosso Partido, o Partido dos Trabalhadores, respeita muito V. Exª
pelo que representa nesta Casa e pelo que representa
para o povo brasileiro. Portanto, todo o nosso apoio
nas suas decisões!
Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues,
pela Liderança do PSOL.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, todos que nos
assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, a data de hoje, 1º de dezembro de 2011, é uma
data particularmente importante para o meu querido
Estado do Amapá.
Na data de hoje, há exatos 111 anos, era assinado, com a mediação da Confederação Helvética, na
cidade de Berna, na Suíça, o chamado Laudo Suíço,
em que a diplomacia brasileira, representada pela astúcia do Barão do Rio Branco, conquistou a deliberação
por parte da Confederação Helvética que as terras lo-
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calizadas entre os rios Araguari e Oiapoque eram de
fato terras do Amapá.
A data de hoje é, em particular, uma data importante para o Amapá e é uma data importante para o
Brasil. O nosso mapa estaria incompleto se não fosse
o acontecimento de 111 anos atrás.
Mas esse acontecimento de 111 anos atrás, Sr.
Presidente, não foi cunhado, traçado deﬁnido, delimitado
pela letra do tratado de Berna. Ele foi deﬁnido, traçado,
delimitado por uma epopeica luta de gerações que se
estabeleceram naquela região antes denominada pelos
portugueses de Capitania do Cabo Norte. Para entendermos a formação daquela região que deﬁne o mapa
brasileiro como ele é hoje é importante considerarmos
que essa região foi deﬁnida como brasileira não sem
antes ter tido derramamento de sangue de brasileiros.
Há uma obra, já citada aqui, de Afonso Arinos,
com o título A Voz de Outro Sino, em que o ilustre, outrora Senador Afonso Arinos, mas também romancista
e escritor Afonso Arinos dizia que Minas Gerais era um
Estado brasileiro que jamais teve a tentação de não
ser brasileiro, porque jamais teve sobre Minas Gerais
qualquer busca ou qualquer tentativa de sua conquista.
Do Amapá, nós podemos dizer que é um Estado
brasileiro que se fez brasileiro pela luta e desejo, e o
sangue de amapaenses de serem brasileiros. O Amapá
está no Brasil pela vontade de ser brasileiro. Não foi o
papel assinado em Berna, em 1º de dezembro 1900,
não foi assinado com tinta de nanquim, com tinta de
caneta. O papel assinado em Berna foi assinado com
o derramamento de sangue de brasileiros. Por isso é
importante destacar: a primeira ocupação europeia
naquela região se dá com Vicente Yáñez Pinzón nos
idos do ﬁnal do século XV e início do século XVI. Ao
entrar pela foz do Amazonas, Pinzón se impressiona
com a dimensão do Amazonas e percebe – é este o
momento em que ele pronuncia a célebre deﬁnição
“Um mar de água tão doce só pode vir de muitas terras
detrás dos montes” –, tem aí a primeira impressão de
que as terras encontradas por ele não eram, de fato,
ilhas localizadas no oceano, mas, concretamente, um
continente inteiro. Vem aí a célebre deﬁnição de mar
del agua dulce, a deﬁnição original dada ao rio que,
com muita honra e orgulho para nós, banha a Capital
do Amapá, Macapá, que é o rio Amazonas, o mar del
agua dulce de Vicente Yáñez Pinzón
Esse território não foi português sem a tentação
de outras nações europeias. Os franceses lá procuraram
estabelecer um forte; os holandeses por lá incursaram;
os ingleses por lá também passaram. Foi necessário
um acordo com a França, primeiro, de 1701, assinado
em Lisboa, e depois, de Utrecht, de 1713, para deﬁ-
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nir as terras da então Capitania do Cabo Norte como
terras portuguesas.
No ﬁnal do século XVIII, para ser consolidada a
ocupação portuguesa naquela região, os portugueses
constroem às margens do Amazonas e, depois, nos
arredores daquela vila que chamavam de Estância das
Bacabas, constroem, naquele momento, a Fortaleza de
São José de Macapá, que vem a se consolidar como a
maior fortiﬁcação portuguesa de todo o mundo.
Esse Forte, ainda imponente, que é motivo de
orgulho para todos nós, amapaenses, foi construído
pelos portugueses com a primazia daquele que era,
então, o maior engenheiro conhecido na Europa e no
mundo, conhecido do século XVIII, que era o italiano
Antonio Enrico Galuzzi. A obra da fortaleza de São
José de Macapá demonstra a intenção concreta de o
Império Português guarnecer a entrada do Amazonas.
No início do século XIX, o questionamento dessa
área pela França dá origem a uma nova deﬁnição sobre
qual era o rio do Tratado de Utrecht, de 1713. A deﬁnição dos franceses era que o rio do Tratado de Utrecht
ﬁcava mais ao sul e não aquela deﬁnição prevista pelo
Tratado de 1713, como era deﬁnido o rio de Vicente
Yáñez Pinzón, o rio de L’Oiapoque, o então conhecido
como rio Oiapoque. Essa indeﬁnição sobre qual era,
de fato, a fronteira com os franceses é responsável, a
partir de nossa Independência em 1822, por um século
de contestado na região localizada ao norte do Amapá
entre os rios Araguari e Oiapoque. É o surgimento do
chamado Contestado Franco-Brasileiro.
Para tomar posse deﬁnitiva desse Contestado,
os franceses incentivam inclusive a constituição de
uma república na região: a República do Cunani, com
brasão, com selo próprio, com capital, estabelecida e
construída por portugueses, por franceses e com incentivo do Estado francês. A Constituição da República
do Cunani é uma das iniciativas francesas de tomar,
em deﬁnitivo, posse daquela região do Brasil.
No ano de 1895, há a mais ofensiva iniciativa
francesa: um grupo de corsários, liderados pelo capitão
Lunier, avança pela vila do Espírito Santo do Amapá e
promove lá uma chacina, assinando 95 homens, mulheres, crianças, e idosos. Não deixou de ter naquele
momento... Não ﬁzeram isso sem que houvesse a rebelião e sem que a Chacina dos Corsários tivesse a
repulsa de brasileiros que lutaram contra os franceses
naquela região e derrotaram a guarnição de corsários
franceses, matando o líder dos corsários, capitão Lunier.
Aí é lembrado o papel destacado e heróico de outro
ilustre brasileiro, Francisco Xavier da Veiga Cabral, o
Cabralzinho, que liderou a guarnição brasileira na luta
contra os franceses em 1985.
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Foi essa chacina, Sr. Presidente, ou seja, foi o
sangue de brasileiros, que disseram, naquele dia 15 de
maio de 1895, que queriam que aquelas terras fossem
brasileiras. Foi o sangue deles que tornou a tentativa
de ocupação francesa um escândalo de repercussão
mundial. Esse escândalo de repercussão mundial tem
uma repercussão concreta: a necessidade de a chamada Região do Contestado ter sua controvérsia resolvida
pela mediação da Federação Helvética.
Esse escândalo, de repercussão mundial, tem
uma repercussão concreta, que é a necessidade da
chamada Região do Contestado ter a sua controvérsia
resolvida pela mediação da Confederação Helvética.
E aí é que entra a ação e a diplomacia brasileira, mais
uma vez destacando o papel do Barão do Rio Branco.
Mas o Barão não esteve nessa tarefa sozinho. Por isso,
remonto a história desses 300 anos, para dizer que essa
obra não poderia ter sido conquistada se não tivesse
tido a chacina de brasileiros, se homens, mulheres e
crianças não tivessem derramado o seu sangue na
luta para serem brasileiros. Isso não teria ocorrido se
não tivesse havido, e não há outra deﬁnição para isso,
porque a deﬁnição de herói é aquele que tem coragem
de fazer aquilo que outros não tiveram disposição de
enfrentar. Então, não há outra deﬁnição para a guarnição brasileira que enfrentou os corsários franceses
liderados por Francisco Xavier da Veiga Cabral, o Cabralzinho. Não há outra denominação a dar a esses,
tal qual não seja a de heróis brasileiros.
Hoje, Sr. Presidente, faço questão de destacar
essa data e repercutir, revisar, esses trechos da história, que é muito pouco conhecida, talvez, de todos
os brasileiros, mas que é particularmente cara para
nós, amapaenses, porque revela a nossa disposição
de sermos Ente da Federação brasileira. Veja, mesmo
com todo o abandono do Estado Brasileiro, do Império
do Brasil no século XIX e mesmo depois de ter ocorrido uma chacina naquela região do país por parte de
militares de uma nação estrangeira no ﬁnal do século
XIX, a região sofreu completo abandono durante toda
a primeira parte do século XX até, em 1943, por obra
de decreto do Governo do Presidente Getúlio Vargas,
termos tido a criação do então, Território Federal do
Amapá e a designação de um jovem de 31 anos de
idade, então capitão da armada nacional, capitão do
Exército Brasileiro, Sr. Janary Nunes, para ser governador do então Território Federal do Amapá.
Por isso, essa é uma história que nos é particular
e, na data de hoje, 1º de dezembro de 2011, cento e
onze anos depois da assinatura do laudo suíço, cento
e dezessete anos após a chacina da Vila do Espírito
Santo do Amapá, em alusão a essa memória – e um
povo não se conhece, um povo não se vê e um povo
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não pode ser visto quando não vê a sua história –, não
poderia aqui deixar de fazer referência a essa data especial para nós, amapaenses.
E faço essa referência, destacando o encontro
da comissão transfronteiriça, que teve lugar, na última
semana, em Macapá, e foi presidida pelo Governador
Camilo Capiberibe. Foi um encontro importante entre autoridades brasileiras e autoridades francesas.
Estiveram presentes o diretor do Departamento de
Europa no Itamaraty, Embaixador Santiago Mourão;
representantes da diplomacia francesa; o Embaixador
da França no Brasil; autoridades do Governo amapaense; e autoridades do Departamento de Ultramar da
Guiana Francesa.
O encontro da comissão transfronteiriça, que
transcorreu, na semana passada, em Macapá, foi um
encontro importante para os amapaenses para restabelecermos uma relação que, para nós, é fundamental, que é a nossa relação com a Guiana Francesa.
Vejam: essa relação, que, no passado, foi de conﬂito,
de sangue derramado, uma relação de disparidade,
a partir da década de 90, passou a ter, por parte de
nós, amapaenses, e por parte também dos franceses,
do Departamento de Ultramar da Guiana Francesa,
uma compreensão de que nós e a Guiana Francesa
temos mais similaridades para nos olharmos do que
diferenças.
A economia amapaense e a economia da Guiana Francesa são semelhantes. A nossa economia tem
um peso importante no Poder Público: 44,8% da nossa
economia é baseada nos serviços públicos. Na Guiana francesa, o papel do Poder Público na intervenção
da economia é de 36,7%. Tanto o Departamento de
Ultramar da Guiana Francesa quanto o Amapá são
Estados jovens, em que mais de 50% de sua população tem idade abaixo dos 20 anos. Então, ambos são
regiões de Estados jovens. O nosso território é maior
que o território francês, o Departamento de Ultramar da
Guiana Francesa. Nós temos 142 mil km2 e a Guiana
Francesa tem 83 mil km2. Nós temos uma densidade
demográﬁca maior que a dos franceses, temos uma
população maior que a deles e temos muitos brasileiros
vivendo e trabalhando na Guiana Francesa, sendo a
ampla maioria desses brasileiros amapaenses.
Nós chegaremos, até 2030, a quase um milhão
de habitantes. Teremos um salto demográﬁco, cumprindo uma média nacional de sermos maiores que
os demais Estados da Federação brasileira.
Temos uma balança comercial de exportação
maior que a dos franceses e temos um porto melhor
que o dos franceses. Temos também um Produto Interno Bruto melhor que o deles, mas temos, lamen-
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tavelmente, uma renda per capita menor que a renda
per capita da Guiana Francesa.
Mas tem algo que nos aproxima: a Guiana Francesa está na periferia da França, e nós, no Amapá
também, muitas vezes, somos esquecidos aqui, por
Brasília, pelo poder central da União, pelo poder central do Brasil. A Guiana está separada pelo Atlântico
da França continental, e o Amapá está separado do
restante do Brasil pelo enorme rio de Vicente Yáñez
Pinzón, o “Mar Del Agua Dulce”, o rio das Amazonas.
Enﬁm, essas distâncias geográﬁcas são razões
que nos aproximam. Nós podemos desenvolver a tecnologia de back-bone junto com a Guiana Francesa ou
podemos trazer ﬁbra ótica da Guiana Francesa, para
ampliarmos nossa cobertura de banda larga, que, no
Amapá, é uma das menores, ou melhor, é a menor
do Brasil. Nós poderemos fornecer energia elétrica de
qualidade para a Guiana Francesa com a nossa ligação com o linhão de Tucuruí, enﬁm, nós temos mais
razões para nos olharmos com os nossos irmãos da
Guiana Francesa, superados os traumas do passado
e estabelecidas as fronteiras, seja a francesa, seja a
fronteira brasileira, a fronteira do Estado do Amapá, a
fronteira sobre o rio Oiapoque.
A nossa proximidade geográﬁca – e daqui a pouco
tempo, a conclusão da BR 156, que ligará até o Oiapoque, e com a ponte binacional sobre o rio Oiapoque,
que nos ligará com a Guiana Francesa, que possibilitará, pela via terrestre, a chegada até Caiena, até o
platô das Guianas e até a República Bolivariana da
Venezuela – possibilita a construção de um mercado
comum de integração das nossas economias. É esse
o desaﬁo. Se, no passado, tivemos um conﬂito que foi
deﬁnidor das nossas fronteiras, de que nós muito nos
orgulhamos, o presente é de exaltar essa necessidade
de aproximação cada vez maior entre nós e a Guiana
Francesa, e de cooperação pelos interesses comuns
que temos.
Eu queria concluir, Sr. Presidente. A minha intenção era fazer, no dia de hoje, 1º de dezembro de 2011,
um pronunciamento aqui da tribuna do Senado única e
exclusivamente para fazer alusão ao 1º de dezembro,
ao passado de conﬂito que tivemos com a França, ao
futuro que queremos ter de cooperação, e fazer alusão
ao encontro da Comissão Transfronteiriça que tivemos
na semana passada.
Mas eu não posso encerrar este pronunciamento
sem emitir aqui uma nota triste. A minha nota triste,
aqui, vai para lamentar a postura do Ministério das Minas e Energia na manhã de hoje para com o Amapá.
Hoje pela manhã eu estive, acompanhado do
Senador Capiberibe, do Governador do Amapá, Camilo Capiberibe, ...
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(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Já concluo, Sr. Presidente –, do Deputado Sebastião
Rocha, do Deputado Evandro Milhomen, do Deputado
Luiz Carlos, estivemos, imaginando que teríamos uma
audiência, com o Ministro das Minas e Energia para
tratar de um tema importantíssimo para o Amapá, que
é a situação da nossa Companhia de Eletricidade do
Amapá (CEA), que se encontra em uma condição de
insolvência, devido às seguidas temerárias administrações, mas que tem, da parte das autoridades do
Amapá, a disposição para resolver a situação.
Tivemos a informação de que seríamos recebidos
pelo Ministro das Minas e Energia. Ao chegarmos ao
Ministério das Minas e Energia, qual não foi a nossa
surpresa: quem veio nos receber foi o Secretário Executivo. Seria compreensível e entendido se o Ministro
não estivesse presente no Ministério. Nós tivemos a
informação, depois, que o Ministro estava no Ministério
e não quis receber, claramente, o Governador de um
Estado federado, dois Senadores, ou seja dois terços
da bancada aqui no Senado deste Estado federado,
e boa parte dos Deputados Federais que compõem a
representação do povo deste Estado aqui na Câmara
Federal.
Essa não é a postura de um Ministro de Estado.
Esse não é o tratamento digno dispensado ao Amapá.
Esse desrespeito, esse destratamento, eu quero levar
em consideração não como um desrespeito para com
um, dois Senadores, um, dois ou três Deputados Federais, ou para com o Governador. Foi um desrespeito
que ocorreu com o Amapá e com a necessidade que
tem o Estado de resolver a situação da Companhia
de Eletricidade do Amapá. Coincidiu que foi no 1º de
dezembro, data em que o Amapá fez questão de dizer
que é Brasil. Não poderiam, na data que o Amapá fez
questão de dizer que é Brasil, em que amapaenses
deram o seu sangue para ser Brasil, as autoridades do
Amapá terem sido destratadas dessa maneira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues, o Sr. José Pimentel deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eunício Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Senador Randolfe Rodrigues, em homenagem à bela aula de história proferida por V. Exª
ao povo do Amapá, eu o convido a tomar assento aqui
e a assumir a Presidência dos trabalhos desta Casa,
enquanto terei oportunidade também de conversar um
pouco com o povo do meu Estado, meu querido Ceará.
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O Sr. Eunício Oliveira deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Randolfe
Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Com a palavra o querido Senador Eunício Oliveira, que muito bem representa o belíssimo Estado
do Ceará aqui nesta Casa.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Senador Randolfe Rodrigues, que acaba
de fazer um belo pronunciamento pela passagem do
aniversário do seu Estado, o Amapá, que ele tão bem
representa aqui nesta Casa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta
tribuna e hoje quero falar de algo que lamentavelmente está virando rotina no meu Estado, o Ceará, assim
como em todas as estradas do Brasil.
O jornal O Povo, que é o jornal de maior circulação
entre os maiores jornais do Estado, na edição de terça-feira desta semana, publica levantamento baseado em
seu próprio noticiário, segundo o qual, nos últimos 10
anos, 27 estudantes foram mortos em consequência
de acidentes envolvendo caminhões velhos, inseguros
e em situação quase sempre, Sr. Presidente, irregular,
conhecidos como os velhos paus-de-arara. Usados ainda, lamentavelmente, no século XXI, para o transporte
escolar em praticamente todo o Nordeste brasileiro e
no interior do meu querido Estado do Ceará.
Nesse mesmo período, Sr. Presidente, esses
mesmos acidentes feriram pelo menos 210 crianças
e adolescentes do interior do meu Estado.
A média de 2001 a 2010 é de quase três mortos
e de 21 feridos por ano. E, neste ano, já morreram, lamentavelmente, três estudantes, enquanto 30 outros
ﬁcaram feridos. Tudo isso, em decorrência, repito, do
péssimo estado de conservação e manutenção desse
meio de transporte chamado pau-de-arara.
A própria reportagem reconhece que somente os
acidentes de maiores proporções, aqueles que chegam ao conhecimento da chamada grande imprensa
e dos demais meios de comunicação, são conhecidos
do público.
Como assinala a minha querida amiga Eliane Brasileiro, que é Prefeita da cidade de General Sampaio
e Presidente da Associação dos Municípios do Ceará,
a nossa Aprece, os recursos disponíveis às prefeituras, aí incluídos os repasses do Governo Federal e
do Governo Estadual, ainda são insuﬁcientes para a
regularização completa da frota de transporte escolar.
A Prefeita acrescenta que, mesmo com a incorporação de 1.308 mil ônibus escolares a essa frota
nos últimos quatro anos, os Municípios são obrigados
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a complementá-la com paus-de-arara, sob o risco de
não atender à demanda existente de alunos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa mortandade de jovens e de crianças precisa acabar. Não dá para
admitir que uma parcela importante de moças e rapazes,
de meninos e meninas, que são o futuro do nosso País,
continue morrendo ou ferindo-se nas estradas por falta
de segurança e de transporte escolar adequado.
Ao mesmo tempo, os chamados paus-de-arara
continuarão rodando, enquanto as prefeituras não tiverem
dinheiro para renovar suas frotas de transporte escolar.
Pensando em tornar o transporte escolar mais seguro para os estudantes e mais acessível às prefeituras
e professores, apresentei, no começo desta Legislatura, ao chegar ao Senado Federal, o Projeto de Lei do
Senado n° 131, isentando do pagamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados os veículos para no
mínimo oito passageiros, comprados para o transporte
escolar pelos órgãos da administração estadual, distrital
ou municipal. E contei com o apoio veemente de V. Exª
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para
que pudéssemos aprovar esse importante projeto que
entendo vai facilitar a vida dos professores e dos alunos
pobres que estudam em escolas públicas do interior do
Brasil e também no seu querido Amapá.
Sr. Presidente, no começo deste mês de novembro, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
presidida pelo ilustre Governador e agora Senador
Roberto Requião, aprovou, por unanimidade, parecer
do nosso nobre colega Senador Vicentinho Alves ao
nosso PLS 131/2011. Agora a matéria será relatada na
Comissão de Assuntos Econômicos, onde será votada
em caráter terminativo.
Minha expectativa e também dos prefeitos, governadores e secretários de educação, não apenas
do Ceará, mas de todo o Brasil, principalmente do
Nordeste brasileiro, é que, com o apoio dos ilustres
colegas, a Comissão de Assuntos Econômicos desta
Casa aprove esse projeto por ser ele terminativo, podendo, assim, ir diretamente para aprovação na Câmara dos Deputados.
Quero fazer um apelo para esse projeto ser aprovado o quanto antes, colaborando para que milhões
de crianças, jovens e também professores que dependem do transporte escolar público cheguem todo dia à
escola e depois voltem para casa em condições dignas, com o conforto e a segurança que todo cidadão
e cidadã, de qualquer idade e de qualquer localidade
deste País, merecem.
Antes de encerrar minha fala de hoje, Sr. Presidente, quero chamar a atenção do Ministério da Saúde,
do meu querido Ministro Padilha, que faz um excelente
trabalho naquela Pasta, para que tenha uma atenção
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especial daquele Ministério aos novos casos de gripe
A surgidos no Município de Pedra Branca, no interior
do meu Estado. Já são 286 casos, segundo a Secretária Estadual de Saúde.
De acordo com a mesma Secretaria, entre os
dias 18 e 23 deste mês, no Hospital Municipal de Pedra Branca, cidade governada pelo meu amigo Prefeito
Gois, 51 estudantes da escola proﬁssional local e um
professor foram atendidos no pronto-socorro, além de
20 outras pessoas que tiveram contato com os adolescentes doentes.
Esse, Sr. Presidente, já é um grave problema de
saúde pública, repito, que pode alastrar-se por todo o
interior cearense, pelo Nordeste brasileiro e, por que
não dizer, pelo Brasil inteiro. Requer imediatas providências do Ministério da Saúde e, por isso, reitero daqui o meu apelo, o meu pedido ao competente Ministro
Alexandre Padilha, a ﬁm de que cuide rapidamente
para que essa questão tão drástica não se torne uma
epidemia no meu Estado, no interior do Estado e no
Nordeste brasileiro.
Era o que tinha a comunicar nesta noite de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Senador Eunício, quero cumprimentar V. Exª
pelo pronunciamento e pela constante preocupação
com os temas relacionados ao Estado do Ceará. Sua
cobrança é persistente nesta tribuna e aqui no Senado
pelos interesses do Ceará.
Oxalá, dentro em pouco, o Ceará, embora não
queiramos prescindir de sua companhia aqui, tenha a
condução política de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 715, DE 2011
(Complementar)
Altera o § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que
estabelece normas de ﬁnanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
ﬁscal, para restringir o alcance das vedações nele previstas ao órgão ou Poder que
deixar de observar os limites de despesa
total com pessoal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 3º do art. 23 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 23. ................................................
..............................................................
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§ 3º Não alcançada a redução no prazo
estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o
Poder ou órgão referido no art. 20 não poderá:
.....................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justiﬁcação
A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelece
normas para as ﬁnanças públicas e confere aplicabilidade às normas gerais e diretrizes estatuídas nos arts.
163 a 169 da Constituição Federal, objetivando tornar
efetiva a responsabilidade dos gestores públicos na
administração ﬁscal do Estado, determinando, dentre
outros preceitos, a imposição de limites nos gastos
públicos com pessoal.
Em vista desse objetivo, estabeleceu-se no art. 1º,
§ 1º, da referida lei complementar, como pressuposto
dessa responsabilidade dos administradores públicos
na gestão ﬁscal, “a ação planejada e transparente” das
instâncias governamentais, de modo a prevenirem riscos e corrigirem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas, impondo-se, para esse mister, “o
cumprimento de metas de resultado entre receitas e
despesas”, além da “obediência aos limites e condições” no que tange a renúncia de receita, geração de
despesas com pessoal, da seguridade social e outras,
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito
e concessão de garantia.
Especiﬁcamente para os ﬁns a que se refere o
art. 169 da Constituição, a Lei de Responsabilidade
Fiscal institui índices percentuais sobre a receita corrente líquida, fazendo-o, no seu art. 19, por meio de
limites globais, em cada período de apuração e em
cada ente da Federação.
Essa mesma lei complementar, por seu turno,
estabelece que a repartição desses limites globais não
poderá superar determinados índices percentuais ﬁxados de forma setorizada para o Legislativo, incluído o
Tribunal de Contas, para o Judiciário, para o Executivo
e para o Ministério Público.
Nesse contexto, o caput do art. 23 da LC 101/2000
estabelece que “se a despesa total com pessoal, do
Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os
limites deﬁnidos no mesmo artigo, sem prejuízo das
medidas previstas no art. 22, o percentual excedente
terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes,
sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se,
entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º
do art. 169 da Constituição”.
Nada obstante o preceito da norma jurídica em
foco, declinada na cabeça do artigo acima transcrita,
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faça referência expressa à necessidade de o Poder
ou órgão referido no art. 20 eliminar o percentual
excedente do limite estabelecido no artigo referido no
prazo assinalado, a sanção, ﬁxada no § 3º, é dirigida
não ao Poder ou órgão autônomo, mas ao ente federado como um todo.
De fato, conforme dispõe a redação atual do §
3º do art. 23 da LRF, na hipótese de um Poder ou um
órgão autônomo não alcançar a redução no prazo
ﬁxado na norma, e enquanto perdurar o excesso, o
ente federado não poderá:
1. receber transferências voluntárias;
2. obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; e
3. contratar operações de crédito, ressalvadas as
destinadas ao reﬁnanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas
com pessoal.
Assim, se o Poder Legislativo local, por exemplo,
inobservar os limites estabelecidos pela referida lei complementar, o Poder Executivo não poderá celebrar operação de crédito com entidades de fomento e instituições
ﬁnanceiras internacionais, tampouco receber transferências voluntárias de outro ente, nada obstante não tenha o
Chefe do Poder Executivo meios de impelir o outro Poder
ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob
pena de grave violação ao Princípio da Separação dos
Poderes (art. 2º da Constituição da República).
Numa última análise, quem sofrerá as consequências pelos excessos cometidos por um Poder ou
órgão autônomo é a população local, eis que estará
tolhida de importantes e vitais recursos para o desenvolvimento social e econômico regional.
O mesmo vale para os Tribunais de Justiça, os
Ministérios Públicos Estaduais, os Tribunais de Contas
dos Estados e dos Municípios, onde houver, as Assembléias Legislativas e as Câmaras de Vereadores locais,
todos dotados de autonomia administrativa, orçamentária e ﬁnanceira, garantidas pela Constituição Federal.
Nossa proposta tem como ﬁnalidade corrigir essa
distorção da Lei de Responsabilidade Fiscal que vem
gerando inúmeros conﬂitos de natureza federativa entre a União e os demais entes federados, desaguando
em diversas ações, notadamente no Supremo Tribunal Federal.
Compreendemos, ademais, que a questão ultrapassa a intranscendência das sanções, caracterizando,
em verdade, obrigação de praticar ato impossível,
por refugir da competência do apenado a retiﬁcação
do desvio exigida pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ora, se a responsabilização na gestão ﬁscal, consoante dispõe o § 1º do art. 1º da LRF, pressupõe a correção
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de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, como se pode impingir as graves sanções do § 3º
do art. 23 da mesma lei complementar a quem não tem o
poder de reparar as eventuais faltas no prazo assinalado?
Justo e razoável é que as restrições se imponham
ao Poder ou ao órgão autônomo responsável pela falta.
O que for além disso equivale a punição sem ﬁnalidade,
sanção a quem não deu causa à violação da norma,
nem tem poderes para impor uma correção de rumo de
quem a violou, sendo, pois, irrazoável e inconstitucional
a imposição das sanções em comento, daí porque a
presente proposta de alteração legislativa.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

LEGISLAÇÃO CITADA

Justiﬁcação

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.
Estabelece normas de ﬁnanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
ﬁscal e dá outras providências.
SUBSEÇÃO II
Do Controle da Despesa Total com Pessoal
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites
deﬁnidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas
previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser
eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo
pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre
outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art.
169 da Constituição.
...................................................................................
§ 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas
as destinadas ao reﬁnanciamento da dívida mobiliária
e as que visem à redução das despesas com pessoal.
...................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
PROJETO DE LEI Nº 716, DE 2011
Altera a Lei Complementar nº 95, de 26
de fevereiro de 1998, para estabelecer que
os projetos de lei tramitarão pelas comissões temáticas apenas na Casa de origem
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida dos seguintes
arts. 18-B e 18-C:

“Art. 18-B. Os projetos de lei tramitarão
pelas comissões temáticas na correspondente
Casa de origem.
Art. 18-C. Na Casa revisora as emendas
aos projetos de lei serão apresentadas diretamente ao Plenário, onde também serão apresentados os respectivos relatórios.
Parágrafo único. É vedada a tramitação
de projeto de lei em qualquer comissão temática da Casa revisora.”

A iniciativa que ora submetemos à deliberação
desta Casa tem o objetivo de contribuir para solucionar
grave problema vivido pelo Parlamento.
Trata-se da excessiva demora e mesmo da não-deliberação dos projetos de lei que, uma vez aprovados na Casa iniciadora, são remetidos para a Casa
revisora, onde ﬁcam dormitando nas Comissões.
Esse verdadeiro emperramento legislativo termina por privar a população de leis que contribuiriam
efetivamente para a solução de graves problemas
nacionais e também acaba por estimular muitas das
críticas que são feitas ao Parlamento, muitas vezes
indevidamente.
Desse modo, para acelerar a tramitação dos projetos de lei no Congresso Nacional, estamos propondo
que essas proposições tramitarão pelas comissões
temáticas apenas na sua Casa de origem.
Por outro lado, na Casa revisora as emendas aos
projetos de lei serão apresentadas diretamente ao Plenário, onde também serão apresentados os respectivos
relatórios, ﬁcando vedada a tramitação de projeto de
lei em qualquer comissão temática.
As alterações no processo legislativo que pretendemos obter estão sendo efetuadas mediante alteração na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro
de 1998, diploma legal que a Constituição prevê para
regulamentar a elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis (art. 59, parágrafo único).
Acreditamos que com o acolhimento da medida
que ora submetemos à apreciação dos nossos ilustres
Pares, o Congresso Nacional estará adotando providência que tornará mais ágil e mais efetivo o processo
legislativo, em proveito da Cidadania.
Em face do exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação do presente projeto de lei
complementar.
Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.

140

51262

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
ARTIGO 18 DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
CAPÍTULO IV
Disposições Finais
Art. 18. Eventual inexatidão formal de norma
elaborada mediante processo legislativo regular não
constitui escusa válida para o seu descumprimento.
Art. 18 - A (VETADO) (Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 717, DE 2011
Altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril
de 2004, para reduzir a zero as alíquotas
da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e da Contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep) incidentes sobre
a receita bruta decorrente da prestação de
serviços públicos de captação, tratamento
e distribuição de água e esgoto.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril
de 2004, passa a vigorar acrescido de inciso XXXIII
com a seguinte redação:
“Art. 28. ................................................
..............................................................
XXXIII - serviços públicos de captação,
tratamento e distribuição de água e esgoto.
.....................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Longamente esperada, foi sancionada, em 05 de
janeiro de 2007, a Lei nº 11.445, que estabeleceu as
diretrizes nacionais para o saneamento básico. Uma
das principais medidas previstas no projeto, inclusive
com o aval do próprio Governo Federal da época, era
um incentivo ﬁscal a investimentos para a expansão
e melhoria dos serviços, por meio do aproveitamento
do valor dos investimentos realizados como crédito de
PIS/Pasep e Coﬁns. Infelizmente, essa medida foi vetada pelo Presidente da República, sob o argumento
de que feria a Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Logo após a aprovação da referida lei, todos os
Governadores do País, inclusive eu, pleiteamos ao
Governo Federal a isenção das referidas contribuições sociais em benefício das empresas prestadoras
de serviços de saneamento, que, como se sabe, são,
na sua maioria, estaduais. A intenção obviamente era
a de permitir a ampliação dos investimentos no segmento, o que, aparentemente, teve boa acolhida do
então Presidente da República. Infelizmente, tivemos
mais uma decepção, pois nada foi feito nesse sentido.
A propósito, sobre a atuação do Governo Federal, embora, no papel, o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) tenha previsto um relativo aumento
de investimentos na área de saneamento, a execução
das obras não tem se desenvolvido com a velocidade
nem o volume necessários. As cifras empregadas andam muito aquém dos investimentos anuais médios
de R$11,0 bilhões previstos no Plano Plurianual de
Investimentos (PPA) para atender às necessidades
de investimentos na universalização dos serviços até
o ano de 2024.
Enquanto isso, para fazer face à pesada carga
tributária incidente, as empresas prestadoras de serviço de saneamento básico continuam transferindo
boa parte da sua capacidade de investimento à União,
maior beneﬁciário dos novos serviços criados, ao lado
das populações mais carentes.
Especiﬁcamente em relação à Contribuição para
o PIS/Pasep e à Coﬁns, com os regimes não cumulativos estabelecidos em 2002 e 2003, o gasto tributário
chega próximo a 8,0% das receitas das empresas do
segmento. É importante alertar que, ao enquadrar o
setor dentro desse novo regime em relação à antiga
base da receita bruta, foi imposto um sacrifício muito
mais duro do que da maioria dos outros setores da
economia. Isto ocorreu porque é muito elevada a agregação de valor na produção e distribuição de água e
esgotamento, ao contrário do que se passa na atividade industrial ou comercial, em geral, que sempre
contempla uma compra muito relevante de insumos
para usar na produção fabril ou de mercadorias para
posterior revenda. Faz-se mister, através deste projeto de lei, corrigir o equívoco que foi tratar igualmente
todos os setores e acabar supondo que a estrutura de
compras e receitas das concessionárias de saneamento fosse a mesma do resto da indústria, do comércio e
mesmo dos serviços.
Ora, se a mais importante consequência da existência de saneamento básico é a diminuição de doenças e endemias, que tem reﬂexo direto sobre os gastos
governamentais com saúde e previdência, não há lógica
(a não ser a ﬁscal, é claro) em se tributar as receitas
da prestação do serviço de saneamento.
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Nesse sentido, o presente projeto visa fomentar
a expansão da capacidade de investimentos das empresas prestadoras de serviços de saneamento, como
estímulo à universalização de serviço público essencial,
a ﬁm de que se possa avançar no tratamento de água
e esgoto, e na proteção, recuperação ou despoluição
de corpos hídricos receptores de eﬂuentes sanitários,
sobretudo nas áreas mais carentes do País.
Este não é um projeto que visa apenas conceder
benesses ﬁscais e para beneﬁciar o setor privado, sem
retorno para o investimento público e nacional. Pelo
contrário, a iniciativa, que dá às empresas prestadoras
dos serviços capacidade ﬁnanceira para expandi-los
e melhorá-los, vem ao encontro dos anseios de toda
a sociedade brasileira e merece a atenção de todos
aqueles que têm a responsabilidade de legislar focados
nas reais necessidades da nossa população. Tanto é
assim que nas últimas eleições presidenciais os dois
principais candidatos prometeram, durante suas campanhas, acabar com esta cobrança, o que ora estamos
promovendo por meio deste projeto de lei.
Por ﬁm, mesmo se tratando de um projeto de
grande alcance social, em que a eventual renúncia
ﬁscal seria amplamente compensada pelos ganhos
sociais obtidos, em respeito à Lei de Responsabilidade
Fiscal, informamos que, segundo informações da Associação das Empresas de Saneamento Básicos Estaduais (Aesbe) e de estudo realizado pela Consultoria
de Orçamento, Fiscalização e Controle desta Casa, a
renúncia de receita prevista é de R$ 2,42 bilhões em
2013 e R$ 2,667 em 2014. Para 2015, estima-se que
alcançaria R$ 2,973 bilhões. Esta renúncia deverá ser
incorporada, em forma de emenda, ao PLOA2013,
para que se mantenha inalterada a meta de resultado
primário a ser prevista na Lei de Diretrizes Orçamentária de 2013.
Ante a importância da matéria no processo de
resgate da dívida social do País, e objetivando a expansão e melhoria dos serviços públicos de captação,
tratamento e distribuição de água e esgoto em nosso
País, solicito apoio ao presente projeto, para que possamos, com a valiosa colaboração dos ilustres Senadores, aperfeiçoá-lo e aprová-lo.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.865, DE 30 DE ABRIL DE 2004.
Art.1º .....................................................
.......................................................................
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda,
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no mercado interno, de: (Vide Lei nº 11.727, de 2008)
(Vigência)
I - papel destinado à impressão de jornais, pelo
prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência
desta Lei ou até que a produção nacional atenda 80%
(oitenta por cento) do consumo interno, na forma a ser
estabelecida em regulamento do Poder Executivo; (Vide
Lei nº 11.727, de 2008)
II - papéis classiﬁcados nos códigos 4801.00.10,
4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e
4810.22.90, todos da TIPI, destinados à impressão
de periódicos pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar
da data de vigência desta Lei ou até que a produção
nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo
interno; (Vide Lei nº 11.727, de 2008)
III - produtos hortícolas e frutas, classiﬁcados
nos Capítulos 7 e 8, e ovos, classiﬁcados na posição
04.07, todos da TIPI; e
IV - partes e peças da posição 88.03 destinadas
aos veículos e aparelhos da posição 88.02 da NCM.
IV - aeronaves, classiﬁcadas na posição 88.02 da
TIPI, suas partes, peças, ferramentais, componentes,
insumos, ﬂuidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lubriﬁcantes, equipamentos, serviços e matérias-primas
a serem empregados na manutenção, conservação,
modernização, reparo, revisão, conversão e montagem
das aeronaves, seus motores, partes, componentes,
ferramentais e equipamentos; (Redação dada pela Lei
nº 10.925, de 2004) (Vigência) (Regulamento)
IV – aeronaves classiﬁcadas na posição 88.02 da
Tipi, suas partes, peças, ferramentais, componentes,
insumos, ﬂuidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lubriﬁcantes, equipamentos, serviços e matérias-primas
a serem empregados na manutenção, conservação,
modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das aeronaves, seus motores, partes, componentes, ferramentais e equipamentos; (Redação dada
pela Lei nº 11.727, de 2008)
V - semens e embriões da posição 05.11 da NCM.
(Incluído pela Lei nº 10.925, de 2004)
VI - livros, conforme deﬁnido no art. 2o da Lei no
10.753, de 30 de outubro de 2003; (Incluído pela Lei
nº 11.033, de 2004)
VII - preparações compostas não alcoólicas, classiﬁcadas no código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas
industriais dos produtos referidos no art. 49 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluído pela Lei
nº 11.196, de 2005) (Vide pela Lei nº 11.727, de 2008)
VIII - veículos novos montados sobre chassis,
com capacidade para vinte e três a quarenta e quatro pessoas, classiﬁcados nos códigos 8702.90.10.00
Ex 02 e 8702.90.90.00 Ex 02, da TIPI, destinados ao
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transporte escolar para a educação básica na zona
rural das redes estadual e municipal, que atendam
aos dispositivos da Lei no 9.503, de 23 de setembro
de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, quando adquiridos por Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento do
Poder Executivo; (Incluído pela Medida Provisória nº
382, 2007) (Revogado pela Medida Provisória nº 392)
IX - embarcações novas, com capacidade para
vinte a trinta e cinco pessoas, classiﬁcadas no código
8901.90.00 da TIPI, destinadas ao transporte escolar
para a educação básica na zona rural das redes estadual e municipal, quando adquiridas por Estados,
Municípios e pelo Distrito Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo. (Incluído
pela Medida Provisória nº 382, 2007) (Revogado pela
Medida Provisória nº 392)
VIII - veículos novos montados sobre chassis,
com capacidade para 23 (vinte e três) a 44 (quarenta e
quatro) pessoas, classiﬁcados nos códigos 8702.90.10
Ex 02 e 8702.90.90 Ex 02, da TIPI, destinados ao
transporte escolar para a educação básica na zona
rural das redes estadual e municipal, que atendam
aos dispositivos da Lei no 9.503, de 23 de setembro
de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, quando adquiridos por Estados, Municípios e pelo Distrito Federal,
na forma a ser estabelecida em regulamento do Poder
Executivo; (Redação dada pela Lei nº 11.529, de 2007)
IX - embarcações novas, com capacidade para
20 (vinte) a 35 (trinta e cinco) pessoas, classiﬁcadas
no código 8901.90.00 da TIPI, destinadas ao transporte escolar para a educação básica na zona rural das
redes estadual e municipal, quando adquiridas por Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, na forma a
ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo.
(Redação dada pela Lei nº 11.529, de 2007)
VIII - veículos novos montados sobre chassis,
com capacidade para 23 (vinte e três) a 44 (quarenta e
quatro) pessoas, classiﬁcados nos códigos 8702.10.00
Ex 02 e 8702.90.90 Ex 02, da TIPI, destinados ao
transporte escolar para a educação básica na zona
rural das redes estadual e municipal, que atendam
aos dispositivos da Lei no 9.503, de 23 de setembro
de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, quando adquiridos pela União, Estados, Municípios e pelo Distrito
Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento
do Poder Executivo; (Redação dada pela Medida Provisória nº 413, de 2008)
IX - embarcações novas, com capacidade para
20 (vinte) a 35 (trinta e cinco) pessoas, classiﬁcadas
no código 8901.90.00 da TIPI, destinadas ao transporte escolar para a educação básica na zona rural das
redes estadual e municipal, quando adquiridas pela
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União, Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, na
forma a ser estabelecida em regulamento do Poder
Executivo. (Redação dada pela Medida Provisória nº
413, de 2008)
VIII – veículos novos montados sobre chassis,
com capacidade para 23 (vinte e três) a 44 (quarenta e
quatro) pessoas, classiﬁcados nos códigos 8702.10.00
Ex 02 e 8702.90.90 Ex 02 da Tipi, destinados ao transporte escolar para a educação básica das redes estadual e municipal, que atendam aos dispositivos da
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de
Trânsito Brasileiro, quando adquiridos pela União, Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, na forma a
ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo;
(Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008)
IX – embarcações novas, com capacidade para
20 (vinte) a 35 (trinta e cinco) pessoas, classiﬁcadas
no código 8901.90.00 da Tipi, destinadas ao transporte escolar para a educação básica das redes estadual
e municipal, quando adquiridas pela União, Estados,
Municípios e pelo Distrito Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008)
X - partes, peças e componentes, destinados
ao emprego na construção, conservação, modernização e conversão de embarcações registradas ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro. (Incluído
pela Medida Provisória nº 428, de 2008)
X - materiais e equipamentos, inclusive partes,
peças e componentes, destinados ao emprego na
construção, conservação, modernização, conversão ou
reparo de embarcações registradas ou pré-registradas
no Registro Especial Brasileiro; (Incluído pela Lei nº
11.774, de 2008)
XI – veículos e carros blindados de combate,
novos, armados ou não, e suas partes, produzidos no
Brasil, com peso bruto total até 30 (trinta) toneladas,
classiﬁcados na posição 8710.00.00 da Tipi, destinados
ao uso das Forças Armadas ou órgãos de segurança
pública brasileiros, quando adquiridos por órgãos e
entidades da administração pública direta, na forma
a ser estabelecida em regulamento; (Incluído pela Lei
nº 11.727, de 2008)
XII – material de defesa, classiﬁcado nas posições 87.10.00.00 e 89.06.10.00 da Tipi, além de partes,
peças, componentes, ferramentais, insumos, equipamentos e matérias-primas a serem empregados na sua
industrialização, montagem, manutenção, modernização e conversão; (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008)
XIII – equipamentos de controle de produção,
inclusive medidores de vazão condutivímetros, aparelhos para controle, registro, gravação e transmissão
dos quantitativos medidos, quando adquiridos por
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pessoas jurídicas legalmente obrigadas à sua utilização, nos termos e condições ﬁxados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto às suas
especiﬁcações técnicas. (Incluído pela Lei nº 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos)
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará
o disposto no inciso IV do caput deste artigo. (Incluído
pela Lei nº 10.925, de 2004)
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos incisos IV, X e XIII do caput deste
artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos incisos IV e X do caput deste artigo. (Redação dada pela Medida Provisória nº 428, de
2008) (Vide Lei nº 11.727, de 2008)
XIV - produtos classiﬁcados na posição 87.13 da
Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM. (Incluído
pela Lei nº 11.774, de 2008)
XV - artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classiﬁcados no código 90.21.10 da NCM; (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) (Produção de efeito)
XVI - artigos e aparelhos de próteses classiﬁcados no código 90.21.3 da NCM; (Incluído pela Lei nº
12.058, de 2009) (Produção de efeito)
XVII - almofadas antiescaras classiﬁcadas nos
Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM. (Incluído pela Lei
nº 12.058, de 2009) (Produção de efeito)
XVIII - bens relacionados em ato do Poder Executivo para aplicação nas Unidades Modulares de
Saúde de que trata o Convênio ICMS no 114, de 11 de
dezembro de 2009, quando adquiridos por órgãos da
administração pública direta federal, estadual, distrital e municipal. (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010)
XIX - projetores para exibição cinematográﬁca, classiﬁcados no código 9007.2 da NCM, e suas
partes e acessórios, classiﬁcados no código 9007.9
da NCM. (Incluído pela Medida Provisória nº 491, de
2010) (Sem eﬁcácia)
XX - serviços de transporte ferroviário em sistema de trens de alta velocidade (TAV), assim entendido
como a composição utilizada para efetuar a prestação
do serviço público de transporte ferroviário que consiga atingir velocidade igual ou superior a 250 km/h
(duzentos e cinqüenta quilômetros por hora). (Incluído
pela de Medida Provisória nº 497, de 2010)
XX – serviços de transporte ferroviário em sistema de trens de alta velocidade (TAV), assim entendido
como a composição utilizada para efetuar a prestação
do serviço público de transporte ferroviário que consiga atingir velocidade igual ou superior a 250 km/h
(duzentos e cinquenta quilômetros por hora). (Incluído
pela Lei nº 12.350, de 2010)
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XXI - projetores para exibição cinematográﬁca,
classiﬁcados no código 9007.2 da NCM, e suas partes
e acessórios, classiﬁcados no código 9007.9 da NCM.
(Incluído pela Medida Provisória nº 545, de 2011)
XXII - produtos classiﬁcados nos códigos 8443.32.22, 8469.00.39 Ex 01, 8714.20.00, e
9021.40.00, todos da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória nº 549, de 2011).
XXIII - calculadoras equipadas com sintetizador
de voz classiﬁcadas no código 8470.10.00 da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória nº 549, de 2011).
XXIV - teclados com colmeia classiﬁcados no
código 8471.60.52 da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória nº 549, de 2011).
XXV - indicadores ou apontadores - mouses com entrada para acionador classiﬁcados no código
8471.60.53 da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória
nº 549, de 2011).
XXVI - linhas braile classiﬁcadas no código
8471.60.90 da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória
nº 549, de 2011).
XXVII - digitalizadores de imagens - scanners
- equipados com sintetizador de voz classiﬁcados no
código 8471.90.14 da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória nº 549, de 2011).
XXVIII - duplicadores braile classiﬁcados no código 8472.10.00 da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória nº 549, de 2011).
XXIX - acionadores de pressão classiﬁcados no
código 8471.60.53 da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória nº 549, de 2011).
XXX - lupas eletrônicas do tipo utilizado por pessoas com deﬁciência visual classiﬁcadas no código
8525.80.19 da TIPI; (Incluído pela Medida Provisória
nº 549, de 2011).
XXXI - implantes cocleares classiﬁcados no código 9021.90.19 da TIPI; e (Incluído pela Medida Provisória nº 549, de 2011).
XXXII - próteses oculares classiﬁcadas no código
9021.90.89 da TIPI. (Incluído pela Medida Provisória
nº 549, de 2011).
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará
o disposto nos incisos IV, X, XIII e XIV do caput deste
artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.774, de 2008)
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nos incisos IV, X, XIII e XIV a
XVII do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº
12.058, de 2009) (Produção de efeito)
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nos incisos IV, X e XIII a XVIII do
caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 12.249,
de 2010)
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§ 1o O Poder Executivo poderá regulamentar o
disposto nos incisos IV, X e XIII a XIX do caput deste
artigo (Renumerado do parágrafo único, com nova redação pela Medida Provisória nº 491, de 2010) (Sem
eﬁcácia)
§ 2o Durante o exercício de 2010, a redução de
alíquota de que trata o inciso XIX do caput deste artigo
somente se aplicará aos projetos referentes a implantação de novas salas de exibição. (Incluído pela Medida
Provisória nº 491, de 2010) (Sem eﬁcácia)
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nos incisos IV, X e XIII a XXI
do caput. (Redação dada pela Medida Provisória nº
545, de 2011)
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nos incisos IV, X e XIII a XXXII
do caput. (Redação dada pela Medida Provisória nº
549, de 2011).
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
e de Assuntos Econômicos, cabendo à última
a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 718, DE 2011
Dispõe sobre responsabilidade civil
do Estado
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º. Esta Lei estabelece normas sobre a responsabilidade civil do Estado nos casos de danos a
terceiros, oriundos de ações ou omissões, de falta do
serviço ou de fatos do serviço, da obra ou da coisa,
imputados às pessoas jurídicas de direito público, às
de direito privado prestadoras de serviços públicos e
aos respectivos agentes.
§ 1°. Os preceitos desta Lei se aplicam à União,
aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às
respectivas autarquias e fundações públicas; às empresas públicas e às sociedades de economia mista
e suas subsidiárias, prestadoras de serviços públicos;
às concessionárias, permissionárias e autorizadas de
serviços públicos e a todas as pessoas privadas que,
sob qualquer título, prestem serviços públicos.
§ 2º. As concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços públicos e outras pessoas privadas
que, sob qualquer título, prestem serviços públicos,
regem-se pelos preceitos desta Lei, quando os fatos
geradores da responsabilidade se relacionarem com
os serviços públicos que desempenham.
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§ 3°. As empresas públicas e sociedades de
economia mista, e suas subsidiárias, que explorem
atividade econômica de produção ou comercialização
de bens ou de prestação de serviços, sujeitam-se ao
regime próprio das empresas privadas, no tocante às
obrigações decorrentes da responsabilidade civil.
§ 4º. Os preceitos desta Lei aplicam-se aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União
e dos Estados e às Câmaras Municipais, quando no
desempenho de função administrativa, observados os
capítulos VIII e X desta Lei, bem como aos Tribunais
e Conselhos de Contas e ao Ministério Público, como
previsto nos capítulos IX e XI.
§ 5°. As normas desta Lei estendem-se aos atos
praticados pelas Comissões Parlamentares de Inquérito, no que couber.
§ 6°. Aplicam-se, também, os preceitos desta Lei
às atividades notariais e de registro, casos em que a
responsabilidade é solidária entre o Poder Público e
os delegados desses serviços.
Art. 2°. As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos casos
de dolo ou culpa.
Art. 3°. Para os ﬁns desta Lei considera-se:
I - ação - a atuação mediante atos jurídicos, medidas e operações materiais;
II - omissão - a inércia, a falta ou insuﬁciência de
atos jurídicos, de medidas ou de operações materiais,
a ausência de atuação adequada em situação de risco, o descumprimento de dever imposto pelo ordenamento jurídico;
III- falta do serviço - o não-funcionamento ou o
funcionamento insuﬁciente, inadequado, tardio ou lento;
IV - fato da coisa - evento em que o dano ocorre
por falha ou defeito em equipamentos, máquinas, objetos ou bens em geral, pertencentes ou sob os cuidados
das pessoas jurídicas responsáveis; ou pela existência de uma situação de risco, sem a necessidade de
identiﬁcação do causador do dano;
V - fato do serviço - todo evento, objetivamente
lesivo e para cuja caracterização se exige, tão-somente,
o nexo de causalidade com o dano;
VI - fato da obra - quaisquer fatos ou faltas referenciados à obra ou serviço, sob regime de execução
direta ou indireta;
VII - agente - quem atua para as pessoas jurídicas
públicas e para as pessoas privadas prestadoras de

DEZEMBRO 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

serviço público, a qualquer título, mesmo sem vínculo
funcional ou de modo temporário ou eventual;
VIII - serviço público - toda atividade pública,
executada diretamente ou mediante concessão, permissão, autorização, ou a outro título.
CAPÍTULO II
Dos Pressupostos Essenciais da Responsabilidade
Art. 4°. A responsabilização civil das pessoas
jurídicas públicas ou das pessoas jurídicas privadas
prestadoras de serviços públicos exige os seguintes
pressupostos:
I - existência do dano e do nexo causal;
II - estar o agente no exercício efetivo ou aparente
de suas funções ou delas prevalecer-se, embora fora
do horário de trabalho;
III - ausência de causa excludente de responsabilidade, na forma do Capítulo V desta Lei.
CAPÍTULO III
Do Dano
Art. 5°. O dano há de ser real e certo, com decorrências imediatas ou supervenientes.
§ 1 ° - O dano poderá ter consequências individualizadas, coletivas ou difusas.
§ 2° - Na caracterização da responsabilidade
admitem-se as consequências diretas do dano em relação à vítima, assim como ao cônjuge, companheiro,
pais, ﬁlhos ou dependentes.
CAPÍTULO IV
Do Nexo de Causalidade
Art. 6°. Para conﬁgurar-se a responsabilidade
deve ﬁcar comprovada a existência de vínculo entre o
dano e a ação ou omissão ou falta do serviço, e fatos
do serviço, da obra ou da coisa.
CAPÍTULO V
Das Causas Excludentes ou Limitativas
Art. 7°. São causas excludentes da responsabilidade a força maior, o caso fortuito, o fato de terceiro
e a culpa exclusiva da vítima.
Parágrafo único - Se as ações ou omissões da
pessoa jurídica, as faltas de serviço ou os fatos do
serviço, da obra e da coisa, concorrerem com a força maior, do caso fortuito ou do fato de terceiro, bem
como na hipótese de culpa da vítima, haverá responsabilidade proporcional.
Art. 8°. Se o dano for provocado por uma pluralidade de causas, todas deverão ser proporcionalmente
consideradas na determinação do valor do ressarcimento.
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CAPÍTULO VI
Do Direito de Regresso
Art. 9°. A responsabilização dos agentes será, em
qualquer caso, efetivada regressivamente.
§ 1°. Identiﬁcado o agente causador do dano, e
apurado seu dolo ou culpa, impõe-se o ajuizamento
da ação de regresso.
§ 2°. A obrigação de reparar o dano estende-se
aos sucessores e contra eles será executada, até o
limite do valor da herança recebida.
Art. 10. Nos casos de condenação, transitada em
julgado, de pessoa jurídica pública, ao ressarcimento
de danos, o fato deverá ser comunicado ao Advogado
Geral, ou Procurador Geral ou autoridade equivalente,
no prazo de 15 (quinze) dias, pelo órgão encarregado
de oﬁciar no feito, sob pena de responsabilidade.
§ 1°. Recebida a comunicação, o Advogado Geral,
o Procurador Geral da União, os Procuradores Regionais da União, os Procuradores Chefes da União nos
Estados, o Procurador Geral do Estado, o Procurador
Geral do Município ou autoridades equivalentes determinarão as providências necessárias para o exercício
do direito de regresso.
§ 2°. As autoridades arroladas neste artigo poderão determinar, de oﬁcio, a instauração de processo
administrativo para identiﬁcar o agente causador do
dano e apurar seu dolo ou culpa, ainda que não iniciada ou não encerrada a ação judicial intentada pela
vítima ou demais legitimados e nos casos de processo
administrativo de reparação de dano.
§ 3° - A identiﬁcação do agente causador do dano
e a apuração de seu dolo ou culpa serão efetuadas
mediante processo administrativo.
Art. 11. Identiﬁcada a ocorrência do dolo ou culpa na conduta do agente, este será intimado para, no
prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos
o valor total da indenização paga pelo poder estatal,
atualizado monetariamente.
§ 1°. Vencido o prazo ﬁxado no caput, sem o pagamento, será proposta, no prazo de 30 (trinta) dias,
a respectiva ação judicial regressiva.
§ 2°. O agente poderá autorizar o desconto mensal em folha de pagamento, de parcela da remuneração recebida, para pagamento do débito com o erário,
respeitados os limites ﬁxados na legislação.
§ 3°. A exoneração, demissão, dispensa, rescisão
contratual, cassação de aposentadoria ou qualquer outra situação que impeça o desconto, obrigará o agente
a quitar o débito em 60 (sessenta) dias, sob pena de
inscrição em dívida ativa.
Art. 12. As pessoas privadas, prestadoras de serviços públicos, adotarão os procedimentos previstos
nos artigos. 10 e 11, no que couber.
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Art. 13. A condenação criminal do agente, transitada
em julgado, pelo mesmo fato causador do dano reparado,
acarreta sua obrigação de ressarcir, não se questionando
mais sobre a existência do fato, a autoria, o dolo ou a culpa.
Parágrafo único - Aplica-se à responsabilidade
civil do Estado o disposto nos artigos 63 e 64, e parágrafo único, do Código de Processo Penal, observado
o prescrito no art. 9° desta Lei.
Art. 14. A absolvição criminal, do agente, transitada em julgado, pelo mesmo fato causador do dano,
que negue a inexistência do fato ou da autoria, afasta
o exercício do direito de regresso.
§ 1°. A sentença criminal, transitada em julgado,
que declare ter sido o ato do agente praticado em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal
ou no exercício regular de direito, também exclui o
exercício do direito de regresso.
§ 2º. Não será excluído o direito de regresso contra o agente, quando a decisão, no juízo penal:
I - ordenar o arquivamento do inquérito ou de peças de informação, por insuﬁciência de prova quanto à
existência da infração penal ou sua autoria;
II - absolver o réu por não haver prova da existência do fato;
III - absolver o réu por não existir prova suﬁciente
para a condenação;
IV - declarar extinta a punibilidade;
V - declarar que o fato imputado não é deﬁnido
como infração penal.
CAPÍTULO VII
Do Ressarcimento Administrativo do Dano
Art. 15. Sem prejuízo da propositura da ação
própria junto ao Poder Judiciário, a vítima e outros legitimados poderão pleitear administrativamente, das
pessoas jurídicas responsáveis, a reparação dos danos, observadas as seguintes normas:
I - o requerimento será protocolado junto aos órgãos arrolados no inciso IV deste artigo;
II - a partir da data do protocolo do requerimento,
ﬁca suspenso o prazo de prescrição da ação de reparação de danos, até decisão ﬁnal;
III - o requerimento conterá o nome, a qualiﬁcação, o domicílio e o endereço do requerente, os fundamentos de fato e de direito do pedido, as provas e
o valor da indenização pretendida;
IV - a decisão do requerimento caberá a uma
comissão, que funcionará junto à Advocacia Geral da
União, às Procuradorias Gerais dos Estados, às Procuradorias Gerais dos Municípios ou órgãos equivalentes,
com recurso ao respectivo titular do órgão, no prazo
de 10 (dez) dias, contado da ciência pelo interessado;
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V – concordando, o requerente, com o valor da
indenização, o pagamento será efetuado em ordem
própria, no primeiro semestre do exercício seguinte.
CAPÍTULO VIII
Da Responsabilidade do Estado por
Atos Legislativos
Art. 16. O Estado responderá por danos causados pela incidência ou aplicação de dispositivo cuja inconstitucionalidade for declarada pelo Poder Judiciário.
CAPÍTULO IX
Da Responsabilidade Civil do Estado pela Atuação dos Tribunais ou Conselhos de Contas
Art. 17. Pelos danos consequentes ao exercício, pelos Tribunais e Conselhos de Contas, de sua competência
constitucional de controle externo, o Estado é civilmente
responsável, quando o Ministro ou Conselheiro agir com
dolo ou fraude, assegurado o direito de regresso.
Parágrafo único - Se se tratar de exercício de função administrativa, à responsabilidade civil do Estado,
pela atuação dos Tribunais e Conselhos de Contas,
aplicar-se-á o regime geral previsto nesta Lei.
CAPÍTULO X
Da Responsabilidade Civil do Estado Quanto ao
Exercício da Função Jurisdicional
Art. 18. O Estado indenizará o condenado por
erro judiciário e aquele que ﬁcar preso além do tempo
ﬁxado na sentença.
Parágrafo único. A indenização não será devida,
se o erro ou a injustiça da condenação decorrer de ato
ou falta imputável ao próprio interessado, como a conﬁssão ou a ocultação de prova em seu poder.
Art. 19. O Estado responde pelos danos causados por dolo ou fraude do julgador, sem prejuízo do
direito de regresso.
Parágrafo único. Enquanto não se esgotarem
previamente os recursos previstos no ordenamento
processual, descabe a caracterização de dano oriundo
da função jurisdicional.
CAPÍTULO XI
Da Responsabilidade do Estado em Decorrência
do Exercício das Funções Institucionais do Ministério Público
Art. 20. As disposições desta Lei aplicam-se aos
órgãos do Ministério Público, quando no desempenho
de função administrativa.
Art. 21. Sem prejuízo do direito de regresso, responde o Estado pelos danos decorrentes do exercício,
pelo Ministério Público, de suas funções institucionais,
quando os seus membros procederem com dolo ou
fraude, ou ﬁzerem uso indevido das informações e
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documentos que obtiverem, inclusive nas hipóteses
legais de sigilo.
CAPÍTULO XII
Da Prescrição
Art. 22. Prescreve em cinco anos a ação de responsabilidade civil do Estado, nos termos desta Lei.
§ 1°. O termo inicial do prazo prescricional é a
data em que se conﬁgurar a lesão ou aquela em que o
legitimado para agir tiver conhecimento de quem seja o
responsável, prevalecendo o fato que ocorrer por último.
§ 2°. Proposta ação penal em face do agente,
interrompe-se o prazo de prescrição.
CAPÍTULO XIII
Das Disposições Finais
Art. 23. Os casos especíﬁcos de responsabilidade
civil do Estado continuarão a reger-se pela legislação
própria, aplicando-se subsidiariamente os preceitos
desta Lei.
Art. 24. Os débitos correspondentes a indenizações decorrentes de decisões da responsabilização civil
do Estado têm natureza alimentar e de dívida de valor.
§ 1°. A sentença que ﬁxar a indenização terá caráter mandamental no tocante à obtenção de recursos
necessários à produção de capital correspondente aos
débitos vincendos ou ao início do pagamento mensal
destes, inclusive em consignação na folha de pagamento do devedor, tendo o prazo de 30 (trinta) dias
para seu cumprimento.
§ 2°. Em se tratando de execução da Fazenda
Pública, os precatórios correspondentes ao pagamento
dos débitos serão pagos na ordem daqueles referentes
aos débitos de natureza alimentar.
§ 3º. Para os ﬁns do § 3° do artigo 100 da Constituição Federal, são tidos como de pequeno valor os
débitos vencidos relativos às indenizações por responsabilidade civil do Estado de até 100 (cem) salários
mínimos, por autor.
§ 4º. No caso do parágrafo anterior, cada exequente poderá optar pelo pagamento, no prazo ﬁxado
pelo § 1 ° deste artigo, sem necessidade de expedição
de precatório.
§ 5°. A opção de que trata o parágrafo anterior
importa a renúncia do eventual restante de créditos
porventura existentes em virtude do mesmo processo,
implicando o pagamento, na forma prevista no referido
parágrafo, em quitação total dos respectivos valores,
determinando a extinção do processo.
§ 6°. Os recursos interpostos e os embargos opostos pelo devedor serão recebidos sem efeito suspensivo.
§ 7º. Poderá ser atribuído efeito suspensivo nos
casos em que o valor dos débitos seja superior ao ﬁ-
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xado no §3°, desde que haja fundado receito de dano
irreparável ou de difícil reparação ou ﬁque caracterizado
o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório do réu.
§ 8º. Às ações de responsabilização civil intentadas contra a União aplica-se o disposto no art. 109, §
2°, da Constituição Federal, e aquelas ajuizadas contra
as demais pessoas enumeradas no art. 1° desta Lei
poderão ser aforadas na comarca em que for domiciliado o autor; naquela onde houver ocorrido o ato ou
fato que originou a demanda, ou, ainda conforme o réu,
na Capital do Estado, no Distrito Federal, na sede do
Município ou das autarquias e das pessoas privadas
prestadoras de serviços públicos.
Art. 25. Aplica-se a responsabilidade solidária
entre o Estado e os diferentes co-responsáveis, nas
hipóteses de pluralidade de causas e de fato da obra.
Art. 26. Não prevalecem limites legais de indenização para a responsabilidade civil do Estado.
Art. 27. É facultativa a denunciação da lide nas
ações de que trata esta Lei.
Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A presente proposição é fruto de uma Comissão
instituída no âmbito do Ministério da Justiça e da Advocacia Geral da União, no ano de 2002, sob a presidência do ilustre e saudoso jurista Caio Tácito. Trata-se
de tema da mais alta relevância: como os cidadãos
podem obter, com celeridade, reparações em face de
danos causados pelos agentes estatais. A jurisprudência brasileira vem consolidando diretrizes acerca
das principais controvérsias que cercam a temática,
mas isso não dispensa, ao contrário exige, a emissão
pelo Poder Legislativo de um marco normativo claro
e seguro para regrar a relação entre o Estado e os
administrados.
Para ser ﬁel aos trabalhos da Comissão, optei por
não alterá-lo e deixar ao processo legislativo alguns
aperfeiçoamentos que certamente advirão da colaboração dos nobres parlamentares.
Do mesmo modo, como Justiﬁcação, transcrevo
o expediente encaminhado pelos membros da Comissão, ao término dos trabalhos.
Cuida-se de registro histórico e de justa homenagem aos juristas que se
dedicaram ao assunto com espírito cívico e elevada qualidade técnica.
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2002.
Excelentíssimo Senhor
Dr. José Bonifácio de Andrade e Silva
M. D. Advogado Geral da União
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Na qualidade de presidente da Comissão constituída pela Portaria Conjunta n° 8,
de 22-02-02, subscrita por Vossa Excelência
e o Senhor Ministro da Justiça, incumbida da
realização de estudos sobre o tema da responsabilidade civil do Estado e da elaboração
de anteprojeto de lei a respeito, tenho a honra
de apresentar a Vossa Excelência o produto
de nosso trabalho.
O anteprojeto ora apresentado pretende
conﬁgurar um marco no Direito Pátrio pela ordenação que oferece, propiciando conhecimento
imediato do assunto. a toda a sociedade, aos
agentes públicos e aos advogados.
A necessidade de conferir tratamento sistematizado à responsabilidade civil do Estado
inspirou a criação da Comissão, sob nossa
presidência e integrada pelos especialistas,
Odete Medauar, Carlos Alberto Menezes Direito, Sérgio de Andréa Ferreira, Ivete Lund
Viegas, João Francisco Aguiar Drumond, Thereza Helena de Miranda Lima e Yussef Cahali.
Desenvolvida em sucessivas reuniões
e mediante pesquisa legislativa, doutrinária e
jurisprudencial, relativamente ao Direito Nacional e Comparado, a atividade da Comissão,
com base nas primeiras deﬁnições do plenário,
consolidou-se em texto elaborado pela Professora Odete Medauar escolhida por seus pares,
para as funções de Relatora.
Esclareça-se que o professor Yussef
Cahali não pôde participar dos trabalhos e
a Doutora Thereza Helena de Miranda Lima
somente pôde comparecer à reunião inicial,
ambos por motivos pessoais.
A Comissão adotou a orientação de formular a proposta de um anteprojeto de lei que
contempla o regime geral sobre a responsabilidade civil do Estado, objetivando sistematizar
o assunto e consolidar os tópicos doutrinária
e jurisprudencialmente assentes, bem como
aduzindo elementos conducentes à solução
justa e à efetividade da responsabilização.
Nesta moldura, mantém-se a legislação que
dispõe sobre os casos especíﬁcos sem prejuízo
da aplicação subsidiária da lei geral (art. 23),
excluindo-se, apenas, as limitações impostas,
ope legis, ao valor indenizatório (art. 26).
Submisso ao preceito do § 6º do art. 37 da
Constituição Federal, o Anteprojeto o reproduz
em seu art. 2°, adotando a responsabilidade
por causas especíﬁcas, bem como pelo fato
do serviço, para cuja caracterização se exige
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tão-somente, o nexo de causalidade entre o
evento e o dano (arts. 7°. n. V. 4°. n. 1 e 6°).
Entendeu-se pertinente que se enumerassem (art. 1º) e deﬁnissem (art. 2°. I a VI) especiﬁcidades, como o fato da coisa e da obra;
e se realçasse a hipótese de falta do serviço,
conﬁgurada pelo não-funcionamento deste ou
por sua insuﬁciência, inadequação, tardança
ou lentidão, explicitando-se, ademais, que a
responsabilidade abrange ações e omissões
especialmente deﬁnidas.
Por outro lado, na esteira do entendimento da doutrina e da Justiça a que aderiu
a Comissão, o anteprojeto não faz distinção
entre responsabilidade por ilícito absoluto e
por ilícito relativo.
Trata, também, o anteprojeto, das causas
excludentes ou limitativas da responsabilidade:
excludentes nos casos de ruptura da cadeia
causal imputável ao Estado; e limitativas nos
de concorrência com ela daquelas causas
(Capítulo V).
Explicitou-se, ainda, que, em todas as
hipóteses de pluralidade de causas, haverá
proporcionalidade na responsabilização e, consequentemente, no valor do ressarcimento; e
solidariedade entre os co-responsáveis (arts.
7º, p. único, 8º e 25).
Fiel à moldura constitucional, o documento engloba, na locução “responsabilidade civil
do Estado”, a das pessoas político-federativas;
das pessoas administrativas, públicas e privadas; e a das pessoas do setor privado que,
a qualquer título, prestem serviços públicos
(art. 1º, § 1º).
No tocante às empresas públicas e às
sociedades de economia mista e respectivas
subsidiárias, excluíram-se, do elenco de destinatárias das regras projetadas (art. 1º, §3º),
aquelas a que se dirige o § 1º, do art. 173 da
CF, cujo inciso II as submete ao regime jurídico
próprio das empresas privadas no concernente
às obrigações civis.
Quanto às pessoas privadas (físicas e
jurídicas), sua responsabilização, nos moldes
do anteprojeto, se dá no pertinente aos fatos
relacionados com os serviços públicos de que
sejam prestadoras (art. 1°, § 2°).
Dá-se, por sua vez, ao conceito de serviço público (art. 3º, VIII) abrangência que
engloba toda atividade pública, seja ela desenvolvida por execução direta ou indireta e
a qualquer título.
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Cuidado especial foi dispensado à incidência, das normas propostas, sobre a atuação
dos Poderes Legislativo e Judiciário; dos Tribunais e Conselhos de Contas e do Ministério
Público (arts. 1°, §§ 4° e 5°, e Capítulos VII a
XI), distinguindo-se entre a respectiva atividade administrativa, à qual o regime geral do
anteprojeto se aplica por inteiro, e a respectiva função institucional, a que foram dedicados
dispositivos especíﬁcos, com as quais buscou-se preservar a autonomia em seu exercício.
Preceitos próprios foram dedicados à atuação
das Comissões Parlamentares de Inquérito (art. 1º,
§ 6°) e aos serviços notariais e de registro (§ 7°).
Do agente, a que se deu caracterização
compreensiva, e de sua responsabilização, cuidam
várias disposições (arts. 1°, 2°, VII; 4°, II; e arts. 17,
19 e parágrafo único, e 21), com pormenorização
do exercício de regresso da pessoa responsabilizada, em face do culpado (Capítulo VI).
Tema intensamente debatido no seio da
Comissão foi o da pertinência ou não da denunciação da lide nos processos judiciais de
responsabilização civil do Estado, tendo prevalecido a solução, jurisprudencialmente prestigiada, da sua facultatividade (art. 27).
O anteprojeto oferece, como aspecto de
particular relevo, o da agilização no pagamento das indenizações, com o que se atende ao
princípio da moralidade pública.
Para tanto, institucionalizou-se procedimento administrativo para, de forma célere, e
visando a contribuir para a desobstrução da
instância judiciária, poderem obter, vítima e
demais legitimados, a reparação do dano no
âmbito extrajudicial (Capítulo VII).
Outrossim, o art. 25 e seus parágrafos,
do anteprojeto valem-se de mecanismos processuais, objetivando ensejar a real efetividade
das condições judiciais, no caso de responsabilização civil do Estado.
Expressando o caráter alimentar e de
dívida de valor dos débitos das indenizações
- com todas as correspondentes conseqüências - o texto projetado explicita a mandamentalidade da sentença que as ﬁxa, no tocante
as prestações vincendas; dinamiza os procedimentos de precatórios para a execução da
porção condenatória da decisão, referente às
prestações vencidas, e os dispensa, nos casos
de pagamento de até cem salários mínimos por
autor. Facilita a execução provisória, afastando a suspensividade de recursos e embargos
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e propicia alternativas benéﬁcas para o autor,
no tocante ao foro competente para o ajuizamento da demanda de responsabilização civil.
Estes, em linhas gerais, os principais
aspectos do anteprojeto que ora submeto a
Vossa Excelência, em nome da Comissão,
permitindo-se salientar que foi adotado o modelo de um diploma sóbrio, que atendendo à
essencialidade dos pontos fundamentais na
matéria, não inviabilize sua evolução, mercê
da imprescindível contribuição doutrinária e
jurisprudencial (art. 24, § 8°).
Na expectativa de ter a Comissão cumprido, a contento, a superior missão que lhe
foi conﬁada, apresento a Vossa Excelência os
protestos de alta consideração e apreço, – Caio
Tácito, Presidente da Comissão.
É esta a proposição que ofereço ao Congresso
Nacional, solicitando o apoio dos eminentes pares.
Sala de Sessões, – Senador Aécio Neves.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais,
em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida
a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para
este ﬁm. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 62, de 2009).
....................................................................................
§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos
pagamentos de obrigações deﬁnidas em leis como
de pequeno valor que as Fazendas referidas devam
fazer em virtude de sentença judicial transitada em
julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 62, de 2009).
....................................................................................
Art. 109. Aos juízes federais compete processar
e julgar:
....................................................................................
§ 2º - As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou
fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada
a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.
....................................................................................
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DECRETO-LEI
Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941.
Código de Processo Penal.
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Ação Civil
Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo
cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido,
seu representante legal ou seus herdeiros.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo
valor ﬁxado nos termos do inciso IV do caput do art.
387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a
apuração do dano efetivamente sofrido. (Incluído pela
Lei nº 11.719, de 2008).
Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior,
a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso,
contra o responsável civil. (Vide Lei nº 5.970, de 1973)
Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz
da ação civil poderá suspender o curso desta, até o
julgamento deﬁnitivo daquela.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 719, DE 2011
Insere §4º no art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que
estabelece normas de ﬁnanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal e dá outras providências, para
isentar de contrapartida os municípios com
até cinquenta mil habitantes nos contratos
de repasse com as instituições ﬁnanceiras
federais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 25 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 4º:
“Art. 25. ................................................
.......................................................................
§ 4º Nas transferências voluntárias para
municípios com até cinquenta mil habitantes,
por meio de contratos de repasse com instituições ﬁnanceiras federais, será dispensada a
contrapartida desses entes federativos. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
No âmbito federal, as transferências voluntárias
por meio dos convênios e dos contratos de repasse
usualmente servem como meios para promover a descentralização de ações e da gestão de recurso público
federal para outros entes públicos ou privados, a ﬁm
de realizar objetivos que são compartilhados.
As transferências voluntárias são condicionadas
à decisão pela autoridade competente, conforme a
conveniência e oportunidade, ou seja, sujeitam-se à
discricionariedade. Destinam-se à execução de programas, projetos e atividades de interesse mútuo, desde
que envolvam recursos oriundos do Orçamento Fiscal
e da Seguridade Social da União. Os repasses relativos
às transferências constitucionais, legais e ao Sistema
Único de Saúde não estão no âmbito das transferências voluntárias.
As transferências voluntárias subdividem-se em
transferências por convênio, que são aquelas celebradas entre a entidade repassadora e a entidade receptora, e as transferências por contrato de repasse – que
diferem da transferência por convênio apenas pelo fato
de a transferência ao destinatário ﬁnal ser feita por intermédio de instituição ﬁnanceira, considerada mais
apta a lidar com a gestão do recurso e acompanhar
sua devida aplicação.
Na essência, os contratos de repasse são idênticos aos convênios. A diferença entre eles se dá no
aspecto operacional. Nos contratos de repasse, o dinheiro vai inicialmente da União para instituição ﬁnanceira oﬁcial, a ﬁm de ser utilizado especiﬁcamente em
programa federal predeterminado. Caberá ao município
interessado no recebimento e na utilização dos recursos ﬁrmar acordo com a instituição ﬁnanceira federal
que efetivará a transferência ﬁnal.
Isso ocorre porque são as instituições ﬁnanceiras
as responsáveis pelo exame e a aprovação das propostas encaminhadas, pela formalização do acordo,
pela liberação dos recursos e pelo acompanhamento
da execução das atividades geradas com o repasse.
Trata-se de alternativa à disposição da União, frequentemente utilizada quando concebe programa com grande complexidade técnica e/ou logística no tocante às
ações empreendidas.
A Lei Complementar nº 101, de 2000, a denominada “Lei de Responsabilidade Fiscal” (LRF) traz um
capítulo especíﬁco sobre as transferências voluntárias.
Em seu art. 25, a Lei condiciona as transferências voluntárias à existência de dotação especíﬁca; à comprovação por parte do beneﬁciário de que se encontra em
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dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e
ﬁnanciamentos devidos à União, à prestação de contas
de recursos anteriormente recebidos, ao cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e
à saúde; à observância dos limites das dívidas consolidadas e imobiliária, de operações de crédito, de
inscrição de restos a pagar e de despesa total com
pessoal; e à comprovação por parte do beneﬁciário
quanto à previsão orçamentária para a contrapartida.
Contrapartida é a participação econômica da
entidade convenente ou contratada para a execução
do objeto do acordo e deve ser mensurável do ponto
de vista econômico.
No âmbito federal, tem se conferido à Lei de
Diretrizes Orçamentárias a função de estabelecer
algumas deﬁnições sobre o que poderá ser cobrado
e aceito em relação à contrapartida a ser prestada
pelos convenentes ou contratados. Costumam ser
ﬁxadas faixas percentuais, e, dentro desse parâmetro, o termo de convênio ou de contrato de repasse
estabelecerá em deﬁnitivo a alíquota que incidirá sobre o valor total do repasse. Com efeito, em cada lei
anual que estabelece as diretrizes para o Orçamento
da União Federal consta seção de artigos a deﬁnir
para a contrapartida algumas regras gerais vigentes
para cada exercício ﬁnanceiro no âmbito da transferência voluntária.
Os municípios com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes usualmente têm a exigência de contrapartida
estabelecida entre 2% (dois por cento) a 5% (cinco por
cento). São enormes as diﬁculdades ﬁnanceiras que
aﬂigem esses municípios. É freqüente observarmos
que eles são impedidos de celebrar convênios com
o governo federal ou estadual para obras vitais destinadas à população mais carente, por não dispor de
recursos. Isso, num contexto de diﬁculdades inclusive
para exercer suas competências tributárias, o que torna a arrecadação tributária local insuﬁciente, senão,
muitas vezes, praticamente inexistente.
Como os contratos de repasse exigem ainda
maior rigor na liberação no que diz respeito à qualiﬁcação técnica, consideramos adequado que de forma
deﬁnitiva, por meio da alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, sejam dispensados os municípios
com até cinquenta mil habitantes da contrapartida nas
transferências voluntárias da União com o intermédio
de instituições ﬁnanceiras federais.
Em face do exposto, conto com o apoio de meus
ilustres Pares para a presente proposição.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rego.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.
Mensagem de veto
Estabelece normas de ﬁnanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
ﬁscal e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
CAPÍTULO V
Das Transferências Voluntárias
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação,
a título de cooperação, auxílio ou assistência ﬁnanceira,
que não decorra de determinação constitucional, legal
ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
§ 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de
diretrizes orçamentárias:
I - existência de dotação especíﬁca;
II - (VETADO)
III - observância do disposto no inciso X do art.
167 da Constituição;
IV - comprovação, por parte do beneﬁciário, de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de
tributos, empréstimos e ﬁnanciamentos devidos ao ente
transferidor, bem como quanto à prestação de contas
de recursos anteriormente dele recebidos;
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive
por antecipação de receita, de inscrição em Restos a
Pagar e de despesa total com pessoal;
d) previsão orçamentária de contrapartida.
§ 2o É vedada a utilização de recursos transferidos em ﬁnalidade diversa da pactuada.
§ 3o Para ﬁns da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta
Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a
ações de educação, saúde e assistência social.
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 1.475, DE 2011
Requer ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia as informações que
especiﬁca.
Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., com base no § 2º do art. 50
da Constituição Federal e no inciso I do art. 216 do
Regimento Interno que, ouvida a Mesa, seja solicitada
ao Sr. Ministro de Minas e Energias, Senador Edison
Lobão, a serem prestadas pela sociedade de economia mista, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, vinculada a sua Pasta, quanto (I) Porque até o momento
não houve o cumprimento do protocolo de intenções,
assinado em 2005 com o Governo do Estado de Minas Gerais, para o investimento na instalação do pólo
acrílico na Reﬁnaria Gabriel Passos (Regap) em parceria com a Braskem? A do Estado da Bahia exclui o
investimento da Reﬁnaria Gabriel Passos? (II) Existe
projeto da Petrobras para a ampliação da capacidade instalada da Regap, dado que ela não atende à
demanda estadual de derivados de petróleo? Qual o
cronograma? (III) Qual a real situação do investimento
para a construção e implantação da usina de amônia
e ureia em Uberaba? Qual o cronograma? (IV) Existe
previsão de investimento da Petrobras para estender o
gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol), de São Carlos (SP)
ao Triângulo Mineiro(MG)? Qual o cronograma?(V)
Qual a estratégia e planos da empresa para a planta
de biodiesel instalada em Montes Claros (MG)? (VI)
Qual a os planos da empresa em relação à exploração
do gás não convencional na Bacia do São Francisco?
Há estudos de viabilidade ou planejamento da infraestrutura de escoamento (gasodutos,) e sua concessão
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), caso seja constatada a viabilidade
de extração do gás?
Justiﬁcação
A Petrobras vai investir US$ 224 bilhões no Brasil até 2014 e, desse total, a empresa estima que
apenas US$ 3,5 bilhões serão investidos em Minas
Gerais. Portanto, o Estado de Minas Gerais receberá
até 2014 pouco mais de 1,5% dos investimentos planejados pela estatal.
Naturalmente os grandes investimentos da Petrobras concentram-se no Rio de Janeiro, São Paulo
e Espírito Santo, tendo em vista a concentração dos
investimentos na área de petróleo e gás e a estratégia
de concentração da exploração no mar.
Juntamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), a Petrobras constitui agente estratégico de indução de políticas industriais no País e

Dezembro de 2011

responde atualmente pela maior parcela dos investimentos realizados pelo setor público no Brasil.
Minas Gerais, responde por 11% do PIB industrial nacional, setor intensivo no uso de energia, possui a mesma participação na população brasileira, é o
segundo maior consumidor de produtos derivados do
petróleo do Brasil e possui posicionamento geográﬁco
estratégico, próximo dos principais mercados consumidores de derivados do petróleo e biocombustíveis.
Não parece pertinente que um Estado com essa relevância para os negócios da Petrobras alcance uma
participação tão modesta nos investimentos planejados pela estatal.
No mínimo, é necessário que a Petrobras acelere
os investimentos que planejou ou se comprometeu a
realizar no Estado de Minas Gerais, por esta razão é
imprescindível que as minhas indagações arroladas no
presente requerimento sejam cabalmente respondidas.
Sala das Sessões, em 01 de dezembro de 2011.
– Senador Aécio Neves.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO N° 1.476, DE 2011
Solicita informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Fazenda sobre o Programa REINTEGRA.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas - em relação ao Programa REINTEGRA,
aprovado por meio da Medida Provisória nº 540/2011
- as seguintes informações ao Sr. Ministro da Fazenda :
quais alíquotas de reembolso ao setor exportador,
de que trata o art. 2º da MP 540, vêm sendo praticadas desde a edição da MP, mês a mês, identiﬁcando
as empresas beneﬁciadas pelo Programa, bem como
seus respectivos produtos.
Justiﬁcação
Por ocasião da vinda do Exmo. Sr. Guido Mantega, Ministro de Estado da Fazenda, à Comissão de
Assuntos do Senado, em 23.08.2011, para debater a
crise econômica mundial e sua repercussão no Brasil,
bem como discutir as medidas objeto do Plano Brasil Maior, levamos ao conhecimento do Sr. Ministro
o teor de emenda, de nossa autoria, que apresentamos à MP 540 na Comissão Mista de Deputados e
Senadores. Pretendíamos ﬁxar em 3% a alíquota para
reembolso, ao setor exportador, de custos tributários
residuais existentes na cadeia de produção, de que
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trata o § 2º do Art. 2º da MP 540, que instituiu o Programa Reintegra.
Referida emenda, que não foi aprovada naquela
Comissão, tratava da nossa preocupação com o texto
original que estabelecia o intervalo de zero a 3% para
a devolução, ﬁcando o poder discricionário da deﬁnição
de que setores seriam mais ou menos beneﬁciados
exclusivamente a cargo do Governo Federal.
Em resposta ao nosso questionamento, o Ministro Mantega aﬁrmou que o Reintegra destinava-se
apenas a atender o setor manufatureiro, pelo prazo
ﬁxo de um ano, e que não haveria arbítrio de setores.
A alíquota de 3% seria empregada a todos os produtos, indiscriminadamente, estando assim atendida
a nossa proposta. Tendo o Sr. Ministro concordado
com nossa tese, reapresentei a proposta por meio
de destaque em Plenário no sentido de que fosse
aprovada a nossa emenda. Entretanto, na votação
ocorrida no dia 22 de outubro isto não ocorreu. Assim, por persistir no Reintegra a norma que dá ao
Executivo o poder de estabelecer alíquotas variáveis para setores e produtos, solicito ao Ministério
da Fazenda as informações solicitadas no corpo do
requerimento.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO N° 1.477, DE 2011
Solicita informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Minas e Energia sobre
a arrecadação e distribuição, por estado,
dos encargos e tributos federais incidentes
sobre a conta de luz.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I,
do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas ao Exmo. Ministro de Estado de
Minas e Energia, Sr. Edison Lobão, as seguintes informações: (1) os recursos arrecadados, nos últimos
9 (nove) anos, relativos aos mais de 10 encargos
e tributos federais incidentes sobre a conta de luz
do consumidor, discriminados por estado e Distrito
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Federal; (2) os montantes relativos aos recursos
arrecadados que voltaram àquelas unidades da Federação, sob a forma de investimentos diretos, bem
como na modalidade de ﬁnanciamentos às empresas do setor elétrico, também discriminados; e (3)
os critérios adotados pela Eletrobrás para distribuir
o repasse dos recursos arrecadados com a RGR Reserva Global de Reversão entre nossas unidades
federativas, discriminados por tipo de operação.
Justiﬁcação
O consumidor de energia elétrica em todo o país
repetidamente tem manifestado sua contrariedade, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e
às concessionárias, quanto aos constantes aumentos
ocorridos nas contas de luz, muitas vezes com índices
acima da inﬂação. Recentes estudos realizados pela
Consultoria Legislativa do Senado Federal apontam
que a estrutura tarifária da conta de luz, que embute
mais de uma dezena de encargos, tributos federais e
subsídios cruzados diretos e indiretos, é em grande
parte responsável pelo alto preço da energia elétrica
fornecida no Brasil. No caso do cidadão mineiro, além
desse problema, recai-lhe uma injustiça adicional: em
Minas Gerais, apesar do governo do estado conceder
um dos maiores patamares de isenção de ICMS do
País, não retornam, sob a forma de investimentos diretos, os recursos arrecadados nas contas de luz pagas
no Estado. Desta forma, para melhor compreensão do
problema e balizar nossos estudos e propostas parlamentares, estamos solicitando as informações acima
enumeradas.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – O parecer lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Os Srs. Senadores Cyro Miranda, Aloysio
Nunes Ferreira, Cícero Lucena, Flexa Ribeiro, Alvaro
Dias, Mário Couto, a Srª Senadora Angela Portela e
o Sr. Senador Renan Calheiros enviaram discursos à
Mesa, para serem publicados na forma do disposto no
art. 203, combinado com o Inciso I e §2º do art. 210,
do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada “ONG apoiada pelo
Esporte é suspeita de desvio”, publicada pelo jornal O
Globo de 17 de outubro de 2011.
A matéria destaca que uma entidade gerenciada
pela ex-jogadora de basquete Karina Valéria Rodrigues, chamada “Pra Frente Brasil”, tenha contratado
empresas de fachada para fornecer lanches e material
esportivo com participação de laranjas.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
ONG apoiada pelo Esporte é suspeita de desvio
O Globo - 17/10/2011
Entidade recebeu R$28 milhões do programa
Segundo Tempo, acusado de ser fonte de propinas
no ministério
São Paulo. O Ministério Público de São Paulo
suspeita que uma organização não-governamental
que recebeu R$28 milhões do Ministério do Esporte
para o programa Segundo Tempo esteja envolvida em
desvio de dinheiro público e beneﬁciando políticos do
PCdoB. Segundo denúncia do programa “Fantástico”,
da TV Globo, há indícios de que a ONG Pra Frente
Brasil, gerenciada pela ex-jogadora de basquete Karina Valéria Rodrigues, tenha contratado empresas de
fachada para fornecer lanches e material esportivo, com
participação de “laranjas”. A reportagem do “Fantástico”
levantou suspeitas de que os programas da ONG podem estar envolvendo menos alunos do que o devido.
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Karina é vereadora da cidade paulista de Jaguariúna pelo PCdoB, mesmo partido do ministro do Esporte.
A ONG dela, segundo o “Fantástico”, recebeu cerca
de R$28 milhões do ministério nos últimos seis anos e
parte desta verba seria usada na compra de lanches.
A ONG, que atua em 17 cidades de São Paulo, foi a
que mais ganhou verbas do ministério.
O MP acredita que há indícios de que a empresa
RNC, contratada pela Pra Frente Brasil para fornecer
lanches em contratos que somaram mais de R$10 milhões, seja uma empresa de fachada. Um dos sócios
da empresa disse ao “Fantástico” ser assessor da vereadora, o que conﬁguraria irregularidade, segundo o
MP. Há suspeitas de que outra empresa, a Esporte e
Ação, que recebeu cerca de R$1,3 milhões da ONG
para fornecer material esportivo, também seja de fachada. A vereadora do PCdoB diz que sua ONG segue a lei e nega irregularidades com as contratadas.
O convênio entre o Ministério do Esporte e a Pra
Frente Brasil estabelece que o atendimento seja de 18
mil crianças e adolescentes. Mas na cidade paulista de
Iracemápolis, o “Fantástico” constatou que menos da
metade dos alunos que deviam estar nas atividades
estava participando e não havia chamada.
Em agosto, o ministro Orlando SIlva esteve na
inauguração do programa mantido pela Pra Frente
Brasil, no Guarujá. Ontem, disse que pode ter havido
falhas na ﬁscalização da ONG.
- Nós vamos investigar, apurar todos os dados e
os responsáveis identiﬁcados seguramente serão punidos - disse Orlando Silva.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste
momento para fazer o registro do artigo de autoria do
historiador e professor da Universidade Federal de São
Paulo, intitulado: “Lula para sempre”, publicado pelo jornal O Globo em sua edição de 25 de outubro de 2011.
Segundo o autor, o ex-presidente Luiz Inácio
da Silva não é um homem de palavra. Ele proclamou
diversas vezes, que ao terminar seu mandato presidencial, iria se recolher à vida privada e se afastar da
vida política. Mentiu.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado
seja considerado parte integrante deste pronunciamento,
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Lula para Sempre
O Globo - 25/10/2011
Luiz Inácio Lula da Silva não é um homem de palavra. Proclamou diversas vezes que, ao terminar o seu
mandato presidencial, iria se recolher à vida privada e
se afastar da política. Mentiu. Foi mais uma manobra
astuta, entre tantas que realizou, desde 1972, quando
chegou à diretoria do sindicato de São Bernardo, indicado pelo irmão, para ser uma espécie de porta-voz
do Partidão (depois de eleito, esqueceu do acordo).
A permanente ação política do ex-presidente é
um mau exemplo para o país. Não houve nenhuma
acusação de corrupção no governo Dilma sem que
ele apoiasse enfaticamente o acusado. Lula pressionou o governo para não “aceitar as pressões da mídia”. Apresentou a sua gestão como exemplo, ou seja,
nunca apurou nenhuma denúncia, mesmo em casos
com abundantes provas de mau uso dos recursos públicos. Contudo, seus conselhos não foram obedecidos.
Não deve causar estranheza este desprezo pelo
interesse público. É típico de Lula. Para ele, o que vale
é ter poder. Qualquer princípio pode ser instrumento
para uma transação. Correção, ética e moralidade são
palavras desconhecidas no seu vocabulário. Para impor
a sua vontade passa por cima de qualquer ideia ou de
pessoas. Tem obtido êxito. Claro que o ambiente político
do país, do herói sem nenhum caráter, ajudou. E muito.
Ao longo do tempo, a doença do eterno poder
foi crescendo. Começou na sala de um sindicato e terminou no Palácio do Planalto. E pretende retornar ao
posto que considera seu. Para isso, desde o dia 1 de
janeiro deste ano, não pensa em outra coisa. E toda
ação política passa por este objetivo maior. Como de
hábito, o interesse pessoal é o que conta. Qualquer
obstáculo colocado no caminho será ultrapassado a
qualquer custo.
O episódio envolvendo o ministro do Esporte é
ilustrativo. A defesa enfática de Orlando Silva não dependeu da apresentação de provas da inocência do
ministro. Não, muito pelo contrário. O que contou foi a
importância para o seu projeto presidencial do apoio
do PCdoB ao candidato petista na capital paulista. Lula
sabe que o primeiro passo rumo ao terceiro governo é
vencer em São Paulo. 2014 começa em 2012. O mesmo
se repetiu no caso do Ministério dos Transportes e a
importância do suporte do PR, independentemente dos
“malfeitos”, como diria a presidente Dilma, realizados
naquela pasta. E, no caso, ainda envolvia o interesse
pessoal: o suplente de Nascimento no Senado era o
seu amigo João Pedro.
O egocentrismo do ex-presidente é antigo. Tudo
passa pela mediação pessoal. Transformou o delegado
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Romeu Tuma, chefe do Dops paulista, onde centenas
de brasileiros foram torturados e dezenas foram assassinados, em democrata. Lula foi detido em 1980,
quando não havia mais torturas. Recebeu tratamento
privilegiado, como mesmo confessou, diversas vezes,
em entrevistas, que foram utilizadas até na campanha
do delegado ao Senado. Nunca fez referência às torturas. Transformou a casa dos horrores em hotel de
luxo. E até chegou a nomear o ﬁlho de Tuma secretário
nacional de Justiça!!
O desprezo pela História é permanente. Estabeleceu uma forte relação com o símbolo maior do atraso político do país: o senador José Ribamar da Costa,
vulgo José Sarney. Retirou o político maranhense do
ocaso político. Fez o que Sílvio Romero chamou de
“suprema degradação de retrogradar, dando, de novo,
um sentido histórico às oligarquias locais e outorgando-lhes nova função política e social”. E pior: entregou
parte da máquina estatal para o deleite dos interesses
familiares, com resultados já conhecidos.
O desprezo pelos valores democráticos e republicanos serve para explicar a simpatia de Lula para
com os ditadores. Estabeleceu uma relação amistosa
com Muamar Kadaﬁ (o chamou de “amigo, irmão e
líder”) e com Fidel Castro (outro “amigo”). Concedeu
a tiranos africanos ajuda econômica a fundo perdido.
Nunca - nunca mesmo - em oito anos de Presidência
deu uma declaração contra as violações dos direitos
humanos nas ditaduras do antigo Terceiro Mundo. Mas,
diversas vezes, atacou os Estados Unidos.
Desta forma, é considerável a sua ojeriza a qualquer forma de oposição. Ele gosta somente de ouvir
a sua própria voz. Não sabe conviver com as críticas.
E nem com o passado. Nada pode se rivalizar ao que
acredita ser o seu papel na história. Daí a demonização
dos líderes sindicais que não rezavam pela sua cartilha, a desqualiﬁcação dos políticos que não aceitaram
segui-lo. Além do discurso, usou do “convencimento”
ﬁnanceiro. Cooptou muitos dos antigos opositores
utilizando-se dos recursos do Erário. Transformou as
empresas estatais em apêndices dos seus desejos.
Amarrou os destinos do país ao seu projeto de poder.
Como o conde de Monte Cristo, o ex-presidente
conta cada dia que passa. A sua “vingança” é o retorno,
em 2014. Conta com a complacência de um país que
tem uma oposição omissa, ou, na melhor das hipóteses, tímida. Detém o controle absoluto do PT. Usa e
abusa do partido para fortalecer a sua capacidade de
negociação com outros partidos e setores da sociedade. É obedecido sem questionamentos.
Lula é uma avis rara da política brasileira. Nada
o liga à nossa tradição. É um típico caudilho, tão característico da América Hispânica. Personalista, egó-
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latra, sem princípios e obcecado pelo poder absoluto.
E, como todo caudilho, quer se perpetuar no governo.
Mas os retornos na América Latina nunca deram certo.
Basta recordar dois exemplos: Getúlio Vargas e Juan
Domingo Perón.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada, “Segundo Tempo já distribuiu R$ 881 milhões”, publicada no jornal O Estado
de S. Paulo em sua edição de 02 de novembro de 2011.
A matéria destaca que dos R$ 5 bilhões que o
Ministério do Esporte destinou à área desde 2003,
quando foi criado, R$ 881,08 milhões foram entregues
a convênios com prefeitura, municípios e ONGs, para
o programa Segundo Tempo – centro de escândalo de
um suposto esquema de desvio de verbas que derrubou o então Ministro Orlando Silva.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Segundo Tempo já distribuiu R$ 881 milhões.
O Estado de S.Paulo
Valor é referente a repasses feitos desde 2003;
no mesmo período, Ministério do Esporte liberou R$
5 bilhões
Dos R$ 5 bilhões que o Ministério do Esporte
destinou à área desde 2003, quando foi criado, R$
881,08 milhões foram entregues a convênios com
prefeituras, municípios e ONGs, para o programa Segundo Tempo - o centro do escândalo de um suposto
esquema de desvio de verbas que derrubou o então
ministro Orlando Silva.
Boa parte desse dinheiro foi destinada a entidades controladas pelo PC do B, partido de Orlando e do
sucessor na pasta, Aldo Rebelo, conforme revelaram
reportagens publicada pelo Estado desde fevereiro.
Uma das ONGs, a Bola pra Frente, da vereadora Karina Rodrigues, do PC do B de Jaguariúna, recebeu
R$ 27,83 milhões do programa desde 2004. Em 2010,
a entidade obteve R$ 12,97 milhões. Em 2011, com a
sequência de reportagens sobre o desvio de verbas,
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a Bola pra Frente saiu da planilha de pagamentos do
ministério.
De acordo com levantamento feito a pedido do
Estado pelo Contas Abertas, só em 2004 e 2005 os
convênios para o Segundo Tempo não ultrapassaram
a casa dos R$ 100 milhões ao ano. Em 2004, foram
R$ 44,4 milhões; em 2005, R$ 64,6 milhões. Já em
2006, ano em que Agnelo Queiroz (então no PC do
B, tendo migrado para o PT) deixou o Ministério do
Esporte e foi substituído por Orlando Silva, o programa recebeu R$ 109,9 milhões; em 2007, R$ 102,5 milhões; em 2008, R$ 143,6 milhões; em 2009, R$ 112,7
milhões; em 2010, R$ 184,9 milhões; e em 2011, até
31 de outubro, R$ 118 milhões.
Levando em conta a sucessão de escândalos
no Ministério do Esporte, a presidente Dilma Rousseff
suspendeu na última segunda-feira os convênios com
todas as ONGs pelo prazo de um mês. Só em 2011
mais de R$ 2 bilhões foram destinados a esse tipo de
entidade, a maioria sem licitação. Os contratos terão
de ser revistos em 30 dias. O pagamento às ONGs só
voltará a ser feito quando for atestada a regularidade
da parceria. O ministro da pasta terá de dar o aval
para a continuidade dos convênios.
Denúncias. Depois de seguidas reportagens sobre os repasses a entidades fantasmas, que declararam ter sedes em locais improváveis, como oﬁcinas
mecânicas ou bares. o ministério suspendeu os convênios com sete entidades responsáveis por ações
do programa Segundo Tempo, sob a alegação de que
elas descumpriram regras de parcerias.
Uma análise dos convênios da pasta mostra
que diversos deles foram feitos com base e formatos
mais genéricos possíveis. Em 2010, por exemplo, foi
fechado um com a Secretaria do Trabalho, Renda e
Esporte da Bahia, no valor de R$ 390 mil, que não explicita do que se trata nem qual é o local em que será
executado. Outro convênio assinado com a Prefeitura
de Santana (AP) no dia 31 de dezembro de 2009 está
descrito nestes termos: “Implantação de núcleos do
Programa Segundo Tempo no município de Santana”.
O valor é de R$ 686,4 mil e já foi totalmente liberado.
O convênio termina no dia 10 deste mês.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo de autoria do economista Roberto Macedo, intitulado “Mais ‘parcerias republicanas’”,
publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo de 06 de
outubro de 2011.
Segundo o autor, cabe também iniciativa envolvendo prestações devidas por Estados e municípios à União.
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Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Mais ‘parcerias republicanas’
jornal O Estado de S. Paulo.
06 de outubro de 2011
No dia 13 do mês passado, a presidente Dilma
Rousseff assinou no Palácio dos Bandeirantes, em
São Paulo, um convênio de destinação de recursos
federais para obra do governo paulista, a do Trecho
Norte do Rodoanel em torno da capital.
Reportagem deste jornal no dia seguinte registrou
que foi a segunda visita presidencial em menos de um
mês à sede do governo paulista. Ainda no dia 13, a
presidente e o governador Geraldo Alckmin também
se encontraram em Araçatuba (SP), para assinarem
protocolo de intenção relativo a investimentos federais
na Hidrovia Tietê-Paraná. No mês anterior, os dois
anunciaram, juntos, a uniﬁcação do Bolsa-Família com
o programa estadual Renda Cidadã. Tudo com muita
cordialidade entre as partes.
Ótimo! Ruim foi saber pela mesma reportagem
que alguns petistas e tucanos fazem restrições a essas
ações, que a presidente chama de “parcerias republicanas”: “Há setores do PT que avaliam ser estrategicamente ruim para o partido ﬁrmar projetos com os
tucanos, que acabariam beneﬁciados eleitoralmente
pelas iniciativas. No PSDB nacional, também há críticas à atitude de Alckmin, que, com a aproximação,
esvaziaria o discurso de oposição ao PT”. Não houve
citação de quem está assim a resmungar, mas são atitudes de quem sobrepõe interesses partidários aos do
País, e sintomáticas de uma visão política tipicamente
não republicana.
Lula também teve parcerias com o governo paulista, mas o que chama a atenção nas agora realizadas
é a sua maior escala e frequência. Como a presidente aﬁrmou: “Começamos a fazê-las (...) em governos
anteriores, mas elas progressivamente ganham hoje
no Brasil um estatuto de exigência”. Acrescentou que
outras virão.
Essa exigência não é de hoje, e por várias razões. Primeiro, porque sabidamente a carga tributária
do Brasil é enorme e do muitíssimo que se arrecada
muito pouco é investido em obras públicas, das quais o
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País é tão carente. Segundo, o governo federal é privilegiado em termos de arrecadação e, por isso mesmo,
costuma esbanjar recursos de que dispõe, enquanto
Estados e municípios têm enorme carência deles relativamente ao muito que lhes cabe realizar. Terceiro,
mesmo assim, no seu conjunto realizam a maior parte
dos investimentos públicos brasileiros, tendo, por isso,
maior experiência em geri-los, em particular pela prática acumulada e pela sua proximidade dos locais onde
as obras se realizam.
Portanto, uma vigorosa expansão de “parcerias
republicanas” há muito tempo se evidencia como uma
exigência para aumentar a quantidade e a eﬁciência
dos investimentos e outros gastos públicos. Ou seja,
fazer mais com os recursos disponíveis.
Sintomática da diﬁculdade do governo federal em
tocar seus próprios investimentos foi a notícia (Folha
de S.Paulo, 4/10) com este surpreendente título: Dilma
elege BB para tocar os novos projetos do governo. O
texto diz que a Caixa Econômica Federal (CEF) está
sobrecarregada ao gerenciar verbas para 18 ministérios e estatais, envolvida que está nas “(...) análises
para aprovação de projetos e no acompanhamento de
obras (...) como as do PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento) e de construção de moradias populares.
(...) Ministérios reclamam que a Caixa é burocrática,
demora (...), atrasando o início de projetos (...)”. O jornal aﬁrma também que (...) o Banco do Brasil “avisou
que ainda não está preparado para (...) assumir (...)
essa tarefa, que requer (...) equipes de engenharia e
de ﬁscalização em todo o país”. Entendo que o encargo traz o risco de desvirtuar o trabalho usual do BB,
e sem garantia de que o objetivo da presidente seja
eﬁcazmente alcançado.
Há outra saída, essa de a União ampliar com
vigor o alcance das “parcerias republicanas” com os
demais entes federativos, com o que investimentos
federais se realizariam com maior descentralização,
voltados para necessidades mais evidentes, e mais
bem geridos localmente. Em particular, há nas grandes
cidades enorme carência de redes metroviárias, que
os Estados que as administram não têm condições de
expandir suﬁcientemente com recursos próprios. Enquanto isso, o governo federal quer tocar de Brasília
um caríssimo e injustiﬁcável projeto de trem-bala entre
este Estado e o do Rio de Janeiro.
E mais: se a presidente quiser optar por uma parceria republicanamente mais ousada no seu alcance
e eﬁcácia, há nas gavetas do Senado um projeto de
lei inspirado em estudos do economista José Roberto
Afonso, conhecido especialista em ﬁnanças públicas,
e apresentado pelo ex-senador Alfredo Cotait (DEM-SP) no curto período em que exerceu o mandato no
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ﬁnal ano passado. Esse projeto cria programa que autoriza Estados, Distrito Federal e municípios a abater
até 30% das prestações devidas à União por força das
dívidas estaduais assumidas por esta última, quando
reestruturadas por meio de legislação em 1997 e 2001,
desde que tais abatimentos sejam aplicados em investimentos nas áreas de educação, saúde e transportes.
Hoje, com tais prestações esses outros entes federativos gastam 13% de sua receita corrente líquida
em pagamentos à União, mas, com a correção monetária do saldo devedor e os juros sobre ele, ao ﬁm
do prazo de 30 anos ainda restarão grandes somas
a pagar. Para esse pagamento não se prevê limite de
comprometimento da receita e há estimativas de que
então o gasto com a dívida poderá em alguns casos
alcançar perto de 40% da primeira, levando os devedores a problemas ﬁnanceiros que farão lembrar os
da Grécia de hoje.
Com sua experiência em planejamento, a presidente Dilma sabe que ele será tanto mais eﬁcaz quanto
mais a ação governamental se antecipar a fatos que
se revelarão graves no futuro. Está aí, portanto, uma
oportunidade de estender também essa visão às suas
muito bem-vindas “parcerias republicanas”.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “Fura-ﬁla e isenção tributária para a Fifa”, publicada pelo jornal Correio
Braziliense em sua edição de 14 de outubro de 2011.
A matéria destaca que os integrantes da delegação da Fifa terão passagem mais rápida pela alfândega e as suas bagagens terão tratamento diferenciado.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Fura-ﬁla e isenção tributária para a FIFA
Quem estiver passando pelos aeroportos brasileiros durante a Copa de 2014 ou um pouco antes, na
Copa das Confederações, em 2013, não estranhe ao
avistar integrantes da Fifa passando mais rápido pela
ﬁla da alfândega. A bagagem da delegação da Fifa terá
um tratamento diferenciado em relação às malas dos
demais passageiros, anunciou ontem o coordenador-geral de Tributação da Receita Federal, Fernando
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Mondelli. Do decreto que regulamenta as medidas
tributárias em torno dos dois eventos, assinado pela
presidente Dilma Rousseff no último dia 11, consta
também uma série de isenções ﬁscais beneﬁciando a
importação de produtos, as empresas e as pessoas
físicas envolvidas na realização do torneio. Os privilégios, segundo Mondelli, são de praxe nos países que
sediam o evento.
De acordo com Mondelli, os dirigentes da Fifa
deverão respeitar os limites de peso da bagagem,
mas serão atendidos com mais rapidez nas alfândegas. “Vamos dar tratamento especíﬁco, com controle
mais ágil para a bagagem dos viajantes da Fifa que
vão trabalhar na Copa”, explicou, acrescentando que
a medida será detalhada em 45 dias.
Entre as alíquotas que serão anistiadas, estão o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Importação, além de taxas aduaneiras. A
Fifa deverá consultar previamente a Receita Federal
sobre quais produtos podem ou não trazer ao Brasil sob
o regime tributário diferenciado. A categoria é ampla.
Vai desde alimentos, suprimentos médicos, remédios
e material de escritório até bolas, troféus, medalhas,
placas e bandeiras. Os dirigentes ﬁcam livres, inclusive,
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(Cide), cobrada na importação e comercialização de
combustíveis. “Mas não poderão trazer um milhão de
bolas, por exemplo. Uma lista deverá ser submetida à
Receita, que terá grupos de ﬁscalização para assegurar que o uso se restrinja à Copa”, aﬁrmou Mondelli.
A Fifa deverá decidir se, após a Copa, os bens
duráveis importados (com valor acima de R$ 5 mil)
serão repatriados ou doados para o governo ou entidades brasileiras sem ﬁns lucrativos. Caso não voltem
ao país de origem até junho de 2016, a doação é obrigatória para que não seja cobrado imposto retroativo.
Jogadores de futebol e árbitros que receberem
premiações em dinheiro também estarão isentos de
pagar Imposto de Renda. De acordo com Mondelli,
o volume em dinheiro de desoneração depende da
negociação de cada país com a entidade. A Receita
prestará contas da desoneração em janeiro de 2016.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro das matérias veiculadas pela mídia nacional
sobre o governador do Distrito Federal Agnelo Queiroz,
publicadas de 19 de outubro a 16 de novembro de 2011.
As matérias destacam que o governador Agnelo recebeu mais de R$256 mil, em 2007, de propina
paga pelo empresário Fernando de Castro Marques,
dono do Laboratório União Química, quando era diretor da Anvisa.
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Sr. Presidente, requeiro que as matérias sejam
consideradas parte integrante deste pronunciamento, para que passem a constar dos Anais do Senado
Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Matérias sobre o governador do Distrito Federal
Agnelo Queiroz.
Lobista cita seis pagamentos a Agnelo
O Estado de S.Paulo
09 de novembro de 2011
Em depoimento gravado, Tavares diz que cada
um era de R$ 50 mil ou R$ 100 mil, entregues por ele
mesmo na casa do governador
Na gravação que a Polícia Federal recebeu ontem
das deputadas distritais Celina Leão (PSD) e Eliana
Pedrosa (DEM), o lobista Daniel Almeida Tavares acusa
diretamente o governador do Distrito Federal, Agnelo
Queiroz, de ter recebido pelo menos seis pagamentos do empresário Fernando de Castro Marques, dono
do laboratório União Química, quando era diretor da
Agência Nacional De Vigilância Sanitária (Anvisa). Na
conversa com Celina, Tavares dissse que cada pagamento era de R$ 50 mil ou R$ 100 mil, entregues por
ele mesmo na casa de Agnelo.
O depoimento teria sido gravado na casa de Eliana. O lobista, no entanto, não quis assiná-lo. Segundo
a deputada, ao sair de sua casa depois da gravação,
alegando que iria buscar documentos e então voltaria
para assinar o depoimento, Tavares pediu a ela dinheiro
ou um emprego porque teria de sair de Brasília. “Disse a ele que não trabalhávamos daquela forma e ele
então não voltou mais”, aﬁrmou.
A transcrição do texto foi distribuída à tarde pelo
líder do PT na Câmara Distrital, Chico Vigilante - segundo quem o depoimento foi tomado “clandestinamente
em um domingo” e não tinha validade.
No depoimento, Tavares diz que a relação ﬁnanceira entre Agnelo e Fernando Marques é antiga. O
empresário até teria “cedido” uma cota de R$ 100 mil
reais em combustíveis e Tavares seria o responsável
por entregar os vauchers no comitê de campanha do
candidato. Em 2010, na eleição para o governo do DF,
Marques teria contribuído de novo, com mais R$ 200
mil para o caixa 2 da campanha.
Ainda de acordo com o lobista, os dois teriam se
afastado quando Agnelo não foi eleito para o Senado,
mas se reaproximaram quando foi escolhido para uma
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diretoria da Anvisa - justamente a que concedia os
Certiﬁcados de Boas Práticas de Fabricação (CBPF),
exigidos de todos os laboratórios. Tavares explica que
Marques entrava com os pedidos de licença e Agnelo
pedia dinheiro, então entregue em sua casa.
O lobista acrescenta, ainda, que o empresário depositava o dinheiro em sua conta e ele, então, fazia os
pagamentos. Em uma das vezes, em vez de entregar
os R$ 50 mil, ﬁcou com R$ 5 mil. Agnelo, então, teria
lhe cobrado o que faltava. Em janeiro de 2008, Tavares
depositou os R$ 5 mil na conta do governador. Essa é
a transferência bancária já comprovada que, segundo
Agnelo, seria o pagamento de um empréstimo.
Reação. Em nota, Agnelo repudiou as acusações.
“Fui alvo de manobra sórdida, montada por aqueles
que não se conformam com a legitimidade do meu
mandato. Alvo de uma farsa fabricada por aqueles que
perderam privilégios e o poder político”, disse. “Venho
sofrendo, nos últimos dias, violentos ataques que tentam me associar a atos irregulares. Estou conﬁante de
que tudo será apurado e que a verdade começa a ser,
agora, reestabelecida.”
Cronologia
Crise atinge governador
17 de outubro
Após as denúncias do policial militar João Dias
envolvendo o nome de Orlando Silva, o ex-ministro
aﬁrma que só recebeu o PM uma única vez por determinação do então titular da pasta e atual governador
do DF, Agnelo Queiroz.
19 de outubro
Estado revela que, em depoimento ao STJ, testemunha aﬁrma que Agnelo teria recebido propina de
R$ 256 mil em 2007.
25 de outubro
OSTF abre inquérito para investigar Agnelo e
Orlando
29 de outubro
A revista Época traz detalhes de conversas telefônicas gravadas pela Policia Civil do DF entre Agnelo
e João Dias.
3 de novembro
Em reação à divulgação das escutas, Agnelo
exonera toda a cúpula da Policia Civil do DF.
8 de novembro
Em gravação, lobista diz ter pago propina a Agnelo em 2008, quando ele era diretor da Anvisa.
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Declarações de acusador são contraditórias
O lobista Daniel Almeida Tavares se especializou,
nos últimos dias, em gravações e acusações contraditórias. Depois de denunciar Agnelo Queiroz, ele fez
mais duas gravações.
Na primeira delas, entregue no gabinete do deputado distrital Chico Vigilante (PT) na tarde de segunda-feira - supostamente por um parente de Tavares -, o
lobista conﬁrma a versão do governador de que havia
recebido um empréstimo de R$ 5 mil e ainda garante
nunca ter conversado com as revistas Veja e Época,
que já haviam publicado antes suas denúncias.
A segunda gravação foi feita na manhã de ontem.
Para a TV Record, Tavares garante que foi procurado
pelo irmão de Eliana Pedrosa, Eduardo Pedrosa, que
lhe ofereceu dinheiro para falar mal de Agnelo. “Tudo
aquilo que eu falei era o que eles queriam ouvir”, garantiu, em troca da promessa de R$ 400 mil, mais uma
mesada de R$ 10 mil e o pagamento de um aluguel
em Águas Claras. / L.P.
Escândalo latente
O PCdoB ameaçou revelar os malfeitos do PT no
Ministério do Esporte, mas, no ﬁm, entregou Orlando
Silva para continuar com a chave do cofre milionário
Desde junho passado, quando o petista Antonio
Palocci foi obrigado a deixar a Casa Civil sob suspeita
de enriquecimento ilícito e tráﬁco de inﬂuência, a presidente Dilma Rousseff já realizou seis mudanças no
ministério – uma impressionante marca de uma troca
a cada 24 dias. A última delas ocorreu na quarta-feira,
quando Orlando Silva se demitiu da pasta do Esporte,
depois de ser acusado de receber propina e participar
de um esquema de desvio de recursos públicos para
o caixa de seu partido, o PCdoB. Silva foi o quinto ministro a deixar o governo abatido por denúncias de irregularidades. Foi também o quinto ministro herdado
da gestão do ex-presidente Lula a ser exonerado por
Dilma. A escalada de substituições no primeiro escalão
rendeu à presidente pontos a mais em popularidade.
No campo político, no entanto, acentuou a insatisfação de Lula e do PT com a “faxina ética” em curso. Na
lógica do petismo, Dilma estaria carimbando a pecha
de corrupção na legenda e, pior, pondo em risco companheiros que estão à frente de cargos importantes.
Caso do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz.
Foi justamente a preocupação com Agnelo que
levou Lula a sair a campo, mais uma vez, para defender um de seus ministros mantidos no novo governo.
O ex-presidente orientou o PT e o PCdoB a pressionar Dilma a não demitir Orlando Silva. Lançou mão de
dois argumentos. Um deles é recorrente: o comunista,
como os mensaleiros, não passaria de vítima de uma
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conspiração destinada a desestabilizar o governo. O
outro argumento de Lula, o pragmático, era a necessidade de blindar o governador do Distrito Federal.
Agnelo comandou o Ministério do Esporte entre 2003
e 2006. Foi quem tirou do papel o programa Segundo
Tempo, canal usado pelo PCdoB para irrigar as arcas comunistas. Na época, ele era ﬁliado ao PCdoB
e tinha como secretário executivo o próprio Orlando
Silva. Com a ajuda do ex-ministro José Dirceu, Lula
deixou claro aos petistas que a demissão de Silva e a
perda do controle do ministério pelo PCdoB poderiam
resultar num revide, com os comunistas divulgando informações que comprometeriam o governador, agora
no PT. Ou seja: se não sabia quando era presidente,
Lula parece saber agora o que o colega Agnelo fez no
verão passado.
A ação de Lula e Dirceu foi catalisada por ameaças feitas por integrantes do PCdoB. Ainda quando
tentava se manter no cargo, Orlando Silva aﬁrmou
que recebeu o policial militar João Dias a pedido do
ex-ministro Agnelo. Dias foi quem contou a VEJA que
Orlando Silva recebeu uma caixa com notas de 50 e
100 reais na garagem do ministério, dinheiro amealhado em organizações não governamentais beneﬁciadas
pelo programa Segundo Tempo e que lhe custou o
cargo. Publicamente, o deputado Protógenes Queiroz, também do PCdoB, reforçou o coro de ameaças
no twitter: “Reconhecemos a queda. Mas preparem-se. Vamos levantar muita poeira “. Levantar poeira, no
caso, não seria nada trabalhoso. Agnelo, Orlando, João
Dias e outros petistas e comunistas estão juntos no
mesmo enredo – e há quem aposte que o escândalo
dos desvios ainda fará outras vítimas.
A ameaça ao PT, por isso mesmo, surtiu o efeito
desejado pelo PCdoB. Ao retomar da África, a presidente Dilma se reuniu com ministros para tomar pé
das denúncias contra Orlando Silva. No dia seguinte,
já estava desenhada a demissão dele. Dilma também
cogitou tirar do PCdoB o controle do ministério. A ideia
era dar à legenda o comando da Cultura. A troca seria uma questão de justiça. O PCdoB, na avaliação da
presidente, teria uma bancada parlamentar incompatível – devido ao seu pequeno número de integrantes
– com o orçamento e os projetos do Esporte, entre
eles a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016. A dança
de cadeiras não foi realizada devido às ameaças dos
comunistas de atacar Agnelo. Depois de viajar com
Lula a Manaus na última segunda-feira, a presidente
recuou e deﬁniu que o substituto de Orlando Silva seria do PCdoB. A disputa, então, deixou de ser travada
entre PT e PCdoB para ser encenada entre os comunistas e o Palácio do Planalto.
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Na quarta-feira, logo depois de Orlando Silva
pedir demissão, o PCdoB sugeriu o nome do deputado Aldo Rebelo como substituto. Apesar de ele ter
sido ministro de Lula e presidente da Câmara, a presidente não gostou da indicação. Dilma acha que Aldo
terá diﬁculdade para punir os camaradas locados no
ministério e desmontar o esquema de desvio de verbas. Também pesava contra Aldo o fato de, ao relatar
o Código Florestal na Câmara, não ter seguido as recomendações da presidente.
Apesar disso, Dilma aceitou a indicação de Aldo
Rebelo. Ela não fez o sucessor que desejava, mas deu
ﬁm a mais uma crise política. Já o PCdoB não salvou
Orlando Silva, mas manteve o controle do cofre. E o
PT não evitou a degola de um aliado, mas calou, pelo
menos até a última sexta-feira, os comunistas que se
levantavam contra o governador Agnelo Queiroz. Uma
saída clássica do atual sistema de governabilidade
Miguel, o fraudador
Um dos coordenadores do esquema Agnelo Queiroz no Esporte, Miguel Santos Souza é especialista em
criar empresas fantasmas e ONGs fajutas para desviar dinheiro público. Ele atuou em cinco ministérios,
na Câmara, no Exército e até no STF
Ao montar o esquema que drenou milhões do Ministério do Esporte para os cofres do PCdoB, o atual
governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT),
recorreu a um especialista. Trata-se do comerciante
maranhense Miguel Santos Souza, 56 anos, uma espécie de empresário do setor de fraudes, muito requisitado em Brasília. Homem assíduo de gabinetes de
ministros e parlamentares e visto com regularidade
em licitações públicas na Esplanada, Miguel opera há
mais de dez anos uma verdadeira fábrica de empresas laranjas usadas em contratos e convênios com o
governo. ISTOÉ descobriu que várias dessas empresas, mesmo incluídas na lista negra de fornecedores
da União, conseguiram entrar em pelo menos cinco
ministérios comandados pelo PT e base aliada. Também abocanharam contratos no STF, na Câmara e no
Exército. Miguel operou até para o ex-governador do
DF José Roberto Arruda, que foi obrigado a renunciar
no ano passado depois de ser ﬂagrado em vídeo recebendo propina. Miguel e Arruda são réus num processo
que corre na Justiça de Goiás. Documentos em poder
do Ministério Público, obtidos por ISTOÉ, revelam que
o atual operador de Agnelo fraudou convênio com o
Incra e repassou parte do dinheiro para o caixa 2 da
campanha de Arruda a deputado federal em 2002.
O organograma do esquema de Agnelo, revelado
por ISTOÉ na última edição, ensejou um pedido de convocação para o governador do DF depor na Comissão
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de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados.
Na organização, Miguel Santos Souza ocupa o cargo
de coordenador do núcleo de fraudes, responsável
por criar empresas e recrutar ONGs. As falcatruas são
tantas que parlamentares, com base na reportagem
de capa de ISTOÉ feita semana passada, passaram a
articular, além do depoimento de Agnelo, a abertura de
uma CPI para apurar os desvios do programa Segundo Tempo. Miguel está diretamente ligado ao PM João
Dias, homem de conﬁança de Agnelo. Assim como o
PM, que ergueu uma mansão e comprou carros esportivos com dinheiro desviado, Miguel também investiu.
Comprou uma chácara no Lago Norte, com cascata
e viveiro de animais raros, um apartamento no Plano
Piloto e um prédio de quitinetes, que utiliza como sede
de suas empresas-fantasmas. O comerciante também
é um dos donos da construtora Citel. Na semana passada, a reportagem procurou Miguel em todos os seus
endereços. Só conseguiu localizá-lo em Alagoas, para
onde foi depois que surgiram as denúncias envolvendo seu nome. Ele negou ter participado dos desvios
no Segundo Tempo e se irritou quando questionado
sobre o processo que responde na Justiça ao lado de
Arruda. “É tudo uma grande mentira”, disse.
À PF, no entanto, o comerciante e outros integrantes da quadrilha que fraudaram o Incra deram
detalhes de como tudo funcionava – e ainda funciona.
Miguel, segundo o inquérito, criou a Policom Comercial
e Serviços. A empresa venceu licitação, previamente
acertada, para construir casas populares num assentamento em Valparaíso de Goiás. Do contrato de R$ 1,3
milhão, segundo a PF, R$ 200 mil foram gastos com
material de construção. O resto foi desviado e dividido
entre os integrantes. O ex-superintendente do Incra
Josias Júlio do Nascimento, falecido no ano passado,
repassou parte da verba para José Roberto Arruda,
então senador. “Do total do contrato, 5% seria utilizado
como fundo de campanha do senador Arruda no próximo pleito”, disse o próprio Miguel à PF. Segundo outro
depoente, Luiz Romildo de Mello, “Josias havia levado
cerca de R$ 100 mil”. Romildo de Mello é o contador
que aparece no organograma do esquema de Agnelo,
a serviço de Miguel. Em seu depoimento, ele conta que
Miguel passou um tempo “sumido” após o ﬂagrante da
PF e depois abriu outra empresa, a HP Distribuidora
e Serviços, com a qual continuou a operar licitações.
A HP vem a ser uma das empresas que forneceram notas ﬁscais frias nas prestações de contas dos
convênios do programa Segundo Tempo. Além dela,
Miguel criou a Inﬁnita e a JG Comércio de Alimentos,
todas funcionando no mesmo apartamento da quadra
711 da Asa Norte, em Brasília. A JG também usava
como laranja o motorista Geraldo Nascimento de An-
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drade, que gravou o vídeo mostrado por ISTOÉ na
semana passada com as denúncias contra Agnelo.
Levantamento da ISTOÉ revela que essas três empresas (HP, JG e Inﬁnita) foram usadas pelo operador
diversas vezes e não apenas no Esporte. Desde que
foi criada em 2001, por Miguel, para despistar os órgãos de controle, a HP venceu várias licitações públicas tanto no plano federal como municipal. Na Infraero,
abocanhou contrato de R$ 225 mil em 2003. A Madepa
Madeiras, que ajudou a fraudar o Incra, fechou contratos com a Câmara dos Deputados, a AGU e o Dnit.
O Ministério da Justiça, por exemplo, contratou a JG
Comércio, em 2007, para fornecer 150 canis móveis
para abrigar os cães farejadores usados pela PF na
segurança dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Valor
do contrato: R$ 135 mil.
Ligações políticas à parte, a JG Comércio de
Alimentos também foi contratada pela Polícia Rodoviária Federal, sob o guarda-chuva do Ministério da
Justiça, que repassou à empresa-fantasma mais de
R$ 300 mil, entre 2006 e 2007. A JG tem contratos ou
foi subcontratada em convênios com os ministérios
da Saúde, Ciência e Tecnologia, Trabalho e Desenvolvimento Social. Também conseguiu entrar no STF
e até no Exército – como fornecedor da missão de paz
no Haiti. Para se ter uma ideia da ousadia de Miguel,
as três empresas que ele criou aparecem juntas em
convênio de 2006, entre o Ministério da Saúde e o
município de Charqueada, em São Paulo, para o fornecimento de equipamentos hospitalares. Na CPI do
programa Segundo Tempo, que a oposição pretende
convocar no Congresso, muito mais poderá vir à tona
sobre a atuação do operador Miguel Santos Souza. E
de seus poderosos clientes.
A Represália de Agnelo
As denúncias de participação no esquema de
desvio de verbas do Ministério do Esporte feitas por
ISTOÉ levaram o governador Agnelo Queiroz ao desespero. Na quinta-feira 3, ele tirou do comando da Polícia
Civil a delegada Malhei Alvarenga e exonerou toda a
cúpula policial, formada por 43 delega¬dos-chefes e
sete diretores – algo inédito no DF. O governador negou
que a degola tenha sido uma represália ao vazamento
de documentos e gravações que mostram a relação
dele com as ONGs irregulares e empresas de fachada
que sugaram recursos públicos do programa Segundo
Tempo. Na edição de 26 de outubro, ISTOÉ trouxe o
depoimento de Michael Vieira, testemunha-chave nas
investigações policiais, que aﬁrmava ter sacado R$150
mil para .Agnelo e detalhava as ligações do ex-ministro
do Esporte com o ex-PM João Dias.
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A resposta de Agnelo foi de que o inquérito policial havia sido direcionado e contaminado “pelas forças políticas do passado”. Ele voltou a sacar contra a
polícia como resposta à reportagem da edição de 2 de
novembro (acima), quando outra testemunha, Geraldo Nascimento de Andrade, detalhou o esquema de
corrupção montado no ministério. Agora, no entanto,
Agnelo Insiste que o corte de cabeças na polícia do DF
representa apenas a “reaﬁrmação de um comando”. O
ritmo das investigações dirá se é verdade.
Anvisa vai apurar denúncia contra Agnelo
Ex-funcionário de farmacêutica que dizia ter pagado propina ao governador do DF muda versão e
acusa deputadas
Brasília. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu abrir auditoria para apurar as
condições em que o ex-diretor do órgão e atual governador do DF, Agnelo Queiroz (PT), autorizou concessão do Certiﬁcado de Boas Práticas de Produção
(CBPF) à União Química. Em 25 de janeiro de 2008,
Agnelo, então diretor da Anvisa, recebeu depósito de
R$5 mil em sua conta corrente de Daniel Almeida Tavares, funcionário desse laboratório. No mesmo dia,
Agnelo liberou o documento à empresa.
Na Anvisa, o petista era responsável pela inspeção de laboratórios. Sem esse certiﬁcado, a empresa
não pode produzir e participar de licitações. A Anvisa
abriu investigação após denúncias publicadas ontem
ligando o depósito na conta de Agnelo à liberação do
documento.
Em nota segunda-feira, Agnelo diz ser amigo
dos proprietários do laboratório há 20 anos e que, por
isso, emprestou os R$5 mil a Daniel. Ontem, Agnelo
deu outra versão e disse que emprestou pois tinha
amizade com Daniel.
A denúncia contra o governador virou um jogo de
versões e bate-boca entre deputados distritais do governo e da oposição. E também uma guerra de vídeos,
onde o único protagonista é Daniel. Ontem apareceu a
gravação em que Daniel, que diz ser hoje um comerciante, dá um depoimento à deputada Celina Leão
(PSD), da oposição e presidente da Comissão de Ética
e Direitos Humanos. Nesse vídeo, de 23 de outubro,
um domingo, Daniel diz que pagava propina a Agnelo.
O comerciante contou até que a União Química
colaborou com a campanha de Agnelo para o Senado,
em 2006, num esquema de caixa dois, com a entrega de R$150 mil em espécie. Esse dinheiro teria sido
entregue no apartamento 1.107 do Bonaparte Hotel
Residence.
- Isso não foi declarado na campanha - disse
Daniel no depoimento.
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O comerciante, na gravação, também falou dos
R$50 mil que teria repassado para Agnelo, em 2008.
- (Eram) Propina. Tudo que era dinheiro para ele
(Agnelo) era de propina. Algum serviço para ele prestar.
Daniel contou que entregou R$45 mil e que faltaram os R$5 mil, que depositou na conta de Agnelo
em janeiro de 2008. O comerciante aﬁrmou que Agnelo
cobrava esse restante.
- Ele me ligou 500 vezes me cobrando esses
R$5 mil. Eu estava em Goiânia e fui obrigado a fazer
a transferência eletrônica que está aqui para eu provar.
Ontem, ao programa “Balanço geral”, da TV Record de Brasília, Daniel mudou a versão e disse que
foi pago pela deputada da oposição Eliana Pedrosa
(PSD) para acusar Agnelo.
- Ela me fez essa proposta (de dinheiro). Era
para (fazer) as denúncias de extrato, de tudo. Que era
propina, pagamento de propina. Falei tudo que eles
queriam ouvir. Todos os pontos foram plantados pelo
senhor Eduardo (irmão de Eliana Pedrosa) - disse
Daniel ontem.
O deputado distrital Chico Vigilante, líder do PT
na Câmara Legislativa, apresentou vídeo com outro
depoimento de Daniel, no qual o comerciante voltou a
negar as acusações contra Agnelo. Ele disse que são
amigos desde 1998, que passou por diﬁculdades ﬁnanceiras e que os R$5 mil que depositou eram mesmo
pagamento de um empréstimo feito pelo governador:
- Tenho apreço muito grande pelo govenador.
Ele me ajudou no passado. Nos conhecemos desde
98, no PCdoB.
Em discurso no plenário, Vigilante disse que os
ataques a Agnelo revelam o submundo da política em
Brasília e minimizou as declarações de Daniel a Celina.
O petista disse que as duas deputadas da oposição
teriam oferecido R$400 mil para Daniel envolver Agnelo em denúncias, salário de R$10 mil mensais por
um ano e um aluguel de um apartamento de R$4 mil
em Águas Claras (DF).
- Alguém vai pagar por isso. Tentaram desestabilizar o governador Agnelo Queiroz. Isso tem que ser
investigado. A farsa começa a mostrar sua cara. A casa
começa a cair - aﬁrmou o líder do PT.
Depois foi a vez de as deputadas se defenderem
e atacarem o governo. Eliana Pedrosa negou a oferta
de suborno a Daniel. Ela diz que foi procurada espontaneamente por Daniel, que se dizia perseguido. Ela,
então, chamou Celina, para registrar seu depoimento.
Eliana disse que foi Daniel quem pediu dinheiro para
assinar documento acusando Agnelo.
- Foi ele quem pediu dinheiro. Só assinaria se recebesse. Não levamos a história à frente, porque ele
queria dinheiro - disse Eliana Pedrosa.
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Celina Leão disse não entender por que Daniel
teria mudado de versão.
- Ele (Daniel) quer fazer um leilão com suas informações. Parece que ele achou quem pagasse bem
- disse Celina, referindo-se aos governistas.
Em nota, Agnelo disse não temer a investigação
da Anvisa.
“Será mais uma forma de prova que inexiste a
conexão que tentam construir. Não depende apenas
da vontade, da decisão, do diretor o encaminhamento
para liberação de certiﬁcados. A avaliação passa por
várias áreas técnicas e vistorias especíﬁcas antes da
assinatura do diretor. É preciso que o candidato ao
certiﬁcado atenda todos os critérios e pré-requisitos
exigidos pela Anvisa”, disse Agnelo, justiﬁcando a concessão do certiﬁcado à União Química.
E ainda tem mais
Uma nova investigação na Justiça Federal envolve
Agnelo Queiroz em desvios no Ministério do Esporte
Adinâmica dos escândalos em Brasília ensina que, quando o acusado deixa o governo, a
situação arrefece. O caso do Ministério do Esporte contraria essa lógica. Orlando Silva deixou o cargo, mas
a crise que chegou a seu antecessor, o governador
do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT), está longe
do ﬁm. Nos próximos dias, a Justiça Federal receberá
um processo em que Agnelo é acusado de receber
dinheiro desviado do Esporte para uma organização
não governamental – prática denunciada em outros
episódios envolvendo a pasta. O caso expõe ainda
mais o atual governador, depois de ÉPOCA ter revelado que ele ajudou o policial militar e ongueiro João
Dias a montar uma farsa na defesa de um processo
sobre desvios de R$ 2 milhões. Agnelo nega a proximidade com Dias, mas foi desmentido pelo conteúdo
de gravações telefônicas.
No dia 27 de outubro, o juiz Omar Dantas Lima,
de Brasília, determinou o envio do inquérito 018/2008
à esfera federal. Segundo a polícia, o presidente do
Instituto Novo Horizonte, Luiz Carlos Medeiros, desviou
R$ 3,4 milhões recebidos dos ministérios do Esporte
e da Ciência e Tecnologia. De acordo com a testemunha Michael Vieira da Silva, Agnelo recebeu parte
dos recursos desviados. Michael diz ter presenciado
conversas telefônicas em que Agnelo pedia dinheiro
a Medeiros. Diz ainda que Medeiros doou computadores e ajudou a ﬁnanciar a campanha de Agnelo ao
Senado em 2006, ao promover festas com garrafas de
champanhe de R$ 300.
“Tal contribuição foi decisiva para que Agnelo
repassasse o convênio do programa Segundo Tempo
para a ONG”, diz Michael. Medeiros disse à polícia que
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Agnelo não teve participação na liberação dos recursos
para sua entidade. Em nota, Agnelo nega ter recebido
dinheiro de Medeiros e diz que não facilitou o convênio.
Aﬁrma apenas que Medeiros apoiou sua campanha.
Apesar do testemunho, o delegado Fábio de
Farias não citou Agnelo em seu relatório. O promotor
Mozar de Souza, porém, discordou e encaminhou a
apuração à Justiça Federal. No governo Agnelo, o delegado Farias ganhou uma diretoria da Polícia Civil. O
delegado Giancarlos Zuliani, que mencionou o envolvimento de Agnelo com as ONGs de Dias, passou a
um posto de menor prestígio. Em meio aos diferentes
interesses em jogo no Distrito Federal, a guerra de cargos continua. Na semana passada, Agnelo exonerou
68 delegados da Polícia Civil após a TV Globo divulgar
áudios que revelam sua proximidade com Dias.
Bateu, Levou
O governador Agnelo Queiroz transferiu um dos
delegados que o investigaram para um posto de menor prestígio.
Um dono de ONG, acusado de desviar dinheiro
público, promoveu festas para a campanha de Agnelo .
Investigado,
Agnelo troca cúpula da Polícia Civil do DF
O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT), demitiu ontem 43 delegados-chefes e sete
diretores de departamentos da Polícia Civil.
A exoneração na cúpula da polícia ocorre no
momento em que são revelados detalhes de uma investigação que liga o governador ao policial militar
João Dias Ferreira, pivô das denúncias de corrupção
no Ministério do Esporte.
Agnelo foi o titular da pasta de 2003 a 2006, época em que convênios feitos entre ONGs comandadas
por Ferreira e o ministério do Esporte começaram a
ser ﬁrmados.
Os atos sobre as demissões foram publicados
no “Diário Oﬁcial do Distrito Federal”. Também houve
mudança na direção-geral da polícia.
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As exonerações foram concretizadas após o vazamento de áudios e informações da Operação Shaolin, da Polícia Civil, que apurou irregularidades nos
repasses do programa Segundo Tempo.
Em alguns dos áudios, Agnelo conversa com
Ferreira, delator do suposto esquema e um dos presos na operação da Polícia Civil, por desvio de verbas
de convênios.
Uma das gravações, divulgada pela “TV Globo”,
mostra João Dias pedindo ajuda para Agnelo para resolver suas pendências na prestação de contas com o
Esporte. Os diálogos foram gravados com autorização
judicial entre fevereiro e março de 2010.
“E aí, doutor, como está o sr.? Beleza?”, diz Dias
a Agnelo, que responde: “Ô, meu mestre, tudo bem?”
Dias, então, diz que precisa apresentar sua defesa.
“Sexta-feira eu tenho que apresentar o negócio lá, entendeu?”. As irregularidades apontadas na pasta, delatadas por João Dias Ferreira, resultaram na saída de
Orlando Silva (PC do B) do Esporte. Mas detalhes da
investigação também ligaram Agnelo, seu antecessor
no cargo, ao suposto esquema.
Para o presidente do Sindicato dos Policiais Civis
do DF, Ciro José de Freitas, as mudanças são meramente administrativas. Ele não vê relação com o vazamento dos áudios.
Outro Lado
O governo do DF nega que as mudanças na polícia tenham a ver com a divulgação das gravações. Diz
que elas são “ajustes naturais” do governo.
Reportagens das revistas “Época” e “IstoÉ” citam
processo que corre na 10ª Vara Federal, em Brasília,
que teria Agnelo como investigado.
O processo corre em segredo de Justiça. A assessoria do governador, porém, aﬁrma que o Ministério
Público decidiu não indiciar Agnelo.
A assessoria diz que o governador foi alvo de uma
campanha em 2010 que “que teve lances baixos” para
associar seu nome “a falsas condutas”.
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Agnelo na mira
Uma investigação da polícia mostra que o governador de Brasília ajudou um PM a fraudar provas
para se defender de denúncias de desvio de recursos
Orlando Silva perdeu o cargo de ministro do Esporte, na semana passada, abalado por denúncias
de desvio de dinheiro. Seu substituto, Aldo Rebelo,
também do PCdoB, recebeu do Palácio do Planalto a
missão de moralizar a pasta. Para a Justiça, no entanto, a questão é outra. Nos próximos dias, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) receberá um processo com
nove volumes e quatro apensos, que corre na 10ª Vara
Federal, em Brasília. As informações, a que ÉPOCA
teve acesso, mostram que o governador do Distrito
Federal, Agnelo Queiroz (PT), antecessor de Silva, é
suspeito de ter se beneﬁciado das fraudes.
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ajuda para acobertar desvios de conduta e de dinheiro público. Ele busca documentos e notas ﬁscais para
compor sua defesa em uma ação cível pública movida
pelo Ministério Público Federal. O MPF cobra de Dias
a devolução aos cofres públicos de R$ 3,2 milhões, em
valores atualizados, desviados do Ministério do Esporte.

Agora é Ele

Socorro

O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz.
Diálogos gravados pela polícia (acima) sugerem que
ele ajudou João Dias a forjar provas para acobertar
desvios no Ministério do Esporte

Em outro diálogo (no topo, à esq), João Dias deixa
recado para Agnelo: o prazo para arrumar documentos
para sua defesa estava no ﬁnal

O conjunto contém gravações, dados ﬁscais e
bancários, perícias contábeis e relatórios de investigação. As peças da ação penal vistas por ÉPOCA incluem o relatório nº 45/2010, que contém os diálogos
captados em interceptações telefônicas, com autorização judicial, feitas entre 25 de fevereiro e 11 de março
do ano passado. As conversas mostram uma frenética
movimentação de Agnelo Queiroz e do policial militar
João Dias para se defender em um processo. Diretor de
duas ONGs, Dias obteve R$ 2,9 milhões do programa
Segundo Tempo para ministrar atividades esportivas a
alunos de escolas públicas. Nas conversas, Dias quer

Cooperação
O professor Roldão de Lima (foto maior) é acusado de ter fornecido documentos para a defesa de João
Dias (acima, à esq.). O encontro entre eles foi ﬁlmado
pela polícia. Acima, à direita, carros pertencentes ao
policial militar. Entre eles está um Camar
Personagem da crônica política de Brasília, João
Dias ajudou, com suas declarações, a derrubar Orlando Silva na semana passada. Dias nem precisou
apresentar provas de que Silva teria recebido pacotes
de dinheiro na garagem do ministério. Suas acusações
levaram à sexta baixa no primeiro escalão da equipe
da presidente Dilma Rousseff. O pretexto para a demissão foi a abertura, na terça-feira, de inquérito no
Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar a acusação
de Dias e denúncias de que o Ministério do Esporte se
transformara num centro de arrecadação de dinheiro
para o PCdoB. Com a queda de Orlando Silva, o foco
se transfere para o governador Agnelo Queiroz, contra quem existem suspeitas ainda mais consistentes.
Os principais interlocutores nas conversas gravadas pela polícia são João Dias, Agnelo Queiroz, o
advogado Michael de Farias (defensor do policial) e o
professor Roldão Sales de Lima, então diretor da regional de ensino de Sobradinho – cidade-satélite de
Brasília onde atuavam as duas ONGs de João Dias. Era
com Lima que Dias tratava do cadastro das crianças
carentes que deveriam ser beneﬁciadas pelo programa
Segundo Tempo. Na ação cível há um dado impressionante: as ONGs de João Dias receberam recursos
para fornecer lanches para 10 mil crianças. Mas só
atenderam, de forma precária, 160.

180

51302

Sexta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Pressionado pelo Ministério Público, Dias foi à
luta para amealhar elementos capazes de justiﬁcar
tamanho disparate. Às 12h36 do dia 4 de março de
2010, ele telefonou para Agnelo Queiroz, então diretor
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Dias pediu a Agnelo para “dar um toque” em Lima e
reforçar seu pedido de ajuda ao professor. Dias queria
que Lima fornecesse documentos para sua defesa. Na
gravação, ele avisa que vai marcar um encontro entre
Agnelo e Lima, para que esse pedido seja feito pessoalmente. Menos de uma hora depois, Dias, que estava num restaurante com Lima, telefonou novamente
a Agnelo. Entregou o celular para Lima falar com ele.
De acordo com a transcrição dos diálogos, feita por
peritos do Instituto de Criminalística do Distrito Federal,
Agnelo diz a Lima que precisa de sua ajuda. Aﬁrma que
vai combinar com João Dias para os três conversarem,
porque Roldão (Lima) “é peça-chave neste projeto”.
Qual seria o projeto? Segundo a investigação da
polícia, trata-se de apresentar uma defesa à Justiça
Federal capaz de livrar Dias da cobrança milionária.
Pouco antes das 13 horas do dia 9 de março, o advogado Michael de Farias disse a Dias para ﬁcar tranquilo, que tudo estaria pronto para ser entregue à Justiça
três dias depois. Só faltaria, disse Michael, “agilizar
a questão do Roldão (Lima)”. Na gravação, Michael
aﬁrma que eles “já vão confeccionar os documentos
só para o Roldão assinar, já vai tudo pronto”. Dias diz
que dessa forma ﬁca melhor e, em seguida, liga para
Agnelo e marca um encontro para uma conversa rápida e urgente. Cerca de duas horas depois, Dias volta
a telefonar a Agnelo e adia o encontro.
No ﬁnal da tarde do dia 9, Dias falou com Lima.
O professor Lima disse que ﬁcou até de madrugada
numa reunião em que foram fechadas “as planilhas,
os projetos”. De acordo com a polícia, Lima estava
no escritório do advogado Michael. No dia seguinte à
tarde,Michael disse a Dias que já havia “confeccionado a defesa e as cartas de Roldão (Lima)”. Até aquele
momento, Lima não assinara nada. À noite, Dias ligou
para dois celulares de Agnelo e deixou o mesmo recado nas secretárias eletrônicas: “O prazo máximo para
apresentar a defesa é sexta-feira, preciso muito de
sua ajuda”. Às 20h22, Dias ﬁnalmente consegue falar
com Agnelo e avisa “que sexta-feira tem de apresentar o negócio lá”.
A polícia descobriu, pelas conversas grampeadas, onde Lima se encontraria com Dias para entregar
os documentos a ser incorporados a sua defesa. O
encontro ocorreu no Eixo Rodoviário Norte, uma das
principais avenidas de Brasília, no começo da tarde
da sexta-feira 12 de março. Dias parou seu Ford Fusion e ligou o pisca-alerta. Em seguida, Lima parou
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seu Fiat Strada atrás e entrou no automóvel de Dias.
Eles não sabiam, mas tudo era fotografado por agentes da Divisão de Combate ao Crime Organizado da
Polícia Civil do Distrito Federal. As imagens mostram
que Lima carregava uma pasta laranja ao entrar no
carro de Dias. Saiu do veículo sem ela. Três horas depois, os advogados de Dias entregaram sua defesa
na Justiça Federal.
De nada adiantou todo esse esforço. Um laudo da
PF constatou que havia documentos “inidôneos” na papelada apresentada pela defesa de Dias. Três semanas
depois, ele e outras quatro pessoas foram presas por causa de fraudes e desvio de dinheiro público no Ministério
do Esporte. Mesmo com todas as evidências registradas
nas gravações de suas conversas, Dias nega ter recorrido
a Agnelo para ajudá-lo em sua defesa. O professor Lima
aﬁrma que, nas conversas por telefone e nos encontros
com Dias, só falava de política. Mas admite que, “num
dos encontros, João Dias me passou o telefone para
conversar com Agnelo”. Lima aﬁrma não se lembrar da
pasta laranja entregue no encontro.
As gravações telefônicas revelam também uma
intimidade entre Agnelo Queiroz e João Dias, que os
dois hoje insistem em esconder. A relação entre os dois
envolveu a intensa participação do PM na campanha de
Agnelo para o governo do Distrito Federal no ano passado. Eles aﬁrmam que estiveram juntos apenas nas eleições de 2006, quando Agnelo concorreu ao Senado, e
Dias a uma cadeira na Câmara Legislativa – ambos pelo
PCdoB. Os diálogos em poder da Justiça mostram outra
realidade. No dia 4 de março de 2010, Dias perguntou
a Agnelo como estavam os preparativos para o dia 21
de março, data em que o PT de Brasília escolheria seu
candidato ao governo. Agnelo disse que estavam bem,
seus adversários estavam desesperados. Em resposta,
Dias aﬁrmou que ele e o major da PM Cirlândio Martins
dos Santos trabalhavam para sua candidatura nas prévias
do PT em várias cidades-satélite de Brasília. Na disputa,
Agnelo derrotou Geraldo Magela, hoje secretário de Habitação do Distrito Federal.
Em outra gravação, Dias informa Agnelo sobre o
resultado de uma pesquisa eleitoral em que ele ultrapassara o ex-governador Joaquim Roriz. ÉPOCA ouviu de
integrantes da campanha de Agnelo que, mesmo depois
de sua prisão, Dias teve papel importante nas eleições.
A campanha de Weslian Roriz – mulher de Roriz, que o
substituiu na disputa – mostrou na TV um dos delatores
do envolvimento de Agnelo nas fraudes no Ministério do
Esporte. Isso teve impacto na campanha do ex-ministro.
Quem deu a solução foi Dias: com poder de persuasão,
ele convenceu uma tia da testemunha a desqualiﬁcar
seu depoimento na televisão. Mais tarde, a tia foi agraciada com um emprego no governo. No novo governo,
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Dias foi beneﬁciado. Indicou seu melhor amigo, Manoel
Tavares, para a presidência da Corretora BRB, o banco
do governo do Distrito Federal.
O governador e ex-ministro Agnelo Queiroz respondeu por escrito a 13 perguntas feitas por ÉPOCA.
Ele aﬁrma que o inquérito da Polícia Civil é montado. “O
inquérito foi uma tentativa de produção de um dossiê
para inviabilizar a (minha) candidatura”, diz Agnelo. “A
origem do inquérito infelizmente foi direcionada por uma
parte da Polícia Civil, ainda contaminada pelas forças
políticas do passado. Uma farsa.” Agnelo diz que ele
e João Dias eram “militantes da mesma agremiação
partidária, ambiente em que surge o conhecimento” e
que é “fantasiosa” a aﬁrmação de que acolheu “indicação de João Dias para cargos no governo”.
O ex-ministro do Esporte Orlando Silva (no alto),
do PCdoB, no Palácio do Planalto, após sua demissão,
na semana passada. Ele foi substituído pelo colega de
partido Aldo Rebelo (acima), que recebeu a missão de
moralizar a pasta (Foto: Sérgio Lima/Folhapress e Lula
Marques/Folhapress)
Apesar de continuar na Polícia Militar, Dias tornou-se um próspero empresário. Em outro relatório da polícia em poder da Justiça Federal, de número 022/2010,
gravações telefônicas mostram que Dias é o verdadeiro
dono de academias de ginástica registradas em nome de
laranjas. “Tal fato é um forte indício de que João Dias está
utilizando as academias para ‘lavar’ o dinheiro oriundo de
supostos desvios de verbas públicas”, diz o relatório policial. Dias tem quatro carros importados. O mais vistoso
é um Camaro laranja, 2011, importado do Canadá em
julho. Em entrevista a ÉPOCA, ele aﬁrmou que adquiriu o
Camaro numa transação comercial. O veículo está registrado em nome do motorista Célio Soares Pereira. Célio
é o empregado de Dias que diz ter entregado dinheiro no
carro do então ministro Orlando Silva na garagem do Ministério do Esporte.
Em depoimento à Polícia Federal, Dias mudou sua
versão sobre a entrega de dinheiro a Silva. Ele disse
que era “muito pouco provável que o ministro (Orlando
Silva) não tivesse visto a entrega dos malotes (de dinheiro)”. Diferentemente de Dias, Geraldo Nascimento
de Andrade – principal testemunha de acusação contra
Agnelo Queiroz sobre desvio de dinheiro do Ministério
do Esporte – conﬁrmou, em todos os depoimentos, ter
pessoalmente entregado R$ 256 mil a Agnelo. Em um
vídeo a que ÉPOCA teve acesso, Andrade descreve com
detalhes como fez dois saques no Banco de Brasília,
transportou e entregou o dinheiro ao atual governador.
Andrade sabe mais. Na gravação, ele liga as fraudes no Esporte ao Ministério do Trabalho. Andrade aﬁrma
que notas frias foram usadas para justiﬁcar despesas
ﬁctícias em convênios do programa Primeiro Emprego.
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O maior convênio apontado por Andrade, de R$ 8,2
milhões, foi ﬁrmado com a Fundação Oscar Rudge, do
Rio de Janeiro. Andrade, que morava em Brasília, aﬁrma
ter ido ao Rio de Janeiro para sacar dinheiro da conta
de um fornecedor da fundação, uma empresa chamada
JG. Ele diz que passava os valores para representantes
da entidade. A presidente da fundação, Clemilce Carvalho, diz que a JG foi contratada por pregão e prestou
os serviços. Filiada ao PDT, mesmo partido do ministro
do Trabalho, Carlos Lupi, ela foi candidata a deputada
federal em 2006. Lupi está ameaçado de perder o emprego na reforma ministerial, planejada para o início
de 2012. Os ministérios do Esporte e do Trabalho têm,
em comum, o fato de ser administrados há anos pelos
mesmos partidos da base de apoio ao governo federal.
O modelo dá sinais de que começa a ruir.
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Corrupção
Brasil S.A: Delator e ‘mestre’. Gravações mostram
Agnelo Queiroz prometendo ajuda a PM que acusou
Orlando Silva
Gravações da Polícia Civil mostram que o governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT),
prometeu ajudar o policial militar João Dias Ferreira,
pivô da queda do ex-ministro Orlando Silva (PCdoB),
a preparar a defesa no processo em que é acusado
de desviar dinheiro do Ministério do Esporte. Os diálogos, divulgados nesta terça-feira pelo “DF TV”, da TV
Globo, mostram intimidade entre o governador e João
Dias. Numa das conversas, gravadas com autorização
judicial, Agnelo chama o policial de “meu mestre!”.
Em outro trecho, Ana Paula, mulher de João
Dias, pede a Agnelo que contrate advogados para defender o policial, que acabara de ser preso por conta
das acusações de desvios de dinheiro do programa
Segundo Tempo, do Ministério do Esporte. Os diálogos foram gravados entre fevereiro e março de 2010.
Ex-ministro do Esporte, Agnelo era na época diretor
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Acossado pelas investigações, o policial recorreu a
Agnelo, que, meses depois, seria eleito governador
do Distrito Federal.
Numa das conversas, João Dias pede a Agnelo
que oriente o professor Roldão Lima a ajudá-lo. Professor de uma escola em Sobradinho, Roldão poderia
fornecer ﬁchas de alunos para João Dias preencher o
cadastro de crianças matriculadas no Segundo Tempo.
- Vou estar encontrando agora, daqui a uns cinco
minutos, o professor Roldão, e aquele assunto que a
gente tratou, não sei se o senhor se lembra, ano passado... - diz João Dias.
- Lembro - responde Agnelo.
O policial vai direto ao assunto: - Eu queria o seguinte: colocar o senhor na linha com ele. Falar só um
“bom dia” mesmo.
O governador aceita a sugestão: - Vou dar um
toque nele só para reforçar ele (sic) - diz.
Em outra conversa, já na companhia de Roldão,
João Dias liga novamente para Agnelo. - Meu mestre!
- responde Agnelo, referindo-se a João Dias.
Para Agnelo, ﬁta não é prova suﬁciente
Na investigação, a Polícia Civil documentou um
encontro em que Roldão entrega uma pasta a João
Dias. Semanas depois, João Dias e mais quatro pessoas, todas acusadas de desviar dinheiro do Segundo
Tempo, foram presas na Operação Shaolin, da Polícia
Civil. Após a prisão, Ana Paula pediu ajuda a Agnelo:
- A Polícia Civil está fazendo mandado de busca
e apreensão aqui em casa e tá levando o João Dias
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preso. Então ele pediu que eu ﬁzesse um contato com
o senhor para que o senhor, se possível, já viabilizasse
os advogados para poder ajudar - diz Ana Paula, em
mensagem deixada no telefone do governador.
Em outra gravação, após uma troca informal de
cumprimentos, João Dias passa o telefone para que
Agnelo fale com o professor: - Tô almoçando com um
grande amigo aqui. Deixa eu passar pra ele aqui - diz
o policial.
Agnelo fala então com Roldão: - Vou combinar,
falar com o João, para ir tomar um café contigo. Viu?
- Será uma satisfação. E vamos conversar, porque tem muita coisa aí que a gente precisa conversar
- responde Roldão.
Agnelo disse nesta terça-feira que a ﬁta não é
suﬁciente para incriminá-lo: - Mostre alguma coisa de
eu pedindo alguma ilegalidade!
A deputada distrital Celina Leão (PSD) disse que
o teor dos diálogos reforçará o movimento pela criação
da CPI do Segundo Tempo, na Câmara Legislativa. Ela
informou que já tem cinco das oito assinaturas necessárias para pedir a CPI. Ao longo da tarde, porém, 19
dos 25 deputados distritais assinaram nota de apoio
a Agnelo.
Sob investigação, Agnelo não enfrenta oposição
O Globo - 03/11/2011
Dos 24 deputados do Distrito Federal, apenas
dois não são aliados do governador, que é alvo de
inquérito no STJ
Brasília. Apesar de estar sendo investigado por
denúncias de desvio de dinheiro do Ministério do Esporte, pasta que comandou de 2003 a 2006, o governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT), não
enfrenta qualquer diﬁculdade política para se manter
no cargo. Ele sofre pouca oposição na Câmara Legislativa e vive dias tranquilos em seu reduto eleitoral.
Dos 24 deputados distritais, apenas dois integram
ativamente a oposição.
Uma delas, Liliane Roriz (PRTB), é ﬁlha do ex-governador Joaquim Roriz e irmã da deputada federal
Jaqueline Roriz (PMN-DF), ﬂagrada em vídeo recebendo propina e depois absolvida pela Câmara dos Deputados da acusação de quebra de decoro parlamentar.
A outra opositora é Celina Leão (PSD).
Agnelo é um dos alvos do inquérito que tramita no
Superior Tribunal de Justiça (STJ) para investigar desvios de dinheiro federal do programa Segundo Tempo,
do Ministério do Esporte - escândalo que provocou a
demissão do ex-ministro Orlando Silva. Há também um
inquérito na primeira instância da Justiça Federal em
que Agnelo aparece como suspeito de fraudar notas
ﬁscais para justiﬁcar os desvios de dinheiro.
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Deputada chegou a recolher assinaturas para CPI
Liliane Roriz fez discurso no último dia 18 contra o governador, exigindo explicações, depois que os
escândalos vieram à tona. Celina chegou a fazer um
pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),
mas só obteve seis assinaturas: além dela mesma e
de Liliane, subscreveram o documento Aylton Gomes
(PR), Eliana Pedrosa (PSD), Rôney Nemer (PMDB) e
Wellington Luiz (PSC). Faltaram duas assinaturas e a
iniciativa acabou não vingando.
- Peço que deixem de lado o sentimento corporativista político, que hoje não dá mais para aceitar, e
incorporem o sentimento de qualquer cidadão brasiliense, que é o de revolta e de cobrar respostas - disse
Liliane. - Está na hora desta Casa fazer algo. A oposição
é pequena, quase insigniﬁcante, mas existe.
Em sua defesa, feita por meio da assessoria de
imprensa do governo do Distrito Federal, Agnelo alega que não foi denunciado pelo Ministério Público. Ele
lembra que foi apresentada denúncia à Justiça contra
sete dos acusados - entre eles, o policial militar João
Dias, que denunciou o suposto esquema de fraudes no
programa Segundo Tempo. Mesmo não tendo sido denunciado, porém, Agnelo segue investigado na Justiça.
“O MPF, ao examinar o procedimento administrativo e demais documentos do Convênio nº 026/2005,
ajuizou ação civil pública em desfavor de alguns réus,
dentre os quais não consta o nome de Agnelo Queiroz.
Se, da análise detida realizada pelo MPF nos autos
anteriormente citados, houvesse qualquer indício de
participação do governador do Distrito Federal, certamente ele teria sido arrolado no polo passivo da referida ação, o que não ocorreu”, diz nota da assessoria
do governador.
“São acusações falsas, irresponsáveis e criminosas”
Na última edição da revista “Época”, o denunciante Michael Alexandre Vieira aﬁrma ter sacado
no banco R$150 mil para serem entregues a Agnelo.
Em sua defesa, o governador diz que esse fato não é
verdadeiro e já foi usado nas eleições passadas por
seus adversários.
“São acusações falsas, irresponsáveis e criminosas. A revista traz depoimento antigo, armado por
adversários políticos durante a pré-campanha eleitoral, na tentativa, que foi frustrada, de inviabilizar minha
eleição ao governo do Distrito Federal. Trata-se de farsa
desmontada à época, inclusive com o suposto denunciante lavrando em cartório declaração desmentindo
as acusações”, aﬁrmou.
Em meio à crise, os deputados distritais de Brasília resolveram dar um descanso extra a si mesmos:
adiaram para segunda-feira o feriado do Dia do Ser-
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vidor Público, enforcaram a terça-feira e emendaram
com o Dia dos Finados, ontem. Hoje será o único dia
da semana em que eles vão trabalhar. Eles terão de
votar os 55 itens que estavam na pauta da semana
passada, além de outros três de interesse do Executivo. O trabalho ﬁcou acumulado porque, no último dia
27, a sessão da Câmara Legislativa foi suspensa por
falta de quorum.
Práticas suspeitas insistem em assombrar o DF
O Globo - 20/11/2011
Dois anos após escândalo que derrubou Arruda,
contratos e gastos nebulosos ainda poluem o cenário
político
Brasília. No aniversário de dois anos da Operação Caixa de Pandora, que varreu o governo de José
Roberto Arruda e pôs deputados do Distrito Federal
sob suspeita, os contratos e gastos nebulosos continuam a poluir o cenário político da capital do país.
Executivo e Legislativo repetem práticas que simbolizaram a corrupção em Brasília, como a proliferação
de contratos emergenciais e resistência a ações moralizadoras, como a proibição do nepotismo. Aliada às
suspeitas do presente, ainda existe uma disputa entre
grupos rivais dentro do Ministério Público, que ameaça o futuro de investigações de grosso calibre sobre
o governo passado.
Agnelo Queiroz (PT) foi eleito para construir “um
novo caminho”, dizia o lema de sua campanha. Trilha
maculada pelo processo judicial que investiga sua
gestão no Ministério do Esporte e pela forma como
mantém, sem licitação, contratos de limpeza e segurança com empresas conhecidas por sua relação com
o poder. Pior: para fechar contratos emergenciais com
as mesmas prestadoras de serviço dos governos Arruda (2007-2010) e Joaquim Roriz (2003-2006), Agnelo
se valeu de um decreto, assinado para dar um “freio
de arrumação”, após o caos que quase determinou a
intervenção federal e fez com que o Distrito Federal
chegasse a ter, em 2010, quatro governadores em
menos de um ano.
Legislativo ainda não analisou contas de Arruda
Entre janeiro e agosto, contabilizando contratos
do ﬁnal de 2010 e de 2011, a Secretaria de Saúde
do DF, por exemplo, empenhou R$162 milhões para
pagar os contratos emergenciais com seis empresas,
três delas ligadas a deputados locais e membros do
governo. Para o grupo Ipanema, do tio do deputado
Cristiano Araújo (PTB), destinou este ano R$70,4 milhões. Já a Dinâmica Administração Serviços e Obras
Ltda., cujo diretor-geral é o ﬁlho da deputada Eliana
Pedrosa (PSD), garantiu R$22,6 milhões. E a Brasília
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Empresa de Segurança tinha até agosto pagamentos programados de R$20,2 milhões. A Brasília é de
Mauro César Lacerda, ﬁlho de César Lacerda, atual
administrador do Jardim Botânico, região administrativa de Brasília.
No Legislativo, as contas do governo Arruda, condenadas pela investigação policial, ainda não saíram
da gaveta. Estão trancaﬁadas na Comissão de Orçamento e Finanças, presidida pelo ex-diretor-geral do
Senado, Agaciel Maia (PTC), que mudou de emprego
após o escândalo dos atos secretos no Senado.
Uma ONG da saúde no esquema de Agnelo
Ex-colega do governador do DF, dona de entidade
condenada pelo TCU, o acusa de jogá-la para dentro
das fraudes do programa Segundo Tempo no Esporte
Pela primeira vez desde que foi revelado o esquema montado pelo atual governador do DF, Agnelo
Queiroz, no Ministério do Esporte, surge uma testemunha que não tem envolvimento político no caso. Hematologista com mais de 30 anos de serviço público,
a médica Jussara Oliveira Santa Cruz de Almeida não
é ligada a nenhum partido político, é bem-sucedida e
reconhecida internacionalmente por seu trabalho com
hemofílicos. Há dois anos, recebeu um certiﬁcado da
Federação Internacional de Hemofílicos atestando
proﬁciência na área. Este ano, porém, na condição
de dirigente da Associação dos Voluntários, Pesquisadores e Portadores de Coagulopatias (Ajude-C),
Jussara se viu arrolada pelo TCU, teve suas contas
reprovadas e foi condenada a devolver à União mais
de R$ 300 mil. Na semana passada, em entrevista à
ISTOÉ, a hematologista abriu o jogo e explicou como
tudo aconteceu. Disse que foi usada pelo esquema
de Agnelo de desvio de recursos do Esporte por meio
de ONGs e acabou virando sua cúmplice. “Tínhamos
que cumprir uma série de requisitos, fazer licitações,
prestar contas de pagamentos a fornecedores. Eles,
então, me apresentaram ao João Dias, dizendo que
ele poderia me ajudar”, aﬁrma a médica.
Ela e Agnelo, que também é médico, se conheceram nos tempos de residência no Hospital de Base, de
Brasília. A amizade foi o que levou a médica a procurar
o então ministro em busca de apoio para projetos envolvendo a prática esportiva no tratamento da hemoﬁlia
por meio da Ajude-C. A parceria começou em 2004,
quando o Ministério apoiou a realização da I Olimpíada
Latino-americana de Portadores de Coagolupatia. O
programa deu certo. Quando lançou o Segundo Tempo, Jussara não teve dúvidas e recorreu novamente
ao amigo ministro. A partir daí, começaram os problemas. Foi através de Agnelo que Jussara caiu na teia
do esquema pilotado por João Dias. “O Agnelo pediu
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que eu procurasse o Rafael Barbosa (então secretário
Nacional de Esporte Educacional e, até hoje, braço direito de Agnelo no governo do DF), que, por sua vez,
me conduziu aos outros personagens do esquema.”
A médica foi apresentada ao policial militar João
Dias, durante um congresso de capacitação de gestores, por meio de outra funcionária do ministério,
chamada Racilene Santiago, a Lene, esta indicada a
Jussara por Rafael Barbosa. Logo depois, o policial
militar a levou ao comerciante Miguel Santos Souza,
responsável por criar empresas laranjas e recrutar
ONGs fantasmas, conforme revelou ISTOÉ em sua
última edição. Jussara Almeida conta que Miguel ﬁcou
responsável por toda a parte legal, organizando pregões de fachada e emitindo notas frias. “Ele chegou a
levar o pregoeiro à sede do Hospital de Apoio. Eu falei que não tinha como pagar por aquilo tudo, mas ele
disse para não me preocupar”, diz. As empresas que
participaram da concorrência funcionavam no mesmo endereço, na 711 Norte. Quem venceu a licitação
fraudulenta da Ajude-C foi a JG Comércio, a mesma
que conseguiu contratos em cinco ministérios, no STF
e nas Forças Armadas. “Quando o ministério liberava
a verba, eu sacava para pagar o Miguel. Sempre paguei em cash. Quando ele não estava, eu entregava
ao Júnior”, como era conhecido Geraldo Nascimento
de Andrade, o motorista de Miguel.
A Testemunha
Jussara diz que os problemas começaram quando
Agnelo pediu para que ela procurasse Rafael Barbosa,
então secretário de Esporte Educacional.
O esquema para prestação de contas era todo
forjado, desde as notas ﬁscais até os contratos com
entidades parceiras. Segundo Jussara, que conseguiu
dois convênios num total de R$ 280 mil, João Dias
arrumava tudo. Quando havia alguma pendência que
o policial não conseguia resolver, a médica ligava diretamente para o ministro que, por sua vez, indicava
Rafael. “Quando começou a dar problema na prestação de contas, eu os procurei novamente. O Rafael
disse que não me preocupasse, pois tudo seria resolvido. Só que isso não aconteceu”, diz. O TCU acabou
reprovando as contas da ONG de Jussara. A médica
não fala mais com Agnelo e lamenta que o programa
Segundo Tempo tenha sido desvirtuado. Irritada com o
fato de ter seu nome envolvido num esquema de fraudes, Jussara está disposta a confrontar o governador
para conﬁrmar suas declarações. A situação de Agnelo
Queiroz é delicada. Ele é alvo de processo no STJ, de
cinco pedidos de impeachment na Câmara Distrital e
uma tentativa de abertura de CPI na Câmara dos Deputados. Agora, o novo testemunho pode levá-lo de
vez ao cadafalso
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Chantagens, propinas e contradições
O patrimônio do governador Agnelo Queiroz aumentou 413% entre 2006 e 2010. Personagens do
submundo de Brasília o acusam de se beneﬁciar de
desvios de dinheiro público nesse período
O passado recente do governador do Distrito
Federal, Agnelo Queiroz (PT), bate a sua porta a todo
momento. Nas últimas semanas, Agnelo foi atingido por
uma sequência de denúncias sobre suas passagens
pelo Ministério do Esporte e pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). Nos dois casos, Agnelo
se atrapalhou nas explicações. Falta esclarecer suas
verdadeiras relações com o policial militar João Dias,
responsável por desvios de dinheiro público de convênios do Esporte. Nesse caso, o governador terá oportunidade de apresentar suas justiﬁcativas ao Superior
Tribunal de Justiça (STJ). Agnelo não convenceu ao
tentar justiﬁcar um depósito de R$ 5 mil em sua conta
bancária feito por Daniel Almeida Tavares, um lobista
do setor farmacêutico. Disse que o dinheiro era o pagamento de um empréstimo pessoal. A Polícia Federal
investiga as acusações de que, na Anvisa, Agnelo beneﬁciou grandes laboratórios em troca de doações para
sua campanha eleitoral de 2010. No rol de suspeitas,
há casos mais graves. Agnelo é acusado de receber
propina nos dois cargos ocupados no governo Lula.
Agnelo também tem diﬁculdades para explicar
o crescimento de seu patrimônio no período em que
pertenceu ao governo federal. ÉPOCA teve acesso a
um processo que tramita na Justiça Federal no Rio
de Janeiro. Nele estão anexadas suas declarações de
Imposto de Renda entre 2003 e 2007. Não há bens
declarados, apenas rendimentos auferidos com salários. Agnelo aﬁrma que seus bens estão registrados
no Imposto de Renda de sua mulher, Ilza Maria Santos
Queiroz. À Justiça Eleitoral, no entanto, a cada eleição
que disputa, Agnelo apresenta declaração sobre seus
bens. Chama a atenção nessas declarações o salto do
patrimônio próximo de 413% entre 2006 e 2010. Em
2006, quando se candidatou ao Senado, Agnelo relacionou bens contas bancárias, três automóveis e um
apartamento com valor declarado de R$ 224 mil. Naquele ano, Agnelo declarou ter recebido R$ 187.899 de
remuneração. Desse valor, Agnelo doou a seu partido
de então, o PCdoB, R$ 42.368 o equivalente a 22,7%
de sua renda bruta. No ano seguinte, a renda declarada por Agnelo caiu para R$ 57.642. Durante oito
meses, até ser nomeado para uma diretoria da Anvisa
em novembro de 2007, Agnelo recebeu apenas o salário de menos de R$ 3 mil mensais como médico da
rede pública. Apesar disso, quatro anos depois, Agnelo
entregou à Justiça Eleitoral uma relação de bens com
valor cinco vezes maior: R$ 1,1 milhão. Entre as duas
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declarações, Agnelo comprou uma casa no Lago Sul,
bairro nobre de Brasília, e dois apartamentos. No ano
passado, ÉPOCA mostrou que Agnelo construiu uma
quadra de tênis e um campo de futebol em uma área
pública ilegalmente incorporada ao terreno da casa.
Continua 14/11/11 Continua Continuação Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 14/11/11 Continuação
Continua Em nota, Agnelo aﬁrmou que seu patrimônio
cresceu porque a declaração passou a reunir os bens
dele e da mulher. “A declaração de Imposto de Renda
de Agnelo Queiroz, referente a 2006, é uma declaração individual de patrimônio”, diz o texto. “Em 2010,
foi apresentada declaração de Imposto de Renda em
conjunto com a esposa, Ilza Queiroz, do patrimônio
agregado do casal.” Na declaração de Imposto de Renda apresentada por Agnelo referente ao ano de 2006,
não há, porém, nenhum bem em nome do governador.
Essa prática se repetiu, segundo os documentos em
poder da Justiça Federal a que ÉPOCA teve acesso,
nas declarações referentes a 2003, 2004, 2005 e 2007.
Pistas importantes para explicar o aumento do patrimônio de Agnelo surgem em conversas com João Dias
e Daniel Tavares. Personagens do submundo político
de Brasília, eles são ex-integrantes do PCdoB e, em
alguns períodos, estiveram muito próximos a Agnelo.
Nos últimos meses, ÉPOCA entrevistou os dois. Com
Daniel Tavares, as conversas foram realizadas entre
junho e a semana passada. Com João Dias, a entrevista foi feita há cerca de um mês, após a divulgação
de suas acusações, que derrubaram o então ministro
do Esporte, Orlando Silva.
Na semana passada, deputados de oposição no
Distrito Federal divulgaram um vídeo em que Daniel
aﬁrma ter depositado R$ 5 mil na conta bancária de
Agnelo em 25 de janeiro de 2008. Na ocasião, Daniel
era lobista do laboratório União Química. Agnelo era diretor da Anvisa órgão responsável por ﬁscalizar a União
Química. Segundo Daniel, o dinheiro era um complemento a uma propina de R$ 50 mil paga a Agnelo. No
mesmo dia do depósito, o então diretor Agnelo emitiu
um certiﬁcado da Anvisa favorável à União Química. O
PT saiu em defesa de Agnelo e apresentou outro vídeo.
Nesse, Daniel muda radicalmente. Ele desmente sua
declaração anterior e endossa a versão de Agnelo: o
governador aﬁrma que a remessa bancária era apenas
o pagamento de uma dívida pessoal Daniel diz que,
no primeiro vídeo, gravado em outubro, apenas repetiu denúncias que constavam de um roteiro elaborado
pela oposição.
Em junho, Daniel contou uma história diferente a
ÉPOCA. Ele e seu irmão Cláudio procuraram a revista.
Daniel se disse ameaçado por aliados do governador
e aﬁrmou ter provas de que Agnelo recebeu propina:
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a transferência bancária e um vídeo em que ele aparecia entregando dinheiro a Agnelo. Segundo Daniel,
as ordens para pagar Agnelo vinham de Fernando
Marques, em troca de favores na Anvisa. Daniel disse
que, na campanha eleitoral, promoveu um leilão para
vender o vídeo e o comprovante de depósito. Aﬁrmou
que, por uma questão de preço, não fechou negócio
com aliados do exgovernador Joaquim Roriz, adversário de Agnelo. Daniel aﬁrmou que, por ter preservado
Agnelo, ganhou um emprego no governo.
Em entrevista a ÉPOCA, gravada, Daniel disse
que a primeira vez em que entregou dinheiro a Agnelo foi depois da campanha eleitoral de 2006. Segundo
Daniel, Fernando Marques presenteou Agnelo com
um Fiat Palio branco, registrado em nome da União
Química. “Era para o ﬁlho dele (Agnelo), para o ﬁlho
dele”, aﬁrmou Daniel. De acordo com ele, Agnelo preferiu receber o dinheiro da venda do carro, efetuada
por Daniel numa loja de veículos. A mesma história
do Palio branco, sem citar o nome do governador, foi
divulgada pelo policial militar João Dias no início do
mês passado. Pouco antes de denunciar o então ministro, Orlando Silva, João Dias criou o blog Em Rota
de Colisão. Dias começou a distribuir ameaças. Entre
elas, mencionou a história do carro.
Em outra nota, publicada no blog em outubro,
João Dias faz uma ameaça velada a Agnelo. Ele aﬁrmava que Daniel reclamava que ainda não recebera
os R$ 250 mil prometidos para não denunciar Agnelo. Ainda não se sabem os argumentos que ﬁzeram
Daniel passar, na semana passada, de acusador a
defensor de Agnelo. Como Daniel, João Dias também
mudou de postura. Ele aﬁrmou a ÉPOCA que criou o
blog para reagir à demissão de seu amigo Manoel Tavares da presidência da corretora do Banco de Brasília
(BRB). Dias disse que o motivo de sua revolta com o
governo de Agnelo era o presidente do BRB, Edmilson
– Gama, a quem acusou de derrubar seu protegido.
Em meados de outubro, João Dias deixou de atacar
Agnelo. Na semana passada, Edmilson Gama deixou
a presidência do BRB.
Continuação 14/11/11 – Continua Em todas as
ocasiões em que foi acusado, Agnelo caiu em contradição na hora de se explicar. Agnelo aﬁrma uma coisa
no início para, em seguida, confrontado com provas
inequívocas do contrário, mudar sua versão. Assim que
surgiram sinais de sua ligação com João Dias, responsável por uma fraude no Esporte, Agnelo aﬁrmou
que só o conhecia de contatos políticos. Depois que
ÉPOCA divulgou gravações que mostravam intimidade
entre os dois, Agnelo admitiu ser amigo de João Dias.
O mesmo procedimento se repetiu com Daniel. Agnelo disse que só tivera com ele “reuniões de trabalho”.
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Depois, diante do comprovante de depósito de R$ 5
mil em sua conta, Agnelo disse que teria emprestado
dinheiro a Daniel. Daniel estaria, portanto, apenas pagando uma dívida.
Denunciante de Agnelo mudou estranhamente da
posição de acusador para a de defensor do governador As ligações de Agnelo com os expatrões de Daniel
exigirão mais explicações. No ano passado, a União
Química doou R$ 200 mil para a campanha eleitoral de
Agnelo. Ele também recebeu uma doação de R$ 300
mil da M Brasil. Trata-se de uma empresa de fachada,
que pertence ao grupo controlador da distribuidora de
medicamentos Barenboim S.A. Em dezembro de 2009,
Agnelo contrariou as normas da Anvisa para favorecer
a Barenboim. Agnelo ignorou uma proibição expressa e
autorizou a Barenboim a atuar ao mesmo tempo como
atacadista e varejista no mercado de medicamentos.
No ano passado, a Anvisa não renovou a autorização
por considerála ilegal. A Barenboim recorreu à Justiça e perdeu.
Depois de Joaquim Roriz e José Roberto Arruda, Agnelo é mais um governador do Distrito Federal
em apuros por suspeitas de corrupção. Seu destino
depende das investigações da Polícia Federal e de
um inquérito no Superior Tribunal de Justiça. Em nível
local, as chances de as autoridades do Distrito Federal fazerem algo é remota. Na sexta-feira, o presidente
da Câmara Legislativa, deputado Cabo Patrício (PT),
arquivou cinco pedidos de impeachment de Agnelo,
apresentados pela oposição. Agnelo também tem apoio
do PT nacional. Na semana passada, o ex-deputado
José Dirceu foi abraçar Agnelo em sua festa de aniversário. Os ingressos para a festa foram vendidos a
R$ 50. Não consta que o pagamento pudesse ser feito
por meio de deposito em conta.
Motorista reaﬁrma reunião entre Agnelo e ONGs
Autor(es): Felipe Recondo
O Estado de S. Paulo - 22/10/2011
Geraldo Nascimento disse à Polícia Civil que objetivo do encontro era arrecadar R$ 150 mil para evitar
publicação de reportagem sobre esquema
A iminente descoberta do esquema de desvio
de recursos do programa Segundo Tempo motivou
uma reunião de emergência entre o então ministro do
Esporte e atual governador do DF, Agnelo Queiroz, e
dirigentes de ONGs beneﬁciadas. Juntos, traçariam
uma estratégia para evitar a publicação de irregularidades pela Veja e discutiriam o que fazer com o delator do esquema, Michael Alexandre Vieira da Silva,
ex-funcionário do Instituto Novo Horizonte, uma das
ONGs que recebeu recursos do programa.
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É o que aﬁrmou em depoimento prestado no ano
passado, obtido pelo Estado, Geraldo Nascimento de
Andrade, que agora acusa Orlando Silva de participação no esquema. Segundo ele, Agnelo se reuniu com o
PM João Dias Ferreira, dono da Febrak, Miguel Santos
Souza, contador que fornecia notas ﬁscais falsas para
acobertar os desvios, e dirigentes de outras duas ONGs
que se beneﬁciavam do esquema. De acordo com o
depoimento, a reunião ocorreu em abril de 2008 no endereço que servia de fachada para três empresas que
forneciam notas ﬁscais frias usadas para comprovar o
suposto cumprimento dos convênios ﬁrmados com o
Ministério do Esporte.
Geraldo Nascimento contou à Polícia Civil que na
reunião foi debatida uma forma de arrecadar R$ 150
mil para tentar evitar a publicação da matéria pela revista Veja, baseadas nas acusações feitas por Michael.
A matéria foi publicada em abril de 2008. Discutiriam
também o que fazer com o delator.
Algum tempo depois da reunião, João Dias encontrou-se com Michael. “João Dias lesionou a mão
de Michael com o objetivo de forçar o mesmo a esclarecer com mais detalhes o que Michael teria dito à
imprensa”, contou Geraldo Nascimento. Ele disse ao
delegado responsável pelas investigações, Giancarlos
Zuliani Júnior, que decidiu delatar o esquema porque
soube, na semana anterior, da existência de um plano
para matá-lo.
Laranja. Geraldo Nascimento foi contratado em
2005 por Miguel Souza para ser seu motorista. Meses
depois, Miguel criou uma das empresas de fachada
e queria colocá-lo como laranja. Inicialmente, o motorista se recusou, mas, sob a ameaça de demissão,
acabou assinando os documentos e se tornando sócio da JG Comércio de Alimentos e Serviços Gerais,
uma das empresas que fornecia notas falsas para o
esquema. O depoimento de Nascimento e os indícios
levantados contra Agnelo levaram o Ministério Público
a encaminhar as investigações para o Superior Tribunal de Justiça.
Agnelo negou ter participado dessa reunião. “A
reunião jamais aconteceu, principalmente para explorar
a questão de eventual publicação de matéria jornalística
ou para deﬁnir destino de pessoas, matéria agressiva
à honra e à história de Agnelo Queiroz”, respondeu o
governador. Agnelo disse ainda que “nunca tratou de
interesses de ONGs”.
Empresa acusada fez saques de R$ 335 mil
Brasília - Relatório da Polícia Civil do Distrito Federal na Operação Shaolin, base do inquérito contra
o governador Agnelo Queiroz, informa que a Inﬁnita,
uma das empresas acusadas de desviar dinheiro do

Sexta-feira 2

187

51309

programa Segundo Tempo, fez dois saques no valor
total de R$ 335 mil nos dias 7 e 8 de agosto de 2007.
As datas dos saques coincidem com o período em que
o empresário Geraldo Nascimento de Andrade diz ter
ajudado a entregar R$ 256 mil em espécie a Agnelo,
em frente a uma concessionária em Sobradinho, cidade-satélite de Brasília. Andrade era um dos donos da
JG Comércio de Alimentos.
A JG e a Inﬁnita são acusadas de envolvimento no
desvio de verbas do Segundo Tempo. Em depoimento
à Polícia Federal na quarta-feira, o policial militar João
Dias Ferreira disse que a Inﬁnita e a JG eram empresas
de fachada. Elas seriam operadas por Miguel Santos
Souza para fornecer notas ﬁscais falsas para ONGs
ﬁnanciadas pelo Segundo Tempo. Segundo o policial,
as ONGs simulavam compras para repassar o dinheiro
às empresas de Souza. A partir daí, o dinheiro abasteceria os cofres de dirigentes do PCdoB, partido que
controla o Ministério do Esporte desde 2003.
Duas ONGs de João Dias, a Federação Brasiliense de Kung Fu e a Associação João Dias de Kung Fu,
são acusadas de desviar R$ 3,2 milhões do Segundo
Tempo. Relatório da Operação Shaolin informa que
João Dias usou notas falsas das empresas de Souza
para justiﬁcar despesas inexistentes nos programas
de incentivo ao esporte a crianças do Distrito Federal.
No depoimento prestado à PF, João Dias não incluiu
Agnelo entre os supostos beneﬁciários dos desvios do
programa Segundo Tempo.
Mas, ao ratiﬁcar as acusações contra a Inﬁnita
e a JG, entre outras, o policial abre caminho para o
aprofundamento das investigações sobre a suposta
propina. O caso começou numa apuração da Polícia
Civil do Distrito Federal. Mas, como a instituição não
tem competência legal para investigar desvios com
verbas federais, o inquérito foi transferido para a Polícia Federal. Como Agnelo foi eleito governador, o caso
subiu para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Agora,
a pedido do procurador-geral da República, Roberto
Gurgel, o caso deverá ser transferido para o Supremo
Tribunal Federal (STF).
Governador nega irregularidades
Em depoimento à Polícia Civil ano passado, Geraldo Andrade disse que, em 7 e 8 de agosto de 2007,
ajudou Miguel Souza a fazer dois saques, um de R$
150 mil e outro de R$ 185 mil. No dia 8 de agosto, ele
teria acompanhado Eduardo Pereira Tomaz, empregado das ONGs de João Dias, para entregar R$ 256 mil
a Agnelo. Ele estava num Palio vermelho e teria visto
Agnelo num Honda preto a um metro de distância. O
governador nega qualquer irregularidade no Segundo
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Tempo. Ele diz que as acusações foram plantadas por
adversários da campanha eleitoral do ano passado.
Procurado pelo GLOBO, Tomaz negou que tenha repassado dinheiro de origem ilegal a Agnelo ou
a qualquer outra pessoa.
- Essa denúncia é fantasiosa. Se existiu, não foi
comigo - disse.
Autor(es): Andrei Meireles, Hudson Corrêa e Murilo
Ramos.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, há 30 anos um vírus, até então desconhecido, rapidamente transformou a Síndrome da Imunodeﬁciência Adquirida em epidemia e depois pandemia,
desaﬁando a ciência e os governos em praticamente
todos os países.
Muitas vidas foram e continuam sendo perdidas
para o HIV, mas nesses trinta anos temos também testemunhamos um grande esforço da humanidade para
enfrentar a doença e esta mobilização ﬁca ainda mais
evidente em datas como 1º. de dezembro, Dia Mundial
de Luta Contra a Aids.
Milhões de pessoas, ao redor do mundo, se mobilizam em uma corrente de solidariedade e de conscientização porque, embora a Aids seja hoje menos
letal, como mostram as pesquisas mais recentes, ainda
assim são registradas milhares de mortes no Brasil.
No mundo, dois milhões morrem a cada ano em decorrência da doença.
A data foi assim deﬁnida em 1988 pela Organização Mundial de Saúde e pelo Programa Conjunto
das Nações Unidas sobre HIV/Aids, como forma de
envolver governos, instituições públicas e privadas
e sociedade civil em campanhas de esclarecimento,
prevenção e diagnóstico.
Embora a evolução da doença ao longo dos anos
tenha constantemente desaﬁado autoridades médicas,
cientistas e governos, há algumas boas notícias em
relação à Aids.
Sobressaem algumas iniciativas bem sucedidas
adotadas pelo Brasil e que hoje inspiram políticas públicas em vários países, entre elas a universalização
do tratamento com o coquetel de antiretrovirais. 97%
das pessoas diagnosticadas com HIV no Brasil têm
acesso ao tratamento.
Essa estratégia permitiu a estabilização no número de novos casos. Em 1998 havia 18,7 notiﬁcações
para cada cem mil habitantes. Em 2010 foram 17,6. O
número de mortes diminuiu de 15.156 para 11.965 no
mesmo período.
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Também é importante ressaltar a redução 40,7%
na transmissão vertical, da mãe para o bebê, decorrente
da ampliação do acesso ao pré-natal, a testagem mais
rápida para HIV durante a gravidez e a disponibilidade
de medicamentos na rede pública.
Ainda assim, senhor presidente, é preciso chamar a atenção para o fato de quase 12 mil brasileiros
e brasileiras terem perdido a vida no ano passado em
decorrência da Aids, enquanto 34.218 novos casos
foram registrados.
É preciso ﬁcar repetindo esses números porque,
como aponta o Boletim Epidemiológico Aids/DST, divulgado no início desta semana pelo Ministério da Saúde,
os casos estão aumentando entre a população mais
jovem, principalmente do sexo feminino e homens homossexuais com idade entre 15 e 24 anos.
Trata-se de uma geração que, como bem observou o ministro Alexandre Padilha, não viveu a fase
mais aguda da Aids e que, portanto, tende a acreditar
que com os novos tratamentos, é possível viver bem
com a doença, quando na verdade o tratamento exige
esforço e, muitas vezes, efeitos indesejados.
Outro fato que chama a atenção a partir dos números do boletim, senhor presidente, é a alta incidência na Região Norte, especialmente nos Estados do
Amazonas e de Roraima. Em 2010, Roraima registrou
35,7 infecções para cada grupo de 100 mil habitantes
e o Amazonas, 30,9, quase o dobro da média nacional.
Tal revelação é ainda mais preocupante quando
temos a notícia que em dois países próximos, Guiana e Suriname, este indicador pode ser ainda maior,
comparável aos registrados na África Subsaariana.
Neste Dia Mundial de Luta Contra a Aids o Ministério da Saúde lança uma nova campanha na mídia,
voltada para o público jovem, principalmente mulheres,
gays e travestis que, como dito aqui, são as categorias
onde a Aids avançou na última década.
Faço esses esclarecimentos não apenas pela
oportunidade da data, senhor presidente, porque este
é um tema que deve permear as políticas públicas durante todo o ano e pautar pronunciamentos neste plenário para manter a sociedade brasileira alerta.
Apesar de não haver uma cura, tivemos avanços
nestas três décadas de luta contra a Aids, mas não
podemos esquecer que mais de 600 mil brasileiros
contraíram o HIV desde 1980 e que hoje 0,6% da população vive com o vírus. A sociedade brasileira precisa continuar mobilizada porque já está provado que
esta é a melhor estratégia para reduzir o número de
infecções e mortes.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
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Senadoras, Srs. Senadores, enquanto as nações do
mundo inteiro, notadamente da União Européia, ampliam suas inquietações em torno da dimensão da crise econômica, o Brasil atual, embora não seja imune,
tem melhores condições internas de fazer face a mais
este momento difícil.
A política ﬁscal, o controle da meta inﬂacionária,
a distribuição de renda, o nível do emprego e os aumentos do reais mínimo são, novamente, os pontos
fortes do Brasil.
A conjugação destes itens, aliada a este cilco de
ajuste realista nas taxas de juros, possibilita criar defesas para que os efeitos da crise sejam menos severos.
Mais do que uni mercado o interno robusto, responsável pelo fato do Brasil ser sido o último a entrar,
e o primeiro a sair da última crise, o País dispõe de
poupança interna considerável - perto de 350 bilhões
de dólares - para suprir demandas de crédito em caso
de insuﬁciência de recursos no mercado internacional.
Escassez que, ao que tudo indica, está no seu limiar.
Como da última vez o governo brasileiro está
atento e fará as intervenções pontuais. Foi o que ocorreu nesta quinta feira com a redução do IPI para linha
branca, aumento do teto para os ﬁnanciamentos do
Minha Casa, Minha vida com impostos menores, a
eliminação do PIS e Coﬁns sobre massas, incentivos
à exportação e a redução do IOF para o crédito das
pessoas físicas.
Na última crise, o governo brasileiro Brasil injetou biíhões de reais na economia entre recursos para
bancos privados e públicos, linhas de crédito especiais,
operações de câmbio, ﬂexibilização do compulsório
bancário e ﬁnanciamentos a empresas, redução do
IPI para automóveis e a linha branca.
A provisão maciça de crédito para os setores que
para sobreviver mais dependiam de crédito, associado
ao investimento direto do Estado em obras foi tempestiva a na dose certa.
A liquidez foi mantida, o crédito circulou, a produção, embora com oscilações, foi mantida, o consumo
interno foi decisivo e, assim vieram os primeiros sinais
de vida na UTI econômica planetária.
Por qual motivo o inconﬁável Brasil e sua débil
economia de outrora reúne hoje, ao lado de outra nações, melhores condições enfrentar o problema?
Fizemos nosso dever de casa ao longo dos anos.
Além das providências do executivo, o Parlamento
deu sua contribução. Boa parte da evolução da economia, se deveu ao fortalecimento do mercado interno,
O aumento do consumo veio do aumento do poder
de compra do Salário Mínimo, do incremento da massa salarial, da expansão do emprego e das políticas
compensatórias de renda, como o Bolsa-Família, que
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teve origem no fundo de pobreza do saudoso senador
Antônio Carlos Magalhães.
Tive a honra de criar a comissão para o Salário-Mínimo que colaborou com a ﬁxação do modelo atual
de reposição da inﬂação mais variação do PIB.
Igualmente, tive a conﬁança do PMDB para relatar
o Bolsa Família, hoje um programa de redistribuição
de renda e redução de desigualdades respeitado em
todo o mundo.
Com indispensável colaboração da oposição, o
Senado aprovou uma reforma tributária, Lei de Responsabilidade Fiscal, a Super-receita, a Lei de falências,
avalizamos o status de ministério ao Banco Central,
votamos diversos marcos regulatórios, a Lei Geral de
Micros e Pequenos Empresas que signiﬁcou mais empregos, a desoneração da produção e das exportações.
Votamos ainda a renegociação das dívidas rurais,
a reforma infra-constitucional do poder Judiciário, a súmula vinculante, a Lei da repercussão geral, o Fundeb,
o Super Simples e o microcrédito.
Poderia citar ainda outras contribuições do Congresso que representam agilidade diante de crises,
economia para os cofres públicos, racionalização,
mais empregos, maior arrecadação, renda e estabilidade econômica.
E este reconhecimento da saúde de nossa economia interna vem de fora. O último, da respeitada
revista norte-americana “The New Yorker”.
Além de narrar a história da presidente, a revista
registra que, há bem pouco tempo, o Brasil poderia ser
avaliado como uma nação iletrada e economicamente instável. O texto destaca que a economia brasileira
está crescendo mais do que a economia americana e
lembra que, na última década, vinte e oito milhões de
brasileiros deixaram o nível da pobreza.
Na visão da revista, o Brasil tem um orçamento
equilibrado, dívida pública baixa e quase pleno emprego. Na semana passada o IBGE registrou uma estabilidade positiva na taxa de empregos e nesta quarta-feira o DIEESE conﬁrmou esta tendência: retomada
do emprego e do crescimento médio Ados salários
dos trabalhadores.
A equipe econômica teve papel importante neste
processo, O Banco Central e seu Presidente, Alexandre
Tombini, a despeito de críticas de observadores precipitados, acertou na calibragem e na política de redução
dos juros ao antever um quadro.de forte deterioração
econômica no mqndo com reﬂexos óbvios no Brasil.
O ciclo de cortes realistas na taxa de juros continuou nesta quarta-feira, quando o COPOM anunciou
uma redução de 0,5 Pontos percentuais, na; taxa de
juros.
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A política monetária coordenada com o ministério da Fazenda, sem asﬁxiar a economia, controlou a
inﬂação. Inﬂação que, gradativamente, se encaminha
para o centro da meta.
De outro lado o mercado de trabalho se mantém
estável. De acordo com a última medição do IBGE, o
desemprego brasileiro caiu para 5,8% em outubro, ante
uma taxa de 6% em setembro. Foi a menor taxa desde
dezembro e a menor leitura para um mês de outubro
da série histórica em 2002. Agora o DIEESE também
registrou um recuso do desemprego na comparação
outubro/setembro.
Outra notícia com grande impacto na economia é
o reajuste de 14,3% no valor do salário mínimo.
Ao passar dos atuais R$ 545 para R$ 622,73 em
janeiro, o reajuste vai injetar cerca de R$ 64 bilhões na
economia em 2012. Recursos que tendem a acelerar
os negócios e permitir que o Produto Interno Bruto
volte a crescer no primeiro trimestre do ano que vem.
Isso, o que é igualmente importante, sem pressionar
a inﬂação.
O aumento real de 7,5% deverá beneﬁciar cerca de 66 milhões de pessoas, o que representa 46%
da população que recebe algum rendimento no País.
O PMDB, que tem o vice presidente da República, Michel Temer, tem contribuído e quer continuar
trabalhando para que o Brasil mantenha sua vocação
de crescimento. Temos, no ano que vem, um ano eleitoral, mas precisamos dedicar nossas melhores energias para que a crise, assim como em 2008, apenas
resvale por aqui.
Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – 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
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 121, DE 2007 - COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.314, de 2011)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado nº 121, de 2007-Complementar (nº 306/2008, naquela Casa), de iniciativa
do Senador Tião Viana, que regulamenta o §
3º do art. 198 da Constituição Federal, para
dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distri-
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to Federal e Municípios em ações e serviços
públicos de saúde; institui contribuição social
destinadas à saúde; estabelece os critérios de
rateio dos recursos de transferências para a
saúde e as normas de ﬁscalização, avaliação
e controle das despesas com saúde nas três
esferas do Governo; revoga dispositivos das
Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990,
e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras
providências.
(Pendente de pareceres da CCJ, CAE
e CAS.)
Relator: Senador Humberto Costa
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.456, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 30, de 2011 (nº 1.876/99,
na Casa de origem, do Deputado Sérgio Carvalho e outros), que dispõe sobre a proteção
da vegetação nativa, altera as Leis nºs 6.938,
de 31 de agosto de 1981; 9.393, de 19 de dezembro de 1996; e 11.428, de 22 de dezembro
de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de
setembro de 1965; e 7.754, de 14 de abril de
1989; e a Medida Provisória nº 2.11-67, de 24
de agosto de 2001; e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.315 a 1.317, de
2011, das Comissões:
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Luiz Henrique, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que
oferece, com voto em separado do Senador
Randolfe Rodrigues;
- Em conjunto das Comissões de Ciência Tecnologia, Comunicação e Informática;
e de Agricultura e Reforma Agrária, Relator
Senador Luiz Henrique, favorável, nos termos
da Emenda nº 2-CCT/CRA (Substitutivo), que
apresenta; e
- de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CMA (Substitutivo), que oferece.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 114, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 114, de 2011 (nº 61/2011, na Câmara
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dos Deputados, de iniciativa da Presidência
da República), que altera o art. 76 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (DRU).
Parecer favorável, sob nº 1.303 de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Renan Calheiros.

África do Sul e Nobel da Paz - Nelson Mandela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.
Parecer favorável, sob nº 920, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.

4
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007

7
REQUERIMENTO Nº 1.439, DE 2011

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.

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.439, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 296, de 2011, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida também a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (prestação de informações na negociação coletiva).

5
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
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.
6
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa
Grazziotin, solicitando voto de congratulações
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da

8
REQUERIMENTO Nº 1.440, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.440, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 296, de 2011, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida também a Comissão
de Assuntos Econômicos (prestação de informações na negociação coletiva).
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Não havendo mais oradores, quero declarar
encerrada esta 219ª sessão deliberativa ordinária do
Senado Federal, não sem antes convocar todos os
Senadores e Senadoras para a próxima sessão, a ser
realizada amanhã, a partir das 9 horas.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 59
minutos.)
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Ata da 220ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 2 de dezembro de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Waldemir Moka, Wellington Dias e Jorge Viana
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 3 minutos e encerra-se às 11 horas e 5 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
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Sessão deliberativa ordinária.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão
à publicação.
A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa
do Senado Federal, em sua 16ª Reunião realizada no
dia 29 de novembro do corrente ano, deliberou sobre
as seguintes matérias:
– Pelo deferimento dos Requerimentos nº 831,
1.165, 1.209, 1.210, 1.221, 1.222, 1.237, 1.238, 1.243,
1.250, 1.257, 1.296, 1.304, 1.306, 1.339, 1.341, de
2011, nos termos de seus relatórios;
Com a aprovação dos Requerimentos nºs 1.209
e 1.210, de 2011, ﬁca interrompida a tramitação do
Ofício “S” nº 13, de 2008, nos termos do inciso IV do
art. 216 do Regimento Interno.
– Pelo deferimento dos Requerimentos nº 1.162 e
1.251, de 2011, com alterações, nos termos de
seus relatórios;
– Pela aprovação do Requerimento nº 1.343, de 2011,
que solicita a tramitação conjunta da Proposta
de Emenda à Constituição nº 97, de 2011, com
a Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de
2007, que já tramita em conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2007. As
matérias passam a tramitar em conjunto e vão à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania;
– Pela aprovação do Requerimento nº 1.360, de 2011,
que solicita a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 179, de 2006, e 444, de
2011. As matérias passam a tramitar em conjunto e vão às Comissões de Desenvolvimento
Regional e Turismo; de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo a
esta última a decisão terminativa;
– Pela aprovação do Requerimento nº 1.384, de
2011, que solicita a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 307, de 2011, com os
Projetos de Lei do Senado nºs 151, de 2007, e
505, de 2007, que já tramitam em conjunto com
os Projetos de Lei do Senado nºs 99 e 177, de
2011. As matérias passam a tramitar em conjun-
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to e vão às Comissões de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática; de Assuntos Econômicos; de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
Assuntos Sociais, cabendo a esta última a decisão terminativa;
– Pela aprovação do Requerimento nº 1.429, de 2011,
que solicita a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 176, de 2008, com o Projeto
de Lei do Senado nº 682, de 2011. O Projeto de
Lei do Senado nº 176, de 2008, já tramita em
conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs
457 e 546, de 2009; e 575, de 2011. As matérias
passam a tramitar em conjunto e vão às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; de Constituição,
Justiça e Cidadania; de Assuntos Sociais; e de
Assuntos Econômicos, cabendo a esta última a
decisão terminativa;
– Pela aprovação do Requerimento nº 1.357, de
2011, que solicita o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 412, de 2009, para que
tenha tramitação autônoma, dos Projetos de Lei
do Senado nºs 166 e 488, de 2009. O Projeto de
Lei do Senado nº 412, de 2009, volta a ter tramitação autônoma e vai às Comissões de Assuntos
Sociais; e de Assuntos Econômicos, cabendo a
esta última a decisão terminativa. Os Projetos de
Lei do Senado nºs 166 e 488, de 2009, continuam a tramitar em conjunto e vão à Comissão de
Assuntos Econômicos, em decisão terminativa.
Serão cumpridas as decisões da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT –
PI) – A Presidência recebeu do Presidente do Tribunal
de Contas da União o Aviso nº 24, de 2011-CN (nº
1.740-GP/TCU/2011, na origem), encaminhando ao
Congresso Nacional, nos termos do § 4º do artigo 71
da Constituição Federal, o Relatório de Atividades do
Tribunal de Contas da União, referente ao 3º trimestre
do exercício de 2011.
É o seguinte o aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 2-12-2011
até 7/12/2011
prazo para publicação e distribuição dos avulsos
da matéria;

Eduardo Amorim
Paulo Davim

até 15/2/2012
prazo para apresentação, publicação, distribuição
e votação do relatório e encaminhamento do parecer
da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 3 de dezembro do corrente.
O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 146, de
2011 (nº 535/2011, na origem), pela qual a Presidência
da República solicita seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo entre a República Federativa
do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor equivalente a até quinze milhões de
dólares dos Estados Unidos da América, cujos recursos
serão destinados ao Programa de Modernização da
Gestão do Patrimônio Imobiliário da União.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – A Senhora Presidente da República adotou, em 1º de dezembro de 2011, publicou no mesmo
dia, mês e ano, a Medida Provisória nº 552, de 2011,
que “Altera o art. 4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto
de 2004, e os arts. 1º e 8º da Lei nº 10.925, de 23 de
julho de 2004”.
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
SENADORES
TITULARES

Humberto Costa
Acir Gurgacz
Antonio Carlos Valadares
Inácio Arruda

Marcelo Crivella
Lindbergh Farias
Cristovam Buarque
Lídice da Mata

BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
(PSDB/DEM)
Alvaro Dias
Demóstenes Torres

Aloysio Nunes Ferreira
Jayme Campos
PTB

Gim Argello

João Vicente Claudino
PR

Magno Malta

Clésio Andrade
*PSOL

Marinor Brito
*

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES
PT

Paulo Teixeira
Arlindo Chinaglia

Henrique Fontana
Artur Bruno
PMDB

Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

Teresa Surita
Antônio Andrade

BLOCO (PSB/PTB/PCDOB)
Jovair Arantes
Osmar Júnior

Givaldo Carimbão
Edson Silva
PSDB

Duarte Nogueira

Otavio Leite
PP

Aguinaldo Ribeiro

Jerônimo Goergen
DEM

Antonio Carlos Magalhães Neto
SUPLENTES

BLOCO PARLAMENTAR DA MAIORIA
(PMDB/PP/PSC/PV)
Renan Calheiros
Francisco Dornelles

Eduardo Braga
Waldemir Moka

BLOCO DE APOIO AO GOVERNO
(PT/PDT/PSB/PCDOB/PRB)

até 22/12/2011
prazo para apresentação de relatório;
até 8/2/2012
prazo para apresentação de emendas ao relatório; e

Dezembro de 2011

Vital do Rêgo
Ana Amélia

Pauderney Avelino

Bloco (PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)
Lincoln Portela

José Rocha
PDT

Giovanni Queiroz

André Figueiredo
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Bloco (PV/PPS)
Sarney Filho

Rubens Bueno
*PSOL

Chico Alencar
Ivan Valente
A Presidência comunica que, de acordo com o
§ 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o
seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 1º-12-2011
– Designação da Comissão: 2-12-2011(SF)
– Instalação da Comissão: 5-12-2011
– Emendas: até 7-12-2011 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 1º-12-2011 a 14-12-2011
(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 14-12-2011
– Prazo na CD: de 15-12-2011 a 7-2-2012 (15º
ao 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 7-2-2012
– Prazo no SF: de 8-2-2012 a 21-2-2012 (42º dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 21-2-2012
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF,
pela CD: de 22-2-2012 a 24-2-2012 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 25-2-2012 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 10-3-2012
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Há oradores inscritos.
Em permuta com o Senador Randolfe Rodrigues,
o Senador Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito
Federal.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezado Presidente Senador Wellington Dias,
prezados Senadores e Senadoras, telespectadores da
TV Senado, ouvintes da TV Senado, quero cumprimentar, de forma muito especial, os militantes do Partido
Socialista Brasileiro que estão em Brasília hoje para a
abertura do XII Congresso Nacional do PSB.
Daqui a pouco, teremos a abertura do congresso nacional dos segmentos do PSB; à noite, com a
participação do nosso Presidente Eduardo Campos,
a abertura do congresso nacional – hoje à noite e ao
longo de todo o dia de amanhã.
Subo hoje à tribuna para registrar a realização
do XII Congresso Nacional do PSB, que acontece até
amanhã, em Brasília, em um momento bastante oportuno, primeiro pelo próprio crescimento do partido.

DEZEMBRO
2011
Sábado 3 51439

Hoje o PSB é um dos partidos que mais crescem
no País, não apenas em tamanho, mas também na qualidade do trabalho que vem desenvolvendo. Elegemos
seis governadores nas últimas eleições, 35 Deputados
Federais, quatro Senadores, 73 Deputados estaduais,
mostrando o acerto da condução que vem sendo dada
ao partido pelo nosso Presidente, o Governador de
Pernambuco Eduardo Campos.
O PSB administra quatro capitais – Belo Horizonte, Curitiba, João Pessoa e Boa Vista – e mais 386
Municípios do País. Podemos dizer, com tranqüilidade,
que a legenda se consolida como a mais nova força
política nacional.
Segundo, pela avaliação de nossas gestões, políticos do PSB estão entre os mais bem avaliados do
País. Segundo pesquisa do Datafolha, dos três melhores governadores do Brasil, dois são do partido: O
Governador de Pernambuco, nosso Presidente Eduardo Campos, em primeiro lugar, aprovado por 80%
da população de Pernambuco, e o Governador Cid
Gomes, do Ceará, em segundo lugar, com 65% de
aprovação no Ceará.
Ainda segundo o Datafolha, dos três prefeitos
mais bem avaliados do País, dois também são do PSB:
o Prefeito Marcio de Lacerda, de Belo Horizonte, que
lidera o ranking nacional, seguido do Prefeito de Curitiba, nosso companheiro Luciano Ducci.
Mas o crescimento e os bons resultados de nossas administrações ampliam, na mesma proporção, as
nossas responsabilidades. Seremos cada vez mais
cobrados e temos a obrigação não só de conhecer a
fundo todos os problemas das regiões que representamos, com respostas ágeis e efetivas, assim como
de renovar o nosso compromisso frente a um projeto
de desenvolvimento nacional efetivamente inclusivo,
assumindo, até as últimas consequências, a nossa
responsabilidade republicana, gerando novas e melhores oportunidades para elevar a qualidade de vida
dos brasileiros.
Aliás, esta é uma palavra que gostaria de destacar neste momento: oportunidade. Talvez esse seja o
maior desaﬁo do Brasil de hoje. Somos uma das nações
mais criativas do mundo, com maior biodiversidade de
fauna e de ﬂora, a sétima economia do Planeta e, como
ontem disse a Diretora-Gerente do Fundo Monetário
Internacional, Christine Lagarde, o Brasil é o país que
está mais protegido contra uma possível contaminação
da crise europeia.
No entanto, embora tenhamos evoluído bastante, avançado bastante no Governo do Presidente Lula,
em política às quais vem sendo dada continuidade no
Governo da Presidenta Dilma e que sempre tiveram
o apoio do PSB, seja na participação nos Ministé-
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rios, seja no Congresso Nacional, conseguimos, ao
longo dos últimos anos, aliar crescimento econômico com redução das desigualdades sociais, redução
das desigualdades regionais, ampliação do acesso
ao emprego formal, ampliação do acesso ao ensino
técnico e tecnológico, com a construção de institutos
federais de educação, ciência e tecnologia em vários
locais do País, com a ampliação do acesso ao ensino
superior, com a expansão das nossas universidades,
a implantação de novas universidades federais e de
novos campi de universidades federais pelo País afora.
Mas ainda temos um grande desaﬁo para enfrentar e
superar, que são as imensas desigualdades sociais
presentes no Brasil.
Mesmo que tenhamos evoluído para um País menos desigual, com extraordinário esforço do Governo
Federal nesses últimos anos – como acabei de relatar
–, continuamos com a triste realidade de ter aqui famílias que lutam para viver com apenas R$12,00 por
dia e com a metade da população com renda per capita inferior a um salário mínimo, recebendo por mês
até R$375,00.
Vivemos um grave vício. Apesar de todos os avanços promovidos pelo Governo do Presidente Lula e
continuados pelo Governo da Presidente Dilma, ainda
temos um problema de ordem cultural, que tem suas
bases em um modelo de desenvolvimento ultrapassado e extremamente contraditório, fundado sob a ótica
escravocrata que teceu a história de nossa civilização,
onde os mais pobres pagam pela riqueza dos mais
ricos. Como disse um dos grandes economistas do
País, Carlos Lessa: “No Brasil, o povo não consegue
ser sujeito da sua história ou biograﬁa, mas da sua
sobrevivência”. Já Josué de Castro, uma das ﬁguras
mais emblemáticas e sensíveis do nosso País, deﬁniu
com precisão: “Metade da humanidade não come e a
outra metade não dorme com medo da que não come”.
Divulgado há algumas semanas, o último Censo
do IBGE mostra que o homicídio é uma das maiores
causas de morte entre os jovens brasileiros. Também
aponta 16 milhões de brasileiros em situação de pobreza extrema. Esse enfrentamento é urgente, é uma
obrigação ética de todos nós, de toda a Nação brasileira, do Poder Público. Mas não é só isso: é também
uma questão de desenvolvimento econômico e social
para o Brasil.
A proposta que o Governo tem apresentado à
sociedade tem possibilidades, sim, de criar condições
mínimas de inclusão social, sobretudo para crianças
e adolescentes. Mas, sem a cooperação de vários níveis de Governo, políticos e partidos, de empresas e
da sociedade, em seu múltiplo potencial de cidadania,
a tarefa ﬁca mais difícil.
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Felizmente, muitos já compreenderam que é
absolutamente incompatível a prosperidade em uma
sociedade em situação de caos, e que miséria não é
apenas um estado socioeconômico. Como diz muito
bem o lema do Governo da Presidenta Dilma: “Um país
rico é um país sem miséria”.
Por isso, a maior preocupação do PSB é traçar
um caminho de oportunidades aos brasileiros, não só
de negócio, trabalho e renda, mas também de educação, saúde, cultura, cidadania. O nosso compromisso
é criar condições para que cada brasileiro se torne um
sujeito social na época em que a tecnologia e os sistemas de comunicação estabeleceram a economia dos
serviços e da experiência em uma dinâmica mundial
de trocas e de circulação de valores.
Por isso, são dois os grandes desaﬁos a serem
discutidos nesta XII edição do Congresso Nacional
do PSB.
Em primeiro lugar, uma reforma urbana. O processo de crescimento desordenado das nossas cidades
levou a uma situação de caos urbano que precisa ser
enfrentada com seriedade, com ﬁrmeza, com coragem
e com profundidade. Precisamos garantir mobilidade
urbana nas nossas cidades. Ao longo de nossa história, foi priorizado o transporte individual em detrimento
do transporte público.
A realização de dois grandes eventos, como a
Copa do Mundo e as Olimpíadas, no nosso País, trazem
a oportunidade de o Brasil fazer investimentos signiﬁcativos em mobilidade urbana que permitam melhorar
a qualidade de vida das nossas cidades.
Mas precisamos também enfrentar a questão da
saúde, questão crítica que está sendo debatida neste
momento no Congresso Nacional, com a regulamentação da Emenda nº 29.
Precisamos dotar as nossas cidades de um sistema público de saúde que possa garantir e implementar
todos os avanços conquistados com a implantação do
Sistema Único de Saúde.
Temos o desaﬁo da segurança. Como acabei de
registrar, hoje os nossos jovens são os protagonistas
e as maiores vítimas da violência no nosso País. Violência que precisa ser enfrentada com coragem, não
apenas com medidas punitivas, mas também com
atividades, com ações, com programas de inclusão
social, com atividades de cultura, de esporte, de lazer,
com a adoção de um padrão de um padrão educacional de qualidade que possa efetivamente transformar
as nossas cidades.
Portanto, a questão urbana está para o PSB
como questão primordial. Está no centro do debate
na construção de novas cidades e na construção de
um novo País.
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Também queremos fazer uma profunda discussão
sobre o projeto de desenvolvimento sustentável para
o País. O Brasil, como eu disse há pouco, conseguiu
avançar muito no Governo do Presidente Lula e no
primeiro ano do Governo da Presidenta Dilma. Conseguimos enfrentar uma crise internacional, superar
essa crise e aliar crescimento econômico com redução
das desigualdades sociais e desigualdades regionais.
Somos uma Nação em que temos uma matriz
energética extremamente diversiﬁcada. Temos o pré-sal, temos um grande potencial em agroenergia, um
grande potencial hidroelétrico, um grande potencial
eólico, um grande potencial em energia solar e precisamos utilizar, com sabedoria, todas nossas alternativas de energia.
O próprio pré-sal, uma fonte de energia fóssil, se
utilizada com inteligência e de forma estratégica, pode
garantir os recursos suﬁcientes para que o Brasil dê um
salto qualitativo, garantindo educação de qualidade a
todos os brasileiros e garantindo recursos signiﬁcativos
para investimentos permanentes em ciência, tecnologia
e inovação. O pré-sal, se utilizado com inteligência, poderá transformar-se na grande oportunidade de o Brasil
fazer a migração deﬁnitiva de uma economia tradicional para uma economia verde, investindo fortemente
nas energias renováveis, no avanço das energias de
biomassa, investindo em biotecnologia, investindo em
nanotecnologia, investindo em novos materiais, investindo na agenda da fronteira do conhecimento.
Portanto, o projeto de desenvolvimento nacional
deve unir o setor produtivo brasileiro, os trabalhadores brasileiros, a comunidade cientíﬁca, a sociedade
de forma geral, garantindo um pacto nacional pelo
desenvolvimento com inclusão social, transformando
o Brasil não apenas em uma das maiores economias
do mundo, mas também em uma economia que tem
como objetivo reduzir as diferenças sociais e as diferenças regionais.
Estou convencido de que temos que dar um passo efetivo em direção a um novo quadro civilizacional
que simbolize uma aliança da humanidade com suas
responsabilidades de autossobrevivência como cultura e espécie.
O progresso, tal como hoje é regido, incorre, inevitavelmente, em exclusão, concentração de renda,
subdesenvolvimento e graves danos ambientais, além
da violação de direitos humanos essenciais.
Por ﬁm, quero fazer um registro especial aos dois
homenageados do PSB nesse congresso. No Ano Internacional dos Afrodescendentes, celebraremos o maior
ícone da luta pela liberdade e igualdade racial: Nelson
Mandela. Guerreiro, estadista, prisioneiro político, paciﬁsta, presidente, testemunho vivo da liberdade que não
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desiste, da coragem perante os sonhos e limitações.
Mandela será sempre uma inspiração maior, mentor de
todas as gerações, seja no aprendizado pelos dramas
pessoais, seja no expoente das conquistas políticas.
O outro homenageado do Congresso do PSB é
o grande socialista, de quem tive a honra de ser chefe
de gabinete nesta Casa, Senador Jamil Haddad, ex-Ministro Jamil Haddad, grande humanista e socialista, lutador da saúde pública e das causas populares.
Jamil deﬁniu linhas e caminhos para que o partido se
pautasse sempre no compromisso com o servir.
Jamil foi o que Gramsci chamava de político orgânico. Colocou o seu mandato de Senador e, depois,
de Deputado Federal a serviço da construção de um
projeto partidário, um projeto partidário nacional. Se
hoje estamos aqui, se hoje o PSB é um partido reconhecido por suas administrações estaduais, por suas
administrações municipais, muito devemos ao nosso
querido e saudoso companheiro Jamil Haddad.
É importante registrar que a luta pela implantação
do Sistema Único de Saúde também sempre teve um
grande aliado no Senador Jamil Haddad, que enfrentou
a indústria farmacêutica e implementou os genéricos
no nosso País.
Também faço minha reverência neste momento,
com respeitosa gratidão, ao nosso líder Miguel Arraes,
com quem tive a honra de conviver mais de perto em
seus últimos anos de vida.
Entre tantas e preciosas lições que dele obtive,
certamente, a maior de todas foi sua fortíssima vinculação com o povo. Não o povo das teses abstratas,
tratado como ﬁguração nos elencos mal ensaiados de
oportunistas, mas o de uma aliança real, profundamente ética e comprometida.
Arraes traduzia em sua própria vida as lutas que
projetava. Graças a ele, aprendi que o verdadeiro sentido da política é dar voz e vez à camada invisível da
população que vive à margem do desenvolvimento.
A ele, dedico essas palavras e encerro com uma
frase de Mandela: “Não há revelação mais aguçada do
espírito de uma sociedade do que a forma pela qual
ela trata seus ﬁlhos”.
Neste momento, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em que o PSB inicia o seu XII Congresso
Nacional, quero saudar todos os militantes de todos
os rincões deste País que participam, no dia a dia, da
construção partidária, assim como saúdo os nossos
vereadores, os nossos prefeitos, os nossos Deputados
estaduais, os nossos governadores, que expressam,
na sua atividade política, as teses e os compromissos
do PSB com o conjunto da população brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Senador Rodrigo Rollemberg, quero ren-
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der as minhas homenagens, que, creio, são também
desta Casa – e tenho certeza de que posso falar pelo
Partido dos Trabalhadores, pelo meu Presidente Rui
Falcão, que estará representado hoje no encontro –,
ao saudar V. Exª. V. Exª é a prova viva de que o socialismo vive. E o PSB tem um papel importantíssimo na
construção da democracia do nosso País, através de
todos os seus líderes.
Destaco sempre, é claro, o nosso saudoso Miguel
Arraes. Das lideranças atuais, não posso deixar de citar aqui o nosso querido Presidente Eduardo Campos,
com quem convivi intensamente durante o mandato de
Governador; o nosso querido Ciro Gomes, que também
tem um papel importantíssimo no partido, e todas as
lideranças do meu Estado. Destaco aqui o atual Governador Wilson Martins, do PSB. Eu tive privilégio de
tê-lo como vice-governador e como secretário. Ele foi
eleito folgadamente na eleição passada, faz um belíssimo trabalho e vai estar hoje aqui – ainda ontem,
conversei com ele –, para participar desse encontro.
Então, em nome de todos os membros do nosso
partido e de todas as lideranças, queremos externar o
nosso agradecimento ao PSB por toda essa construção
histórica, não só pela democratização, mas também
pelo desenvolvimento, no mais belo sentido, do Brasil.
Parabéns!
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Wellington Dias. Agradeço suas palavras carinhosas com o PSB.
Fico muito feliz, porque temos muito orgulho de ter
construído essa trajetória de melhorias das condições
de vida da população brasileira, em conjunto sempre
com o Partido dos Trabalhadores.
Muito obrigado.
Agradeço a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT - PI) – Passo a palavra à Senadora Ana Rita, que
representa tão bem o povo do Espírito Santo e que
se dedica a todas as causas na defesa dos interesses
maiores do Espírito Santo.
V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente Senador Wellington Dias, nosso grande
companheiro, lutador desta Casa, é uma alegria poder
trabalhar com V. Exª.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, público que nos
acompanha, espectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, ontem celebramos o Dia Mundial
de Combate à Aids, dia em que reﬂetimos sobre as
ações que estão sendo desenvolvidas para o combate
desse grande mal que aﬂige milhões de seres humanos em todo o mundo, em especial na África, onde

313

Dezembro de 2011

quase metade da população é soropositiva; dia em
que alertamos principalmente nossos jovens sobre a
necessidade de prevenção, de cuidados para se evitar
a transmissão do HIV.
Na última segunda-feira, o Governo Federal apresentou os mais recentes dados sobre a doença no
Brasil, que é internacionalmente reconhecido como um
caso de sucesso no combate à doença e um exemplo
a ser seguido, não só por países mais pobres, como
a África e a Ásia, mas também por países considerados ricos.
É importante registrar que os dados da Aids no
País demonstram que os investimentos do SUS na
prevenção e na ampliação da testagem e do acesso ao tratamento antirretroviral, além da capacitação
dos proﬁssionais de saúde, mantêm sob controle a
epidemia de Aids no Brasil. A estimativa de pessoas
infectadas pelo HIV permanece estável em cerca de
0,6% da população, enquanto a incidência – ou seja,
novos casos notiﬁcados – caiu de 18,8 para cada 100
mil habitantes, em 2009, para 17,9 para cada 100 mil
habitantes, em 2010.
Notamos que, apesar de ter havido mais de 241
mil óbitos desde 1980, eles estão diminuindo e chegaram a 11 mil por ano, em 2010. Em 12 anos, a taxa
de incidência baixou de 7,6 para 6,3 a cada 100 mil
pessoas. A queda foi de 17%.
O maior número de casos está concentrado na
região Sudeste, mais de 50%, seguidos pelo Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. É evidente que a concentração populacional no Sudeste acaba facilitando
a existência de um número maior de pessoas infectadas, porém nos alerta a direcionarmos mais nossas
ações para essa população.
No Meu Estado do Espírito Santo, Senador
Wellington, observamos queda no número de novos
casos, com uma média inferior à nacional e à do Sudeste.
Com relação ao sexo, os homens ainda são os
principais infectados, representando 65% dos casos.
No entanto, o número de mulheres infectadas vem
crescendo, e a diferença vem caindo. Um dado que
nos ajuda a observar a necessidade de maior atenção
com as mulheres é que, em 1989, a razão de homens
infectados comparados às mulheres era de seis para
cada mulher e passou para 1,7 no ano de 2010. Observamos que a proporção de mulheres infectadas está
quase dobrando, e isso é muito preocupante.
Apesar de a incidência do vírus estar concentrada
na faixa etária dos 35 a 39 anos, independentemente
do sexo, com quase 50% dos casos de HIV positivos,
os novos casos estão concentrados na idade de 15 a
24 anos, quer dizer, nossa juventude está assumindo
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comportamento de risco e, com isso, impedindo que
nosso País reduza a presença do vírus em nossa população.
Nessa população, de 1980 a junho de 2011, foram diagnosticados 11% do total de casos de Aids
notiﬁcados no Brasil desde o início da epidemia que
ocorre entre jovens. O preocupante é que a Aids está
atingindo mais mulheres nessa faixa etária que em
outras. A razão de sexos em jovens de 15 a 24 anos
atualmente é: de cada 14 homens com HlV/Aids, existem 10 mulheres em igual situação. Nesse grupo, a
principal causa da transmissão do vírus foi pela relação
sexual, quer dizer, a prevenção ainda é um problema
a ser superado nessa faixa etária.
Mais de 42% dos homens adultos soropositivos
são heterossexuais, enquanto, nas mulheres adultas,
o percentual é de 90%. Isso demonstra que o vírus da
Aids está disseminado nos diversos grupos sociais, não
está restrito a homossexuais, por exemplo.
Alarmante, Sr. Presidente, é a constatação do
crescimento da doença entre jovens, que é uma tendência mundial. O Relatório do Programa Conjunto das
Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids), recentemente
divulgado, apontou que, em 2010, houve mais de sete
mil novas infecções por dia em todo o mundo, sendo
34% em jovens de 15 a 24 anos.
Por este cenário é que a Unaids, assim como o
nosso Governo Federal, passou a focar suas campanhas para a população jovem, com vistas a reduzir à
metade, até 2015, as novas transmissões.
Um dado muito importante é a redução dos casos
de Aids entre crianças de até 5 anos. Conseguimos
diminuir em mais de 40% esses casos, muito em função do acesso a tratamento das mães soropositivas
durante a gravidez para evitar a contaminação vertical, ou seja, a contaminação de mãe para a criança.
Em 1996, o Brasil se tornou o primeiro país em
desenvolvimento a se comprometer com o acesso
gratuito e universal aos remédios contra a Aids. Desde
então, o programa, que até 2006 tinha proporcionado
tratamento a 180 mil brasileiros, se transformou num
modelo para outros países.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores aqui presentes, devemos celebrar esse dia, o Dia de Combate
à Aids, que foi o dia de ontem, 1º de dezembro, porque
nosso Governo não se furta a enfrentar o problema.
Garantiu tratamento de qualidade a todos os brasileiros
e brasileiras vítimas da Aids, garantindo assim maior
qualidade de vida, permitindo acesso a uma vida praticamente normal.
Por isso, acho que está bem escolhido o slogan
da campanha para esse dia 1º de dezembro: “A Aids
não tem preconceito. Previna-se”. Todos precisam se
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proteger. Não há grupos de risco, como durante anos
se solidiﬁcou na crença popular; o que existe são comportamentos de risco.
Ao destacar o preconceito no lema, lançamos um
olhar mais atencioso a esta questão, que é o principal
efeito da doença. O preconceito e a discriminação contra as pessoas vivendo com HIV/Aids são as maiores
barreiras no combate à epidemia, ao adequado apoio,
à assistência e ao tratamento da Aids e ao seu diagnóstico. Os estigmas surgem por motivos que incluem
a falta de conhecimento, mitos e medos. Ao discutir
preconceito e discriminação, o Ministério da Saúde
espera aliviar o impacto da Aids no País.
O principal objetivo é prevenir, reduzir e eliminar
o preconceito e a discriminação associados à Aids. O
Brasil, que já tem um modelo de tratamento elogiado
internacionalmente, agora precisa tornar-se referência
também no combate à discriminação. Acabar com o
preconceito e aumentar a prevenção devem se tornar
hábitos diários de nossas vidas.
Mais grave que a Aids é o preconceito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Era isso que eu gostaria de dizer.
Muito obrigada.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Sr. Presidente, minha querida Senadora Ana Rita, sei que V. Exª
está concluindo, mas não poderia deixar de me somar
a V. Exª, pela reﬂexão que faz hoje, tanto em relação à
saúde, mas, especialmente, em relação a essa batalha
que temos contra o HIV. Creio que o papel do Brasil,
não só no Brasil, mas a experiência do Brasil é olhada pelo mundo inteiro. É por essa razão que enche de
maior valor o pronunciamento que V. Exª faz, por esse
papel que o Brasil tem. E não poderia hoje, quando é
realizada a XIV Conferência Nacional de Saúde, deixar
de registrar, com alegria também, a presença, aqui no
plenário, de uma delegação do meu Estado do Piauí,
da cidade de Floriano, aqui na pessoa do Gilberto, da
Constância, da Maria do Socorro, da Aldenora, enﬁm,
e dizer que todos nós temos, no momento em que realizamos a conferência, que ter, até para dar respostas
a isso que V. Exª coloca, uma grande responsabilidade
em relação à Emenda nº 29. Sou da base do Governo,
sou do partido da Presidenta, mas sustento uma tese
de que, se não for para fazer o que tem de ser feito, é
melhor não fazer. Quer dizer, não adianta regularmos
a Emenda 29 para ﬁcar como estava, ou seja, qual
foi a ideia da regulamentação da Emenda 29? Foi a
veriﬁcação de que, sem a regulamentação, não havia
segurança dos 15% dos Municípios, não havia segurança dos 12% obrigatórios dos Estados, e não havia
a segurança de uma ﬁxação – que todo o debate é
em torno disso – de 10% para a União. Por que isso?
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Para poder ter mais disponibilidade de recursos para
responder a um conjunto de pleitos que estão aí na
pauta ao longo do tempo e não se responde: melhoria
de remuneração para agentes de saúde, para médicos,
para enfermeiras, enﬁm, para proﬁssionais; as condições de se reajustar a tabela do SUS; as condições de
se fazerem os programas adequadamente. Então, se
não ﬁzer o que tem que ser feito, certamente vamos
estar aqui brincando de fazer de conta que ﬁzemos.
E eu não vim aqui, colocado pelo povo do meu Estado, para fazer de conta. Quero estar aqui para fazer o
que tem que ser feito. Então, acho que temos que sair
dessa onda de votar de qualquer jeito, acho que tem
que votar encontrando uma solução, e, para mim, a
solução são as condições de mais recursos. Tem que
ter mudança na gestão? Tem. Tem um conjunto de
coisas que podem ser feitas? Tem. Mas, pela minha
experiência de governador que acompanhei dentro
do miolo do governo central, na gestão do Presidente
Lula – e acompanho agora –, vejo o esforço. Alguém
me vai dizer que o Ministro Alexandre Padilha, o Ministro Temporão e outros não ﬁzeram o que tem que ser
feito porque não queriam? Não! É porque os recursos
também não dão; essa é uma verdade que nós temos
que olhar de frente, encarar e fazer valer. Então, acho
que o pronunciamento que V. Exª faz alerta-nos do tamanho da responsabilidade que temos, especialmente
na próxima semana, ao tratar sobre esse tema nesta
Casa. Parabéns.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada,
Senador. Que bom! V. Exª lembrou-se também da Conferência Nacional de Saúde.
Quero aproveitar aqui para parabenizar todos os
Municípios, os Estados que realizaram as etapas preparatórias para que pudéssemos, nesta semana, realizar
a Conferência Nacional de Saúde, com uma representação tão expressiva de delegados representando todo
o nosso País. Assim como V. Exª recebe uma delegação do Estado do Piauí, eu recebi também, no dia de
ontem, uma delegação do Estado do Espírito Santo.
Então, parabenizo os nossos delegados, que possam
realizar uma boa conferência, e parabenizo também
o nosso Ministro Alexandre Padilha, que, com muito
esforço, com toda a sua equipe, tem desenvolvido um
bom trabalho, e, cada vez mais, precisamos avançar.
As conferências são espaços privilegiados de debate,
com a participação da sociedade, onde podemos avaliar o que está sendo feito e pensar o futuro.
Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª também,
que muito nos honra e nos orgulha.
Muito obrigada, Senador Wellington. Obrigada,
Sr. Presidente, pela oportunidade.
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Durante o discurso da Sra. Ana Rita, o Sr.
Wellington Dias deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka,
2º Vice-Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Regimento diz que, para haver Ordem do Dia, é preciso
ter passado duas horas do início da sessão, a não ser
que haja acordo de líderes para que ela possa ser antecipada. Há acordo de líderes e nós queríamos pedir
a antecipação para agora da Ordem do Dia. Resta
apenas um item na Ordem do Dia, que é exatamente
a contagem de prazo para a DRU. Então, eu queria
pedir a V. Exª que nós pudéssemos iniciar a Ordem
do Dia e, rapidamente, fazer essa sessão.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu consulto o Plenário se há concordância nessa questão levantada pelo Senador Jucá.
(Pausa.) E, não havendo nenhuma rejeição, a Presidência vai antecipar, então, a Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA
Os Itens 1 e 2 serão apreciados na sessão da
próxima terça-feira, conforme também já previamente
acordado.
Vamos passar à proposta do Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 114, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 114, de 2011 (nº 61/2011, na Câmara
dos Deputados, de iniciativa da Presidência
da República), que altera o art. 76 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (DRU).
Parecer favorável, sob nº 1.303, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Renan Calheiros.
Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, esta encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
Os demais itens da pauta também, automaticamente, passarão a fazer parte da pauta da próxima
sessão, de segunda-feira, sessão ordinária de segunda-feira, e daí na sequência.

316

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Pois não, Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu
quero agradecer a V. Exª, Sr. Presidente, as providências
e dizer que, segunda-feira, nós teremos exatamente sessão ordinária. É importante a presença dos Senadores
e Senadoras, dando quórum, assinando a presença.
Portanto, agradeço a V. Exª as providências. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência, por delegação do Presidente Sarney, estará aqui presidindo junto com V. Exª
a sessão ordinária de segunda-feira.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e
transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 121, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 1.314, de 2011)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado nº 121, de 2007-Complementar (nº
306/2008, naquela Casa), de iniciativa do Senador Tião Viana, que regulamenta o § 3º do
art. 198 da Constituição Federal, para dispor
sobre os valores mínimos a serem aplicados
anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos
de saúde; institui contribuição social destinadas à saúde; estabelece os critérios de rateio
dos recursos de transferências para a saúde e
as normas de ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas
do Governo; revoga dispositivos das Leis nºs
8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de
27 de julho de 1993; e dá outras providências.
(Pendente de pareceres da CCJ, CAE
e CAS.)
Relator: Senador Humberto Costa
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 30, DE 2011
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 1.456, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 30, de 2011 (nº 1.876/99,
na Casa de origem, do Deputado Sérgio Carvalho e outros), que dispõe sobre a proteção
da vegetação nativa, altera as Leis nºs 6.938,
de 31 de agosto de 1981; 9.393, de 19 de de-
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zembro de 1996; e 11.428, de 22 de dezembro
de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de
setembro de 1965; e 7.754, de 14 de abril de
1989; e a Medida Provisória nº 2.11-67, de 24
de agosto de 2001; e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.315 a 1.317, de
2011, das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Luiz Henrique, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que
oferece, com voto em separado do Senador
Randolfe Rodrigues;
– Em conjunto das Comissões de Ciência
Tecnologia, Comunicação e Informática; e de
Agricultura e Reforma Agrária, Relator Senador
Luiz Henrique, favorável, nos termos da Emenda
nº 2-CCT/CRA (Substitutivo), que apresenta; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CMA (Substitutivo), que oferece.
4
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristovam Buarque e outros Senhores Senadores,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta pelos Senadores do Distrito
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo
de cento e vinte dias, promover amplo debate
e propor medidas concretas para o combate à
violência no Distrito Federal e Entorno.
5
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
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.
6
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa
Grazziotin, solicitando voto de congratulações
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e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Mandela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.
Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
7
REQUERIMENTO Nº 1.439, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.439, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 296, de 2011, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida também a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (prestação de informações na negociação coletiva).
8
REQUERIMENTO Nº 1.440, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.440, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 296, de 2011, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida também a Comissão
de Assuntos Econômicos (prestação de informações na negociação coletiva).
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na sequência dos oradores inscritos,
com a palavra o Senador Wellington Dias, por permuta
com o Senador José Pimentel.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, eu gostaria
de saudar o Senador Jorge Viana, o Senador Delcídio,
o Senador Vicentinho, o Senador Romero Jucá, meu
querido Senador Waldemir Moka e a minha querida
Senadora Ana Rita.
Registro, com muita alegria, a realização da Conferência Nacional de Saúde. Temos uma signiﬁcativa
delegação do Estado do Piauí na Conferência Nacional
de Saúde, no momento em que temos uma importante
decisão, como disse há pouco, para tomar: a regulamentação da Emenda nº 29.
Sr. Presidente, viajo logo mais à Paraíba onde
participarei de um encontro comemorativo dos 70
anos do Sindicato dos Bancários da Paraíba. Serei
homenageado e não poderia deixar de lá comparecer.
Da mesma forma, de lá iremos ao Piauí, onde
receberemos a visita do Ministro de Minas e Energia,
Edson Lobão, no sábado. Vamos comemorar, com mui-
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ta alegria, mais de um milhão de ligações de energia
elétrica no meu Estado.
Quando assumi o Governo do Estado do Piauí,
em 2002 – e isso ainda em 2003 –, contávamos com
570 mil consumidores da Cepisa. Naquele momento
havia a perspectiva de privatização da Cepisa. Foi a
partir do Piauí que inovamos, no Brasil, com a criação de uma empresa distribuidora federal, ou seja, a
Eletrobrás Distribuidora, que hoje é administrada no
Piauí, em Alagoas, no Amazonas, em Rondônia e em
outros Estados brasileiros, numa experiência inédita
do Governo Federal nessa área de distribuição.
Nesse ponto estamos avançando. Desde o Governo do Presidente Lula, desde o instante em que a
Presidenta Dilma Rousseff lançou o Programa Luz para
Todos tivemos investimento e uma expansão nesse setor-. O Piauí era o Estado mais atrasado nessa área.
De cada 100 famílias morando no campo tínhamos 80
na lamparina. Hoje, cidades como Floriano e mais de
cem cidades já contam com 100% das suas de energia elétrica na zona urbana e na cidade.
O programa ainda está em andamento e meta
é alcançar todas as famílias. Nós temos ainda um
programa de reforço energético, e o Ministro também
estará lá comemorando conosco a inauguração de
mais uma subestação na cidade de Teresina. Vamos,
simbolicamente, com o Governador do Estado, visitar
um conjunto habitacional, o conjunto Jacinta Andrade,
onde vamos ligar a lâmpada número um milhão das
ligações feitas no meu Estado. Então, isso é uma das
ações extraordinárias desse grande líder nacional, o
Presidente Lula.
Apenas para dar força ao que eu estou dizendo,
meu querido Delcídio – e não é demais lembrar –, nós
tínhamos um programa chamado Luz no Campo, antes
do governo do Presidente Lula, que era uma alternativa colocada. Qual era o defeito grave que ele tinha?
Primeiro, para poder puxar uma rede de energia para
uma propriedade, para um povoado, era o Município,
era Estado ou tinha que ser por meio de um convênio
com a União. Era por meio de tomada de empréstimo
ou com dinheiro próprio. Essa era a realidade.
Com o Programa Luz no Campo, passou-se a
ter um mecanismo via governamental. Qual era o
problema? Era que na conta de luz do cidadão, além
de pagar o consumo de energia, ele teria que pagar o
custo de implantação daquela obra certamente a vida
toda, porque seria uma coisa tão alta, que seria muitas
vezes impraticável.
E aí o Presidente disse: Não. Não. Nós vamos
colocar energia com recursos públicos, e a sociedade brasileira, que já tem energia, que tem renda, que
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paga impostos, enﬁm, é que tem que bancar aqueles
que não têm.
E aí essa coisa fantástica, gerando emprego, gerando desenvolvimento, acionando tecnologia. Enﬁm,
mais hidrelétricas, contribuindo para o Brasil crescer.
Então, é mais um item de resolução de problemas do
povo brasileiro e solução para o crescimento da economia, gerando emprego e renda. Fábricas de postes,
fábricas de transformadores, de tantas coisas se espalhando pelo Brasil inteiro.
Então, eu não posso deixar de comemorar neste
sábado com o governador do meu Estado, com toda
a equipe, mas, principalmente, com o povo do Piauí.
Como disse, contaremos com a presença do Ministro
Edison Lobão, ali representando a Presidente Dilma,
do Presidente da Eletrobrás. Portanto, não posso deixar de comemorar esse ato: inaugurações de obras
importantes no meu Estado; esse marco importante,
praticamente dobrou o número de consumidores de
energia ligados à rede no meu Estado. E não há necessidade de pagamento dessas obras por parte dos
consumidores de baixa renda, já que a obra subsidiada. Então, queria fazer aqui um destaque.
Outro tema importantíssimo que me traz hoje
aqui é de uma visita que ﬁz agora, em companhia de
representantes do Ministério da Integração Nacional,
da Codevasf, à região de Picos, no meu Estado, a uma
cidade próxima chamada Bocaina.
Nesse encontro, tratamos de várias assuntos,
desde dependente químico – houve uma reunião tratando da política sobre drogas – e o padre Gregório
está trabalhando ali a implantação da fazenda Esperança juntamente com o bispo, juntamente com a comunidade e também com o padre Valmir. Enﬁm, um
conjunto de líderes naquela região.
E, ali, na companhia de parlamentares, do Governador e de vários técnicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Pesca, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, tratamos de um tema
da maior importância. Veja: qual é, na minha opinião,
o grande desaﬁo da humanidade neste século, principalmente do ponto de vista da renda? É responder
a uma pergunta simples. É possível mesmo o Planeta
Terra suportar o padrão de consumo e concentração de
renda e riqueza que existe atualmente, ainda mais se
o hemisfério sul alcançar o patamar de concentração
de renda e de riqueza igual ao do hemisfério norte?
V. Exª, que participou agora dos debates sobre
o Código Florestal, deve ter se deparado com esse
tema: a responsabilidade do Brasil dentro do contexto
mundial. Por exemplo, na área de alimentos, com o
consumo, com tanto desperdício de alimentos, é possí-
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vel alimentar os que ainda passam fome, os que ainda
não comem o suﬁciente no hemisfério sul?
Mais ainda, e o que é mais grave: é possível o
Planeta suportar um modelo em que cada pessoa
que vai conquistando uma melhor condição de renda,
ter em sua casa dois, três, quatro, cinco televisores
ou automóveis e, por aí vai, para citar apenas algum
exemplo? O Planeta suporta oito bilhões de pessoas.
Se a meta é conseguir qualidade de vida para todos,
renda para todos, é possível esse padrão?
Vivemos num mundo globalizado. O que pode
fazer o pequeno produtor rural, o pequeno produtor urbano para ter chance num mundo globalizado em que
os produtos, os negócios valem pela grande escala?
Alguém produz, por exemplo, frutas, produz laranja,
produz melancia. Se ele é um produtor familiar, para
poder extrair dali a sua renda, ele tem de ter um lucro
mais elevado. Ele vai ter de cobrar, de cada quilo de
melancia, 20%, 30% para poder suportar as condições
de renda para sobreviver. Como ele vai concorrer com
alguém que trabalha mil hectares de melancia se tirar,
sei lá, 5% apenas de lucro? Mas ele está tirando sobre um total de produção de mil hectares, não de um
hectare, não de dois, como faz o pequeno.
Bom, dito isso, reﬂetindo sobre isso, estudando várias experiências com vários atores, juntamos
universidade, juntamos experiência de organizações
não-governamentais, de cooperativas e, a partir desse trabalho, nós desenvolvemos, no meu Estado, uma
experiência que, creio, seja um caminho para o meu
Estado, mas também para o Brasil e para o mundo. É
o modelo das centrais de cooperativa.
Eu estive aqui, esta semana, em uma reunião
do Programa Crédito Fundiário, quando tratei desse
tema. Veja, em 2002, 2003, andando pelas feiras das
cidades do meu Estado, Presidente – e eu sempre
conto essa história – o meu Estado já tinha produção
de mel. Eu mesmo, ainda quando garoto, lá nas minhas tribos, como sempre digo, na região onde vive
ainda hoje a minha mãe, a minha família, no Vale do
Fidalgo, a gente tirava mel de abelha da mata virgem,
de um pau ocado, um pau que tenha um oco, como a
gente chama. Ali, a abelha se instalava e a gente tinha
de derrubar a árvore, tocando fogo, matando abelhas,
para poder tirar o mel. Graças à tecnologia, o homem
desenvolveu técnicas de criar abelha em colmeias.
Nós saímos dessa situação predatória e passamos a
criar abelhas em colméias, com cuidado para evitar a
superpopulação e para evitar riscos. Normalmente a
abelha é italiana. Na minha época, a gente chamava
de “oropa”, porque vinha da Europa. Na verdade, é
uma abelha italiana. Não é assim mesmo, Vicentinho,
você que é das nossas ribanceiras, como se diz, do
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Tocantins? Pois bem, o fato é que eu encontrava nas
feiras do meu Estado o caboclo comum, com um litro
de mel, com o sabugo na boca do litro. O sabugo, para
quem não conhece, é a parte da espiga de milho sem
os grãos. Ele vendia aquele litro de mel. Se o preço no
mercado era R$5,00 por litro, ele vendia por R$1,00.
Aquele mel era vendido para outro intermediário, para
um terceiro, às vezes, para um quarto, até chegar normalmente em São Paulo. Esse mel era industrializado
basicamente no Sudeste. O que eu sentia? O cidadão
que pega a esporada, que está lá cuidando é o que
menos ganha nessa cadeia nessa cadeia de produção.
Então, a partir daí, desenvolvemos um modelo
que é uma central de cooperativa que é uma base industrial. Para você ter uma ideia, hoje, no meu Estado,
em Picos, a Casa Apis é considerada a segunda maior
base industrial de mel da América. Tem uma nos Estados Unidos e essa no Piauí. Ela consegue industrializar
cerca de quatro milhões de quilos de mel por ano, para
que a gente tenha uma ideia. Quem é o dono dessa
fábrica, nessa operação que envolve governo federal,
estadual e as cooperativas e associações de produtores? O produtor. O dono da colmeia é o dono dessa
base industrial. Essa base industrial é administrada por
uma equipe que tem que ter a qualiﬁcação técnica. É
preciso ter ali pessoas que dominem a industrialização, o processo industrial, o mais moderno existente.
É preciso que ali tenhamos alguém que domine comércio, o comércio disputado. Disputamos o mel com
a Argentina, não só dentro do Brasil, com a China. Qual
é a nossa vantagem? Mel orgânico. A China não tem,
porque suas abelhas, assim como na Argentina, têm
muitas doenças e precisam de antibiótico. Por isso, o
mel não sai 100% puro. O nosso é puro. É o mel que
é vendido com selo de mel orgânico.
Então, a partir dessa indústria, como se dá o
processo?
Ali, se agrega valor no máximo. Tem um contrato de gestão com quem entende de mercado interno
e externo; com quem entende de gestão de negócios
coletivos; com quem entende de mercado interno e
externo. E tem a presença da representação de um
conselho de associações e cooperativas, que fazem
parte desse processo.
Pois bem, no Município – vou citar aqui o nome
de Município aleatoriamente – de Dom Expedito Lopes,
de Picos; no Município de Batalha, lá na região Norte;
no Município de Cocal, lá no extremo Norte do meu
Estado... Mas também em Sergipe, em Pernambuco,
na Bahia, no Ceará, são sócios dessa cooperativa.
Esse produtor é levado a um treinamento, onde
ele trabalha com toda a tecnologia. Não se pode, inclusive, fumar ali durante a coleta do mel, porque isso

319

Dezembro de 2011

o contamina. Enﬁm, ele é levado a todos os cuidados:
cuidar da abelha, cuidar da colméia. Ele entende da
produção.
Esse produtor, que é sócio, está vinculado a uma
associação que tem uma casa de mel naquele Município ou em um Município próximo. Ele é levado a ter
pelo menos 40 colméias para sair de pobreza, para
ter uma renda acima de R$ 700,00 por mês. A idéia é
atingir 80 colméias, porque com isso ele atinge uma
renda na casa dos R$ 1.500,00 por mês aproximadamente – o valor anual garante esse valor por mês.
Esse produtor entrega o mel na casa do mel pelo
preço de mercado. É feita toda a análise desse mel,
toda a limpeza, se necessário. Ele vai para a Casa
Apis, em Picos. Ali, é agregado valor. Do jeito como V.
Exª compra, lá no Carrefour, com a marca e o design
do Carrefour ou do Pão de Açúcar. Enﬁm, mas se olhar
em um cantinho qualquer você vai poder encontrar ali
“Casa Apis, Picos, Piauí”.
Muito bem, como o mel é vendido no ponto de
consumo, você tem uma forte agregação de valor. No
ano passado, ﬁcou em torno de 12 ou R$13,00 por
quilo, na média. Então, veja: se ele entregou aqui por
cinco e a agregação de valor chegou em 13, descontam-se os custos – há um fundo de reserva –, paga-se
o contrato de gestão.
Quanto sobrou? Sobraram R$ 3,00. Esses R$
3,00, que seriam o lucro do empresário, é o lucro do
produtor de mel. O produtor de mel que recebeu cinco, recebeu mais três. Na prática, ele está vendendo
o seu mel por R$ 8,00. Quem paga no Brasil R$ 8,00
pelo quilo de mel? Ninguém. Então, esse produtor é
ﬁdelizado também pela lei de mercado, a lei das regras
da cooperativa etc.
Então, esse modelo nós implantamos para o
caju – lá temos a Cocajupi, que também trabalha, que
exporta castanha hoje para o Brasil e para o mundo.
Exportamos mel para o Brasil e para o mundo; somos
hoje o primeiro ou segundo maior produtor de mel do
Brasil; temos a maior área plantada de caju do Brasil;
e agora estamos organizando – foi esse o fato da reunião de que eu queria tratar aqui – a cadeia produtiva
do pescado.
Para termos uma base, o produtor hoje vende o
peixe. Nós queremos que ele venda integralmente o
peixe. Ele vende o peixe inteiro, mas só recebe a parte
equivalente à carne do peixe. Nós queremos que ele
ganhe pelo couro, que ele ganhe pela trituração de
espinhas, vísceras etc., para poder fazer adubo misturado com soja que nós produzimos, com milho que
nós produzimos, com mandioca que nós produzimos,
para a própria alimentação do pescado e outras coisas mais; tenha a fábrica de gelo; e, principalmente,
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em torno de cada cadeia produtiva dessas, através do
instituto federal, da universidade federal, tenha a formação proﬁssional, para formar desde o apicultor, o
piscicultor, o cajucultor, mas formar o técnico agrícola
especializado naquela cadeia produtiva: técnico agrícola
especializado em aquicultura, técnico agrícola especializado em apicultura, técnico agrícola especializado
na cadeia produtiva do caju, e assim qualquer outro
ramo de atividade. O agrônomo, da mesma forma. E
assim o zootecnista e os técnicos das mais diferentes
áreas. Então, Presidente, quero aqui chamar atenção,
porque o Brasil precisa olhar para esse dado.
Cito, para encerrar, um dado só: estive em Harvard
recentemente, a convite dessa famosa universidade
americana. Eles estão fazendo um estudo dessa cadeia produtiva, como um estudo de caso. Como é que
esse negócio interessa aos americanos e não interessa
ao Brasil? Então, é preciso o Brasil olhar, meu querido
Romero Jucá. É uma modelagem que garante ao pequeno as condições que só o grande tem no mundo
globalizado. Porque o pequeno, junto com milhares de
pequenos, se transforma em um grande, se transforma em alguém capaz de ser inserido no mundo. Tem
escala, tem grande escala, porque são muitos produtores. Hoje, o meu Estado tem, aproximadamente, 70
mil pessoas – em torno de, talvez, umas 12 mil famílias,
aproximadamente, 15 mil famílias – envolvidas nessa
cadeia produtiva, que estão saindo da miséria, estão
saindo da pobreza.
Veja que o meu Estado, para V. Exª ver o resultado, já foi considerado o mais pobre do Brasil. E eu
digo, com muito orgulho: não é mais o Piauí o mais
pobre do Brasil.
Nós ainda temos problema? Temos, mas nós
superamos a pobreza, estamos vencendo a pobreza.
E esse é um caminho.
Então, eu ﬁz questão de relatar isso aqui, pela
importância que tem para o Piauí e para o Brasil. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Quero dizer ao Senador Wellington
Dias que eu presido a Frente Parlamentar do Cooperativismo aqui. Não tenho a menor dúvida de que
as cooperativas, sobretudo para o pequeno produtor,
são a alternativa mais viável que há, desde central de
compras até para aquisição de equipamentos. Eu acho
que essa seria a alternativa.
No ano que vem, na Rio+20 – eu ouvi isso na
ONU –, um dos temas será exatamente como combater a pobreza, a fome no mundo por meio das cooperativas agropecuárias produtoras de alimentos,
inclusive do Piauí.
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Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento. Acho que,
sem dúvida nenhuma, o cooperativismo... O socialismo
já deu conta de que não funciona, e esse capitalismo
selvagem também. A Europa está em crise. Eu acho
que, nas cooperativas, a gente produz riqueza e distribui de forma social.
Parabéns a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança apenas
para fazer uma pequena observação.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não. V. Exª tem a palavra pela
Liderança.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
para registrar as providências tomadas, ontem, pela
Presidenta Dilma e pelo Ministro Guido Mantega no
que diz respeito à busca do aquecimento da economia.
A Presidenta, ontem, baixou uma série de dispositivos que facilitam a aquisição de produtos no Brasil,
somente neste ﬁnal de ano, a conhecida linha branca, que tem o IPI reduzido. Portanto, ajuda a retomar
a atividade econômica e, ao mesmo tempo, aquecer
o consumo.
Também tomou medidas no sentido de que as
ações a serem adquiridas aqui no Brasil por estrangeiros não tenham a cobrança de impostos. Portanto,
trazendo mais recursos do exterior para ﬁnanciar o
desenvolvimento brasileiro.
Então, são medidas como essas que nós esperamos que o Governo continue tomando, no sentido de
aquecer a economia, manter a geração de empregos,
porque nós temos um desaﬁo grande: nós vamos ter
mais de um 1,8 milhão de empregos criados neste ano
e queremos atingir a meta de mais de dois milhões no
ano que vem.
Para isso é preciso que a economia se fortaleça
e se aqueça. O Banco Central já vem baixando juros.
É importante que continue essa visão de diminuição
dos juros para fortalecer a economia. Ao mesmo tempo, o setor produtivo precisa ver aprovadas medidas
como a do Código Florestal, que vamos aprovar, se
Deus quiser, na próxima semana, exatamente para incentivar a criação de postos de trabalho e a produção.
Então, ﬁca aqui o meu registro das medidas importantes tomadas ontem pela Presidenta, pela área
econômica do Governo, no sentido de manter o crescimento da economia e, principalmente, manter a geração de empregos.
Era essa a comunicação que queria fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço a V. Exª.
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Com a palavra, como orador inscrito, o Senador
Vicentinho Alves.
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje á tribuna do Senado Federal para falar sobre uma das instituições mais importantes deste País, principalmente
para nossa região amazônica, que é o Banco da Amazônia. É importante nós observarmos o momento que
vive essa instituição ﬁnanceira, Sr. Presidente, que
tem uma importância e um signiﬁcado histórico e atual como instrumento de fomento para nós, homens e
mulheres da Amazônia.
O Banco da Amazônia foi criado em 9 de julho
de 1942, no Governo Vargas, com o nome de Banco
de Crédito da Borracha, com a missão de ﬁnanciar os
seringais da região.
Em 1950, o então Presidente Eurico Gaspar Dutra transformou o Banco de Crédito da Borracha em
Banco de Crédito da Amazônia, passando a fomentar
as atividades produtivas da indústria, do comércio e
da agricultura em toda a região amazônica.
Em 1966, no governo do Presidente Castelo
Branco, sendo Ministro da Fazenda Eduardo Lopes
Rodrigues, mudou de nome, foi transformado de Banco
de Crédito da Amazônia em Banco da Amazônia S/A.
Na minha cidade, Sr. Presidente, Porto Nacional,
Srªs e Srs. Senadores, o banco foi instalado em 1956.
Foi uma festa fantástica. E, por incrível que pareça,
nosso bispo da época, D. Alano Marie Du Noday, recebeu o banco e o instalou no seminário, na sede da
diocese de Porto Nacional, por entender sua importância naquela época, em 1956. Eu nasci em 1957 e
convivo, assim como meus pais, com aquela instituição há, aproximadamente, quarenta anos, embora ela
tenha mais tempo na nossa cidade.
E o Basa, o Banco da Amazônia, para Porto
Nacional, para o norte de Goiás, àquela época, hoje
Tocantins, sempre foi um instrumento de desenvolvimento e de bem-estar para nossa gente.
Portanto, eu quero, aqui, sempre que puder, registrar a importância dessa instituição e a importância
dos servidores do Banco da Amazônia.
A atuação do Basa consiste em fomentar o desenvolvimento econômico sustentável da região Norte por
meio da aplicação de recursos do Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte para atender as atividades
produtivas de baixo impacto ambiental.
O Basa possui um quadro funcional extremamente
qualiﬁcado, selecionado por concurso público, composto
de servidores competentes e honrados, que exercem
suas atribuições com a maior dignidade.
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Antigamente, Sr. Presidente e Senador Pedro Taques, ser servidor do Banco da Amazônia simbolizava
um papel importante nas comunidades, simbolizava
bem-estar. Servidor do Banco da Amazônia era uma
referência de carreira.
Portanto, quero aqui dizer do relevante papel com
que os servidores do Basa, ao longo da sua história
de instituição, têm se dedicado, todos eles, para valorizar cada vez mais essa instituição, que é o Banco
da Amazônia.
E hoje os servidores do Banco da Amazônia estão
há 65 dias parados, em função de uma greve que se
iniciou no dia 27 de setembro de 2011. São, portanto,
65 dias em que o Banco da Amazônia está paralisado.
Naturalmente, os seus servidores estão em busca de
um melhor salário, de um reajuste. A greve foi reconhecida como legal pelo Poder Judiciário. Portanto, não
é uma greve ilegal. Naturalmente, a instituição parada
está gerando prejuízo ao próprio banco e a todos nós,
usuários do Banco da Amazônia em todos os Estados
que compõem a Amazônia Legal.
Hoje, o Banco da Amazônia possui aproximadamente três mil servidores, três mil funcionários, três
mil pais e mães de família que precisam ser ouvidos e
atendidos nos seus pleitos, até porque os pleitos dos
servidores do Banco da Amazônia não estão fora da
realidade. Senador Pedro Taques, que representa com
muita dignidade os mato-grossenses aqui, no Senado Federal, observemos aqui a questão salarial: um
servidor do Banco da Amazônia, no início da carreira,
recebe R$1.172 apenas. Mas, mesmo muito pouco,
já o servidor do Banco do Brasil, que é um banco similar ao Banco da Amazônia, inicia com R$1.760; o
funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal
inicia com R$1.826. Então, não é possível que um funcionário concursado que se dedica àquela instituição
tenha um salário de R$1.172, enquanto o do Banco
do Brasil recebe R$1.760 e o da Caixa Econômica
Federal, R$1.826.
Com isso, eu faço aqui um apelo ao Presidente
do Basa, ao Dr. Abdias José de Sousa Júnior, que conheço. Há poucos dias, eu o recebi no nosso gabinete.
Faço um apelo à equipe econômica do Governo Federal,
do Ministério da Fazenda, faço um apelo ao Ministro
Mantega, para que encontremos, Sr. Presidente, uma
solução negociada com o comando de greve, porque
são justas, na minha visão, as suas reivindicações, para
que atenda minimamente às reivindicações salariais
dos servidores e ponha ﬁm ao movimento, para que
o banco retome a sua normalidade. A normalidade do
Banco da Amazônia vai beneﬁciar, além da instituição
em si, todos nós, usuários.
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Equiparar o piso salarial, Sr. Presidente, dos servidores do Basa aos de outras instituições ﬁnanceiras
públicas equivalentes, através de reestruturação de toda
a sua carreira funcional, isso é o lógico, e deveremos
encontrar esse caminho.
Revisar o modelo de atuação do Basa, uma vez
que o atual modelo prejudica o pequeno produtor rural, na medida em que encontra diﬁculdades no acesso às linhas de crédito pelo excesso da burocracia e
por outros fatores.
Eu sugiro que o Basa redirecione o seu foco para
as atividades de fomento, função para a qual foi criado. Hoje, o banco tem tido uma atuação muito mais de
banco comercial, dedicando-se mais ao varejo. Prova
disso, Presidente, é a extinção dos cargos de supervisor de crédito rural e também do cargo de supervisor de crédito para a agricultura familiar, assim como
a criação de carreira para gerente de relacionamento,
iniciativas que visam a fomentar a carteira de crédito
pessoal e comercial.
É urgente a necessidade de modernizar tecnologicamente a instituição, para melhorar o seu desempenho.
Faço também outra sugestão ao Ministro Mantega, por quem tenho uma admiração e um respeito
profundo, pela sua competência, pela sua postura à
frente do Ministério da Fazenda. Hoje, o Brasil vai bem
perante o mundo, e nós temos que reconhecer que
uma grande marca é a competência do Ministro Guido
Mantega e de toda a sua equipe.
Mas eu sugiro que a diretoria do Banco da Amazônia venha a ter um representante de cada Estado da
região Norte na sua composição e que, naturalmente,
esses indicados pelos Estados passem por um crivo
de currículo e que estejam à altura de desempenhar
bem sua atividade. Com certeza, esse indicado haverá sempre de pensar no melhor para a instituição. E
que a Presidência da instituição seja exercida por um
funcionário de carreira, porque, com certeza, terá mais
sensibilidade, pois essa representatividade dos Estados só ocorre no conselho consultivo, Presidente, e
não na diretoria. E eu acho isso de suma importância.
Antigamente, num passado recente, quando ainda Goiás, nós tínhamos representantes na diretoria do
Banco da Amazônia – hoje nós não temos – e funcionava muito bem. Eles cuidavam dos interesses dos
seus Estados, dentro dos critérios, naturalmente, e
todos se beneﬁciavam.
Os resultados do banco, Sr. Presidente, podem
e devem ser melhorados. Nós, inclusive, requeremos
uma audiência pública na Subcomissão da Amazônia
para discutirmos melhor os assuntos do Banco da
Amazônia. Estava marcada para o dia 8, mas o Presidente, Dr. Abdias, solicitou que transferíssemos para
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o dia 15, quando discutiremos esse assunto da greve,
se ainda perdurar, o que, eu imagino, não ocorrerá.
Mas, de qualquer forma, vamos discutir essa questão
dos servidores do Basa e também outros assuntos
relacionados ao Banco da Amazônia.
No Tocantins, por exemplo, Sr. Presidente, conforme relatório do Basa referente ao ano de 2010,
foram aplicados R$67 milhões na agricultura familiar,
R$38 milhões em aportes para a agricultura de médio e grandes produtores e, para a questão comercial,
R$780 milhões. O banco se descaracteriza como banco
de fomento. Precisamos atender à agricultura familiar,
aos pequenos, aos médios, aos grandes produtores
da Amazônia para gerar riqueza para este País e alimento na mesa dos brasileiros.
Esse número, entretanto, poderia ser mais efetivo, os nossos números, no caso, principalmente porque precisamos aumentar na questão da agricultura
familiar, do pequeno, do médio e do grande produtor
rural. Nós precisamos que ele tenha mais um foco para
atender a essa área, para se sentir efetivamente como
um banco de fomento. E essa é a ﬁnalidade do Banco
da Amazônia para todos nós, da Amazônia e do Brasil.
Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que os
funcionários do Basa, esses homens e mulheres valorosos e valorosas, haverão de contar sempre comigo,
com o reconhecimento deste Senador, que veio como
um Senador nativo da Amazônia, ﬁlho daquela centenária cidade de Porto Nacional, às margens daquele
majestoso Tocantins. De modo que convivo desde a
minha infância com essa instituição, faço parte e ela
faz parte de mim.
Quero dizer que tenho muitas amigas e muitos
amigos, alguns já aposentados, algumas também, outros ainda na ativa. Tenho amigo de infância que ainda
está trabalhando ali, no Banco da Amazônia de Porto
Nacional, como o grande amigo Adão Teixeira, que
tem dado uma contribuição enorme a essa instituição,
e tantos outros, o Rui, a Cidália.
Citando esses nomes, eu quero homenagear
todos os servidores do Basa e dizer que podem contar com a nossa solidariedade, com o nosso apoio,
com a nossa amizade. E nós haveremos, sempre que
possível, de estar aqui, nesta tribuna, nas comissões,
defendendo de forma intransigente essa equiparação
salarial. Ela precisa ser corrigida. E a voz dos servidores
do Basa, talvez, no tempo, perdeu-se nas articulações
em que os outros avançaram, como a Caixa Econômica Federal, como o Banco do Brasil, e merecidamente
foram contemplados.
Nós queremos que também os servidores do
Banco da Amazônia sejam contemplados na equipa-
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ração salarial com os servidores da Caixa Econômica
Federal e do Banco do Brasil, Sr. Presidente.
Essa é a nossa fala de hoje, em reconhecimento
à instituição Banco da Amazônia e em solidariedade
aos valorosos funcionários dessa instituição.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço a V. Exª.
Inscrito, com a palavra o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senadores, Senadoras, venho à tribuna, no
dia de hoje, prestar contas, Senador que preside esta
sessão, Senador Moka, Vice-Presidente desta Casa,
porque estamos numa fase de conclusão de uma das
tarefas que eu assumi nesta Casa, este ano.
Tomei a iniciativa, no começo do ano, de apresentar o Requerimento nº 171, de 2011, para propor
alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil e construir proposta de constituição de uma força nacional
de defesa civil.
Essa comissão foi instalada. Tenho a honra de
presidi-la; o Vice-Presidente é o Senador Inácio Arruda
e o Relator é o Senador Casildo Maldaner.
O Senador Casildo Maldaner tem sido um ajudador, um dedicado a essa causa, a esse tema tão
importante para todos nós, brasileiros.
Reﬁro-me ao tema da defesa civil. Como um dos
relatores da proposta do Código Florestal, entendo que
é muito importante que estejamos, no momento em que
votamos o novo Código Florestal, também concluindo
os trabalhos dessa Comissão que foi instalada, que
andou este Brasil inteiro e que teve o envolvimento de
onze Senadores trabalhando junto conosco.
Fizemos diligências. No dia 3 de junho, estávamos em Florianópolis, reunindo todos os Estados do
Sul, muitas prefeituras. No dia 10 de junho, estávamos
no Rio de Janeiro, reunindo o Sudeste, Minas Gerais,
Espírito Santo, São Paulo e o próprio Rio de Janeiro.
No dia 15 de junho, tivemos audiência aqui no Distrito
Federal, no Senado, com os representantes da região
Centro-Oeste do Brasil. No dia 17 de junho, tivemos
uma audiência em Manaus, onde reunimos representantes de todos os Estados da região Amazônia.
Também tivemos aqui uma audiência com o Ministro
da Integração Nacional no dia 28 de junho.
E ainda, no dia 8 de agosto, tivemos, em Recife,
a última diligência com audiência pública, onde todos
os Estados da região Nordeste estavam presentes.
Esse trabalho foi feito com um objetivo claro: mudar um quadro que envergonha a todos nós. Entra ano,
sai ano, mudam as estações do ano, e os problemas
permanecem. O número de vítimas cresce, e o que
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nós temos no Brasil são milhares de pessoas sendo
vítimas de desastres naturais. A maneira desordenada da ocupação das cidades brasileiras está pondo
em risco a vida de milhões de brasileiros e brasileiras.
É fato, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que
o Brasil mudou muito nos últimos anos. O Brasil é um
país urbano: 84% da população vivem nas cidades,
boa parte dela em quase 5.500 cidades – são pequenas cidades –, mas temos um amontoado de pessoas nas grandes metrópoles, e, com a aproximação do
ﬁnal do ano, nós também estamos chegando ao período do inverno, que entramos agora, chegando perto
de uma situação de muito risco, especialmente para
a população mais pobre. As pessoas que moram em
lugares não apropriados, que são os poucos espaços
que elas conseguem ter para seguir a vida com suas
famílias, quando chega o período das chuvas, o risco
dessas famílias aumenta.
Nem todas as prefeituras têm a preocupação de
olhar, de cuidar dessas famílias que estão nas áreas
de risco.
Tenho o exemplo do Acre, onde, como moradores
dos rios acreanos que somos, que formam parte da
bacia do rio Amazonas, esse tema é tratado com muita responsabilidade, seja pelo Governador Tião Viana,
seja pelo Prefeito Raimundo Angelim, da capital, e por
muitos prefeitos do interior do Estado. O Acre aprendeu
a conviver com as cheias do rio. Todos os anos, temos
um problema de maior ou menor gravidade, mas, graças
a Deus, temos evitado as perdas de vidas. Mas esse
caso do Acre é uma exceção. No Brasil, nós estamos,
lamentavelmente, somando as vítimas e vendo esse
número de vítimas fatais se multiplicar a cada inverno,
a cada período de verão. Chegou agora o verão, chegam as chuvas. No inverno é o frio. Mas, especialmente
no verão, são as chuvas levam a intranquilidade a um
número enorme e cada vez maior, mais crescente de
perdas de vidas humanas.
Essa Comissão conclui os trabalhos, logo após ou
próximo do dia 15 dezembro. Com muita honra, presidi
essa comissão, mas só tive condição de fazê-lo tendo
o apoio imprescindível do Senador Casildo Maldaner,
que é o autor do relatório que, de alguma maneira, eu,
ele e outros Senadores conseguimos reunir por termos
ouvido todos os setores que lidam com a Defesa Civil.
A Defesa Civil brasileira é, ao mesmo tempo, um
exemplo muito positivo e um exemplo muito negativo.
O exemplo positivo da Defesa Civil se prende diretamente às pessoas que a compõem nos Municípios,
nos Estados e na União.
A Defesa Civil brasileira tem gente preparada, Sr.
Presidente, tem pessoas que se aperfeiçoaram, que
conhecem a situação e que estão sempre prontas a
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encontrar a melhor solução quando o problema surge,
especialmente dos desastres naturais. Mas o Brasil
ainda trata com baixa responsabilidade a temática da
Defesa Civil.
Defesa Civil em alguns países é um exemplo.
Tivemos tragédias, como o desastre no Japão – desastre natural. E o Japão deu um exemplo ao mundo.
Óbvio que não conseguiu salvar as vidas que queriam
salvar, mas, de alguma maneira deu um exemplo de
organização, de maneira responsável na condução de
uma tragédia como aquela. Já no Brasil, quando acontece algo num Município, a apreensão toma conta e,
lamentavelmente, vidas que poderiam ter sido salvas
são perdidas. E isso exige um posicionamento do País.
E o relatório dessa Comissão apresenta uma proposta
objetiva de mudanças.
Nós estamos com a conclusão do trabalho, Senador Casildo Maldaner e eu, certamente tendo também outros membros da Comissão como signatários.
Vamos apresentar uma proposta que altera todo o
Sistema Nacional de Defesa Civil. Sei que está tramitando na Câmara a Medida Provisória nº 547, de
iniciativa do Executivo, de 11 de outubro de 2011, e já
estamos incorporando aquilo que nela está estabelecido nesse trabalho tão bem conduzido pelo Senador
Casildo Maldaner.
Temos uma proposta de alteração na lei do Sistema Nacional de Defesa Civil que queremos oferecer
ao Senado ainda antes do ﬁm deste período legislativo,
porque não temos mais tempo para tomar uma atitude. O Brasil precisa instalar imediatamente, no interior
paulista, um sistema de monitoramento nacional de
desastres naturais. Com os recursos que temos hoje,
de monitoramento do clima, é possível salvar vidas,
prevenir e evitar que as tragédias se repitam.
Não é só isso. A nossa proposta apresenta o propósito de termos, em cada região do Brasil, um centro
de monitoramento climático que possa ajudar um País
abençoado por Deus, que não tem desastres naturais
extremados, como vemos em outras regiões do Planeta. O Brasil não tem o problema dos terremotos, dos
maremotos. O Brasil tem cheias, tem secas. Isso é previsível, sob o ponto de vista da observação do clima,
com os recursos tecnológicos de que dispomos. Mas
o Brasil está longe de outros países na hora de fazer
uma ação pública de prevenção de acidentes naturais.
Então, ao mesmo tempo em que nossa situação não é
extremada, temos muitas diﬁculdades, ainda, apesar
das ferramentas de que dispomos, do conhecimento
técnico-cientíﬁco, do monitoramento feito por satélite,
da possibilidade de previsão de seca e de chuva intensa. O Brasil ainda não usa essas ferramentas.
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Sei que há uma disposição do Ministro Aloizio
Mercadante, do Secretário Carlos Nobre. O projeto
está na fase ﬁnal. Acho que, a partir daí, a história da
Defesa Civil, no Brasil, começará a mudar. A prevenção
vai ter mais valor do que a reconstrução. Lamentavelmente, a mudança que estamos apresentando na lei é
porque, mesmo em dezembro do ano passado, quando o Senado, quando o Congresso transformou em lei
a medida provisória, ela ainda carregava um erro em
sua origem, pois teimava em tratar como prioridade
a reconstrução. O mundo inteiro, a ONU estabelece
que o fundamental é agirmos antes que os desastres
naturais aconteçam.
Há muita gente, Senador Presidente Moka, que
vive em áreas de risco neste País, especialmente nas
cidades. E a ONU informa que cada um real gasto na
prevenção de acidentes naturais evita sete outros que
terão que ser gastos na reconstrução.
A lei criou o Funcap (Fundo Especial para Calamidades Públicas) e, nele, há um erro. Nós estamos
propondo uma alteração radical na proposta do Fundo
para socorrer e evitar desastres naturais. No Funcap
está colocado que, para cada um real que o Estado ou
o Município ponha para reconstrução do que for resultante do desastre natural, a União põe três. Imagine,
V. Exª, Presidente: para cada um real que o Município
põe, a União põe três reais na conta, seja Município, ou
Estado. E nenhum único Município do Brasil, nenhum
único Estado do Brasil aderiu a este Fundo, porque
é para reconstrução, depois de o desastre natural ter
ocorrido – e aí é muito caro. Mesmo na proporção de
um para três, nenhum Estado ou Município aceitou, e
não estão errados. A ONU diz que o menor investimento e mais eﬁciente é na prevenção: para cada um real
investido na prevenção de acidentes naturais, evita-se
o gasto de sete reais na reconstrução.
Então, a mudança que eu e o Senador Casildo
Maldaner estamos apresentando é que o Fundo tem
que estar priorizando a prevenção. E aí governadores
e prefeitos nos falaram: até um a um eles aceitam; se
eles põem um real, a União põe um real. E vamos tirar
as pessoas das áreas de riscos, evitar novas tragédias
que levem embora vidas humanas.
Esse trabalho que nós estamos fazendo, Sr. Presidente, tem muito a ver com outro que o Senado vai
deliberar nessa semana, que é o Código Florestal
– 84% da população brasileira hoje vivem nas cidades, e o Código Florestal é inovador quando trata dos
problemas da cidade. A cidade pode não enxergar o
Código Florestal, mas o Código Florestal está enxergando as cidades.
Não fomos nós que criamos as matas ciliares.
Em todos os lugares há matas ciliares. Elas são di-
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ferentes, aqui, no Cerrado; quando você se aproxima
dos rios, a vegetação muda e você tem matas ciliares.
Na Amazônia também há uma mudança, e você tem
uma diferença da ﬂoresta para as ﬂorestas que são
protetoras dos rios e nascentes.
As ocupações das cidades não estão considerando isso, elas estão cada vez mais agressivas em
relação ao meio ambiente, às encostas. E, no passado,
quando tínhamos cheias no Sul, no Sudeste, no Nordeste, mas especialmente no Sul e no Sudeste, nós
lamentávamos as vidas que perdíamos, as pessoas
que morriam afogadas. Era lamentável. Tentava-se
salvar e não se conseguia. Agora, o problema ainda
ﬁcou mais grave e pior. Agora, as pessoas não estão
só morrendo afogadas – o que já seria muito lamentável; nas tragédias, agora, as pessoas estão morrendo
soterradas às centenas, aos milhares.
É muito importante que também consideremos
que há uma inovação muito importante no novo Código
Florestal que visa a tratar com atenção, com cuidado
e com uma atitude nova as ocupações desordenadas
nas cidades.
Estamos trazendo um conceito novo que são as
faixas de passagens de inundação. Em alguns lugares,
o rio, quando transborda, muda o seu curso e começa
a passar em outro lugar diferente do seu leito natural.
Quando isso acontece, qualquer coisa que esteja no
meio é levada embora, e vão junto vidas humanas que
a gente perde ou que a gente chora.
Sr. Presidente, estou seguro de que, com a votação do novo Código Florestal, o Brasil, tanto nas áreas
rurais, quanto nas cidades, vai iniciar um grande programa de recomposição das matas ciliares nas margens dos rios e vai seguir tendo um rigor que muitos
inclusive jornalistas, pessoas bem informadas...
Uma coisa, em um debate como esse do Código,
alguns por questões mais políticas que são absolutamente naturais também, é colocarem as suas impressões desprendidas de informação técnica, é absolutamente compreensível. O código é técnico também, ele
é conceitual, mas ele é técnico, estabelece números,
estabelece limites, coloca objetivos bem claros.
Então, algumas pessoas fazerem a distorção desses números, desses propósitos é parte da disputa política. Alguns querem mais para um lado, outros querem
mais para outro lado. Faz parte. Mas acho que é bom e
faço aqui um apelo aos jornalistas que entendam que
há duas coisas fundamentais no novo Código, que é
uma inovação no Senado, que o Senador Luiz Henrique, eu e todos que nos ajudaram, como V. Exª que
preside esta sessão, ﬁzemos, que foi dividir o Código
em duas situações. Nas disposições permanentes e
duradouras, não recuamos um único metro naquilo que
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era a rigidez estabelecida de proteção para as cidades
e para as áreas ﬂorestais. Esse é um mérito que quero
registrar aqui, de todos os setores produtivos do Brasil.
Alguns queriam mudar isso, alguns queriam alterar,
mas a maioria entendeu a necessidade de seguirmos
tendo uma lei que seja uma referência para o mundo
na proteção dos nossos rios, das nossas nascentes e
das nossas encostas. Então, o Código segue. Não há
nenhuma alteração na proteção dos nossos rios. Ao
contrário, ele segue tão rigoroso como antes.
Mas tem outra parte da lei, que são as disposições transitórias, o que também é meritório, porque ela
toma a atitude de fazer com que o Brasil saia dessa
situação de faz de conta. É o faz de conta de termos
uma lei rígida que ninguém cumpre e o faz de conta de
que estão todos cumprindo a lei. Há um entendimento, do bom senso, de que não, que nós vamos fazer
algo sim. E, nas disposições transitórias, nós colocamos claramente que todo mundo, pequeno, médio ou
grande, vai ter de ajudar a trazer de volta a ﬂoresta
nas margens dos nossos rios. São 15 metros para rios
menores do que 10; são 30 metros em rios acima de
10, estabelecendo um teto de até 100 metros. É um
teto que era considerado inclusive – essa era a regra
geral, Senador Moka – até 86. E nós estamos pondo
essa regra para recomposição.
Então, falo com tranquilidade. Com uma nova
lei de Defesa Civil e com a nova proposta do Código
Florestal, o Brasil terá um instrumento muito poderoso
para proteger nossas ﬂorestas, criar segurança para
quem quer produzir, plantar neste País e fazer deste
País cada vez mais um líder da produção agropecuária
no mundo. Mas ela carrega também um cuidado com
aqueles que moram nas áreas rurais e nas cidades.
Isto que é muito importante: os seres humanos, as
pessoas, os mais pobres estão tendo um tratamento
diferenciado.
Vi hoje uma nota, inclusive apresentada pela
SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência). É uma nota que acolho, porque foi muito importante a contribuição da comunidade cientíﬁca. Eles me
ajudaram, nos ajudaram a fazer mudanças importantes
no Código Florestal, inclusive essas que tratam das
cidades. Foi a comunidade cientíﬁca. Outras, de criar
talvez o maior programa de recomposição ﬂorestal do
mundo, como bem disse o Eduardo Assad, o cientista
responsável pelo programa de mudança climática no
Brasil. Hoje, ele deu uma entrevista no Jornal O Estado de S.Paulo, em que responde a uma boa parte das
distorções que alguns tentam fazer dentro e fora do
Brasil. Ele colocou claramente que nós podemos ter
um sequestro de carbono da ordem de mais 8 bilhões
de toneladas por ano.

326

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Para que V. Exª tenha uma ideia, Senador Moka,
quando o Governo do Presidente Lula estabeleceu
metas voluntárias de redução das emissões de carbono, apresentamos – aí estou arredondando os números – em Copenhagen, há dois anos, uma proposta
que foi levada pela Presidente Dilma de redução de
sequestro de carbono em 1,2 bilhão de toneladas. Ou
seja, o Brasil assumiu o compromisso voluntário de,
até 2010, reduzir 1,2 bilhão de tonelada de emissões
de gases de efeito estufa. Nossa proposta, do Código
Florestal, pode fazer com que o Brasil faça o sequestro
de 8 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa.
Certamente, o Senado será lembrado, no Brasil e no
mundo, por ter dado essa contribuição para o equilíbrio
do clima do planeta.
Faço questão de colocar isso. Esse é um momento de véspera de votação, até terça-feira. Estou
absolutamente tranquilo. Sei que os avanços que ﬁzemos foram muito importantes com relação ao texto da
Câmara. A Câmara cumpriu o seu papel. O Senado,
com mais calma, com mais tranquilidade, com mais
entendimento, conseguiu avançar bastante. O Código
não é o código dos meus sonhos, não é o dos sonhos
de quem trabalha no campo, de quem defende com
radicalidade e legitimidade o ambientalismo, mas, com
certeza, reúne o entendimento, o que faz esse Código
também bom para quem defende o meio ambiente,
também bom para quem defende o ﬁm dessa judicialização do setor agrícola brasileiro, que acho que
é importante que viremos essa página. Não pode um
dos setores mais importantes do Brasil viver sob uma
judicialização permanente, uma insegurança permanente. Às vezes, um grande proprietário tem condição de
contratar um advogado, mas há insegurança naquele
que tudo que ele tem é aquilo, o pequeno, que está
ali criando a sua família, agricultura de subsistência.
Tudo que ele tem não está nem da cerca para dentro,
porque, às vezes, nem cerca tem na propriedade. Está
ali em volta da sua casa. Ele não pode viver em uma
insegurança eterna. Acho que estamos fazendo algo
muito bom para quem produz. Estamos fazendo algo
importante para o meio ambiente.
Falo com tranquilidade que não adianta alguns
quererem distorcer os fatos, a realidade. Podem até
tentar, mas devem tomar cuidado para não prejudicar
o que conquistamos e o que eles acham importante,
porque, se ﬁzerem, às vezes vão trabalhar até contra
o que eles acreditam e defendem.
Mas, estou seguro. Aqui, no Senado, o nosso
Regimento estabelece norma de tratamento. Temos
que nos tratar por V. Exªs. Devo dizer que S. Exªs, os
fatos, S. Exª, a verdade colocada no Código Florestal,
certamente vai se impor, sem autoritarismo, mas ape-

DEZEMBRO
2011
Sábado 3 51455

nas por conta de representar os fatos, essas distorções que são até naturais que aconteçam na véspera
de uma votação tão importante.
Então, faço um apelo aos jornalistas: prestem
um pouco mais atenção, veriﬁquem bem o que são
disposições transitórias de recuperar o foi perdido e
o que são disposições permanentes, que não altera
nada dos compromissos que o Brasil tem de ser uma
referência de proteção das nossas ﬂorestas.
O novo Código Florestal é um Código que salva
ﬂoresta, o novo Código Florestal é um código que protege, mas que, pela primeira vez, traz ﬂoresta de volta.
Então, Sr. Presidente, agradeço a oportunidade
desse pronunciamento dizendo que a entrega desse
relatório, a propositura de uma nova lei para a defesa
civil no Brasil vai ajudar a avançar mais ainda no cuidado que o Brasil precisa ter, que o Governo central,
que os governos dos Estados e os governos municipais
precisam ter com as populações que vivem nas cidades.
Nós não podemos seguir contando os mortos,
vítimas de chuva. A Defesa Civil do Brasil hoje não
aguenta uma chuva torrencial. Não é por culpa de
quem compõe a Defesa Civil, ou do Ministério que a
guarda. É por conta da falta de recursos, é por conta
da falta de uma lei que possa de fato dar a condição
para que a Defesa Civil salve vidas, e não apenas
contem os mortos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Estou seguro de que o Senado terá, a partir do
dia 15 e a partir desse relatório do Senador Casildo
Maldaner, uma proposta para ajudar a enfrentar o problema das ocupações nas áreas de risco. Não é aceitável que pessoas ocupem áreas de risco e ponham
em risco sua própria vida e a de suas famílias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Jorge Viana, a Presidência
quer cumprimentá-lo pelo belíssimo trabalho que faz
à frente da relatoria do Código Florestal.
Sou testemunha, e disse ontem aqui que acho
incrível isto: V. Exª dedicou a sua vida a essa questão
ambiental. Alguns segmentos que hoje o criticam sabem da defesa intransigente que V. Exª faz da questão ambiental.
Mas é assim mesmo, Senador, o dia do favor é
a véspera da ingratidão!
Com a palavra o Senador Renan Calheiros, Líder
da Bancada do PMDB.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Como Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, Srªs e Srs Senadores,
estamos acompanhando com atenção os desdobra-
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mentos da crise econômica que afeta parte dos países europeus...
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Renan Calheiros, permita-me. Quero saudar os alunos do ensino fundamental
do Centro Educacional Leonardo da Vinci, de Taguatinga, aqui do Distrito Federal.
Sejam bem-vindos, jovens!
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) –
Portanto, Sr. Presidente, estamos acompanhando com
atenção os desdobramentos da crise econômica, que
afeta parte dos países europeus, trazendo consequências graves para as contas públicas, o emprego e a
renda das pessoas daquele continente.
Vejo, nesse cenário, que as soluções para o enfrentamento dessas crises já não podem seguir as
velhas receitas ortodoxas, focadas, exclusivamente,
em políticas recessivas.
Nesse contexto, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a experiência brasileira recente parece trazer importantes lições para o mundo nestes tempos de turbulências econômicas.
As lições a que me reﬁro são, principalmente,
as estratégias do Governo brasileiro voltadas para o
fortalecimento da nossa rede de proteção social, melhorando a vida das pessoas, bem como para o fortalecimento do mercado interno, com a elevação do
consumo da população.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu
gostaria de tratar, aqui neste plenário, das políticas
previdenciárias, este importante instrumento de proteção social, responsável pela renda de milhões de
pessoas nos mais de cinco mil Municípios brasileiros.
Só em Alagoas, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
entre 2005 e 2010, os valores anuais pagos de benefícios previdenciários saltaram de R$1,4 bilhões para
R$2,9 bilhões, de acordo com dados do Ministério da
Previdência Social. Em 2011 – já estamos em dezembro de 2011 –, as estimativas indicam que o volume
de benefícios previdenciários pagos em Alagoas deve
atingir a marca de R$3,6 bilhões.
Para que tenhamos uma dimensão desses números, desses R$3,6 bilhões injetados pela Previdência Social em Alagoas, é importante compararmos
esse valor com o total de recursos das transferências
constitucionais. Se somarmos, Sr. Presidente, todas
as transferências constitucionais da União para os
Municípios de Alagoas, como as do FPM, do Fundeb
e outras, em 2010, tivemos um montante de cerca de
R$1,9 bilhões de transferências. Ou seja, a Previdência
Social, sozinha, movimenta, em Alagoas, quase duas
vezes o volume das transferências constitucionais para
os Municípios do Estado.
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Srªs e Srs. Senadores, esses recursos, todos
sabemos, são fundamentais para o aquecimento da
economia dos Municípios, sobretudo em localidades
mais pobres do meu Estado.
E sobre esse tema, Sr. Presidente, convém informar que pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea, demonstrou claramente que os benefícios previdenciários são uma arma
fundamental no combate à pobreza e na melhoria da
distribuição de renda no nosso Estado e no nosso País.
Por exemplo, no universo das famílias rurais, a
renda de quem vive em lares com idosos é 44% maior,
quando comparada à renda nas residências sem aposentados, justamente por causa dos benefícios previdenciários. Ressaltando, Sr. Presidente, onde há aposentado, a renda da família é 44% maior em função
desses benefícios.
No meio rural, nas casas sem aposentados, 82%
das crianças são pobres.
Já nas residências que contam com benefícios
de aposentadorias, esse índice de crianças pobres
cai para 68%.
As políticas de previdência social também são
relevantes no enfrentamento da pobreza extrema.
De fato, segundo o IBGE, em 2009, 55,13 milhões
dos brasileiros, ou seja, 29,7% da população, viviam
abaixo da linha de pobreza. Se não tivéssemos no
Brasil os recursos da Previdência Social, ao lado dos
programas sociais, sobretudo do Bolsa Família, esse
percentual seria de 42,2%.
Logo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, podemos
concluir que a Previdência Social foi responsável por
uma redução de 12,5% no nível de pobreza. Isso equivale a 23,12 milhões de pessoas que deixaram de ﬁcar
abaixo da linha de pobreza.
Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, não poderia
deixar de registrar a minha satisfação com os resultados dessas políticas previdenciárias, que têm sido
conduzidas de forma competente pelo Ministro Garibaldi Alves Filho, da Previdência Social, integrante ilustre
desta Bancada do PMDB, que com muita satisfação
eu tenho a honra de liderar aqui no Senado Federal.
Graças a essas estratégias da Previdência Social,
poderemos atravessar, com muito mais tranquilidade,
esses instantes delicados da economia mundial, preservando direitos importantes e assegurando a renda
de milhões de pessoas no Brasil.
Sr. Presidente, recentemente, tivemos em Alagoas
a inauguração de mais uma Agência da Previdência
Social, no Município de São José da Lage.
Tive a honra de participar, juntamente com o Ministro Garibaldi Alves Filho, dessa inauguração. Hoje
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teremos a inauguração de mais duas agências no Estado de Alagoas, em Traipu e em Limoeiro de Anadia.
Evidentemente, em função de compromissos que
tenho em virtude de ser Relator da DRU – Desvinculação de Recursos da União, não poderei comparecer a
essas inaugurações, como costumo fazer.
Com mais essas agências da Previdência Social,
serão beneﬁciados também os moradores dos Municípios vizinhos de Traipu e de Limoeiro de Anadia.
Minha convicção acerca da importância da Previdência Social tem me levado, aqui no Senado, a colaborar com os melhores esforços no sentido de ampliarmos ainda mais a sua rede de agências no Brasil
e, especialmente, no Estado de Alagoas.
Gostaria de lembrar que, em várias oportunidades, eu me reuni com o então Ministro da Previdência
Social, José Pimentel, nosso querido colega no Senado
e Líder do Governo no Congresso Nacional, como já
havia feito com o então Ministro Nelson Machado e agora com o Ministro Garibaldi Alves Filho, para tratarmos
dessa ampliação da Previdência Social em Alagoas.
Recordo também, nesse contexto, que, no ano
de 2002, existiam em Alagoas menos de dez agências do INSS.
Hoje, graças a esse trabalho conjunto do Presidente Lula e dos Ministros José Pimentel, Nelson
Machado e agora Garibaldi Alves Filho, poderemos
chegar, até 2012 com um crescimento de mais 400%
da rede de Previdência Social no Estado de Alagoas.
Em razão desse esforço conjunto, que avança
muito bem, Alagoas é hoje a terceira maior rede do
País, em número de agências da Previdência Social.
Esse, Sr. Presidente, nunca é demais repetir, é
um trabalho do qual eu tive muita honra, muito orgulho,
muita satisfação de ter participado como Senador e
como Líder da Bancada do PMDB, entre outras coisas,
ajudando a simpliﬁcar o atendimento da Previdência
Social, dispensando aquele caminhão de documentos
que fazia com que para se obter uma aposentadoria a
pessoa esperasse meses e a até anos, muitas vezes
morrendo antes de alcançar a tão desejada aposentadoria.
Hoje, a aposentadoria se consegue em horas,
em até meia hora, e há um esforço muito grande para
que seja cada vez mais reduzido esse prazo para obtenção das aposentadorias.
A expectativa é a de que, em 2012, Alagoas tenha 44 unidades da Previdência Social, contra, repito,
Sr. Presidente, as dez que havia em 2002, antes de o
Presidente Lula assumir a Presidência da República.
Por isso mesmo, digo que recebi, um desses dias,
com muita satisfação, um telefonema do Dr. Mauro,
Presidente do INSS, informando que mais cinco Mu-
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nicípios serão contemplados com novas agências da
Previdência Social, sendo que outros três Municípios
terão suas sedes reformadas, num investimento que
deve atingir R$10 milhões.
Os editais já estão sendo publicados e os Municípios beneﬁciados são Cacimbinhas, Passo de Camaragibe, Feira Grande, Matriz de Camaragibe e Boca
da Mata.
Com a expansão da rede de Previdência Social
em Alagoas, poderemos descentralizar a gestão da
Previdência Social e melhorar cada vez mais a qualidade no atendimento aos aposentados de todo o Estado de Alagoas.
Assim, Sr. Presidente, como Líder da Bancada do
PMDB no Senado, minha convicção é a de que essas
políticas da Previdência Social devem ser verdadeiramente fortalecidas e valorizadas, ainda mais, como
disse antes, em momentos difíceis de crise econômica
como o que vivemos na economia mundial.
Fortalecendo a Previdência Social, estaremos,
sem dúvida, ampliando a proteção social de milhões
de pessoas que auferem rendas menores, geralmente as mais afetadas nesses momentos de turbulência
econômica.
Além do mais, Sr. Presidente, fortalecer a Previdência Social signiﬁca estarmos criando importantes
e eﬁcazes mecanismos fundamentais para sustentar a
renda e garantir a circulação, protegendo, sobretudo, a
economia das localidades mais pobres do Brasil, que
é o caso de uma grande parte do Estado de Alagoas,
que tenho também a satisfação de representar aqui
no Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Renan Calheiros, o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu queria cumprimentar V. Exª, Líder do PMDB
e um dos expoentes desta Casa, pelo pronunciamento
e dizer que V. Exª tem toda razão quando faz referência à mudança que ocorreu na Previdência Social do
Brasil, quando do governo do Presidente Lula, com
José Pimentel e com Nelson Machado, e agora, com
o Senador Garibaldi, que, aliás, é meu vizinho. Outro
dia, animado, ele falava que já estava seguro da importância de ele ter aceitado dirigir esse Ministério
pelo resultado que ele estava alcançando. Os dados
de V. Exª traduzem exatamente isso que o Brasil vive.
A Previdência, neste País, até algum tempo atrás, era
mais um caso de polícia que de política. Ela ocupava
as páginas policiais, mas, agora, não; ela ocupa uma
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página nobre da imprensa, porque vai um pouco além,
é política social, que traz melhoria e que resgata o respeito ao cidadão naquilo que ele tem de direito e que
é estabelecido em leis votadas por esta Casa. Então,
cumprimento V. Exª. Devo dizer que a situação do Norte
e do Nordeste mudou signiﬁcativamente – o caso do
Acre é o mesmo de Alagoas – com esse tratamento,
com esse cuidado que o Ministério da Previdência está
dando às pessoas, principalmente aquelas que mais
necessitam, ou por conta de estarem doentes ou por
conta de terem vencido uma etapa do desaﬁo da vida,
do trabalho, e que requerem suas aposentadorias ou
seus benefícios. Então, parabéns a V. Exª. Acho que
esse é um bom tema para que possamos encerrar esta
semana aqui, no Senado Federal.
Aproveito, já que não temos mais oradores inscritos, para cumprimentar todos que nos acompanharam
pela Rádio e TV Senado, todos aqueles que acompanharam esta semana de intensos debates. Eu queria
cumprimentar a todos e dizer que ﬁquem ligados na
TV Senado e na Rádio Senado, que têm uma equipe
muito competente, uma boa programação de ﬁm de
semana e que têm, inclusive, ganhado muita audiência
em todos os cantos deste País.
Então, não havendo mais oradores inscritos, vou
encerrar a sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os Srs. Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Alvaro Dias, Flexa Ribeiro, Cícero Lucena, Cyro Miranda
e Mário Couto enviaram discursos à Mesa, para serem
publicados na forma do disposto no art. 203, combinado
com o Inciso I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
neste momento para fazer o registro do artigo de autoria do jornalista Carlos Alberto Sardenberg, intitulado:
“Esquizofrenia na política econômica”, publicado pelo
jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 03 de
outubro de 2011.
Segundo o autor, é preciso admitir que os economistas que são simpáticos à política econômica do governo Dilma transmitem uma impressão esquizofrênica.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “Apesar de corte,
Brasil permanece com a maior taxa de juros do mundo”, publicada pelo jornal O Globo em sua edição de
20 de outubro de 2011.
A matéria destaca que com um índice real de
5,5%, Brasil lidera, com folga, o ranking de 40 nações
com a taxa de juros reais mais alta do mundo.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do artigo de autoria professor de ﬁlosoﬁa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Denis Lerrer Rosenﬁeld, intitulado “O festival de besteiras não tem ﬁm”, publicado pelo jornal O Globo de
10 de outubro de 2011.
Segundo o autor, a sociedade brasileira tem tornado um valor seu a liberdade dos costumes, alteran-
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do velhos hábitos e, mesmo, legislações restritivas à
liberdade de escolha.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada, “Eles bebem. Você
paga!”, publicada pela revista Veja em sua edição de
02 de novembro de 2011.
A matéria destaca que o Tribunal de Contas da
União investiga repasses de dinheiro do governo à
União Nacional dos Estudantes. Já descobriu que parte
dos recursos foi usada irregularmente em festas e na
compra de uísque, vodca, cerveja.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo de autoria do professor de economia da PUC-Rio Rogério Werneck, intitulado “Furor de
substituição de importações”, publicado pelo jornal O
Globo de 14 de outubro de 2011.
Segundo o autor, em pleno século XXI, o Brasil
resiste ao mundo de Steve Jobs. No Brasil o governo
se comporta como se estivesse empenhado em cer-
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cear os benefícios que o país poderia extrair dessa
notável onda de inovação.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado
seja considerado parte integrante deste pronunciamento,
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Como primeiro assunto,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da entrevista
com o senador Aécio Neves, intitulada: “Dilma é refém
de um governo de cooptação”, publicada pela revista
Época do dia 28 de novembro de 2011.
Segundo o senador Aécio Neves, a oposição
vai chegar forte em 2014 porque o modelo do PT vai
se exaurir.
Sr. Presidente, requeiro que a entrevista acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Como segundo assunto, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro das matérias veiculadas pela mídia nacional sobre o ex-ministro do Esporte Orlando Silva,
publicadas de 20 a 27 de outubro de 2011.
As matérias destacam mais um caso de corrupção no ministério da presidente Dilma. O ex-ministro
dos Esportes, Orlando Silva, caiu após a denúncia de
um esquema de corrupção que consumiu R$ 40 milhões do Programa Segundo Tempo, o dinheiro vinha
da propina cobrada para as ONGs interessadas em
receber dinheiro do ministério.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias sejam
consideradas parte integrante deste pronunciamento, para que passem a constar dos Anais do Senado
Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
ENTREVISTA
Aécio Neves:
28-11-2011
“Dilma é refém de um governo de cooptação”
Principal nome do PSDB para disputar
a Presidência, o senador diz que a oposição
vai chegar forte em 2014 porque o modelo
do PT vai se exaurir
GUILHERME EVELIN
Em 2010, Aécio Neves tinha altos índices de popularidade depois de dois mandatos como governador de Minas Gerais e poderia postular a candidatura
à Presidência da República pelo PSDB. Mas não quis
entrar numa disputa interna e cedeu a vez ao então
governador de São Paulo, José Serra. Serra ainda
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parece alimentar a pretensão de voltar a concorrer ao
Planalto. Mas agora quem tem maioria no partido é
Aécio. Entronizou aliados nos principais postos da direção partidária e comanda a reorganização do PSDB.
Depois de um início de mandato relativamente discreto no Congresso, onde o governo conta com maioria
avassaladora, Aécio, aos poucos, tem aumentado o
tom das críticas ao governo Dilma. Na semana passada, ele deu esta entrevista a ÉPOCA.
ÉPOCA – O senhor disse que está pronto para
ser candidato à Presidência da República em 2014
em disputa com a presidente Dilma Rousseff ou o
ex-presidente Lula. Como tornar viável uma candidatura de oposição a um governo bem avaliado?
Aécio Neves – O PSDB passou por uma reorganização em sua direção e agora inicia um processo de debates com a sociedade. Realizou um grande
seminário, com a participação de ﬁguras que não são
do partido, e deu a largada na discussão de temas
que permitirão um antagonismo com o governo. Não
me surpreende a popularidade da presidente Dilma. É
natural, no primeiro ano de governo, que o protagonismo da cena política seja da presidente. Ela tem boas
intenções. Mas é refém do que lá atrás se chamou de
coalizão, mas não passa de um governo de cooptação.
O governo do PT abdicou de um projeto de país para
se dedicar a ﬁcar no poder. O tempo está passando e
não há nenhuma inovação em nenhuma área. A oposição chegará altamente competitiva em 2014, porque
esse modelo de go-vernar pela cooptação, estabelecido pelo PT, vai se exaurir.
ÉPOCA – Um problema da oposição é que a
base do governo reúne 17 partidos. Se for candidato, que partidos o senhor pretende atrair?
Aécio – Não sou candidato, não ajo como candidato. Sou lembrado por alguns companheiros do
partido, mas falar em nomes agora seria um equívoco estratégico enorme. O PSDB precisa antes voltar a
dizer ao país o que pensamos. No momento adequado, vamos ter novos aliados, porque o modelo do PT
vai chegar ao ﬁnal de 12 anos sem enfrentar nenhum
grande contencioso do país. Eles tocaram a coisa
conforme a maré permitia, e isso vai gerar cansaço.
O mandato da presidente Dilma não vai ser nenhuma
grande tragédia, mas ela é responsável pela formação
de seu governo, pela incapacidade de tomar iniciativas, pela falência da infraestrutura no Brasil, pela má
qualidade da saúde. Esse é um governo reativo, sem
a dimensão necessária para produzir um futuro diferente para o Brasil – e que passou o ano reagindo às
crises que surgiram. O malfeito só é malfeito quando
vira escândalo.
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ÉPOCA – Em que o PSDB pode tentar se distinguir do PT?
Aécio – Estamos buscando identiﬁcar temas que
criarão contraponto ao imobilismo do PT. Vamos ao
principal. Fala-se muito do combate à pobreza como
a grande marca do governo. Mas não se combate a
pobreza só com um programa de distribuição de renda. O governo se contenta em administrar a pobreza
em vez de fazer a transição real dos pobres para uma
situação de melhor bem-estar. Isso ocorre porque o
governo não enfrenta a questão de qualiﬁcação da
educação como deveria.
ÉPOCA – O senhor disse que o governo administra a pobreza. Isso é uma crítica ao programa
Bolsa Família?
Aécio – O Bolsa Família é essencial e está incorporado à realidade econômica e social do país. Mas
você não vai tirar ninguém da pobreza dando o Bolsa
Família. Quando o governo comemora não sei quantos
milhões de pessoas no Bolsa Família, isso não deveria
ser motivo de comemoração. A comemoração deveria
ocorrer se o governo dissesse: neste ano nós vamos
ter 2 milhões a menos de famílias necessitadas de
receber o Bolsa Família, porque o governo deu a elas
qualiﬁcação, acesso a emprego de qualidade e meios
de construir seu destino.
ÉPOCA – O PSDB carrega a pecha de ser um
partido que perdeu a conexão com o povo. Esse
seminário recente teve a participação de vários
economistas ligados ao mercado ﬁnanceiro, mas
poucos nomes da área social com o mesmo peso.
Não é uma contradição com a intenção de renovar
o partido?
Aécio – O seminário foi muito equilibrado. E a presença desses economistas foi proposital. Procuramos
resgatar algumas ﬁguras que tiveram papel essencial
nas reais transformações do Brasil. O maior programa
de transferência de renda que nossa geração assistiu
não é o Bolsa Família, mas o Plano Real, que tirou
dezenas de milhões de famílias do ﬂagelo da inﬂação.
ÉPOCA – Mas como resolver essa questão da
conexão com os setores mais pobres da população?
Aécio – Administramos metade da população
do país, e essa questão não existe nos Estados onde
vencemos as eleições. Em Minas Gerais, ganhamos
em todas as regiões mais pobres porque ﬁzemos inclusão, melhoramos a qualidade da saúde, investimos
em infraestrutura e reduzimos a criminalidade. Mostrar
os bons exemplos de nossas ações é uma forma de
mostrar que não somos populistas, mas administramos
bem e com resultados sociais vigorosos.
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ÉPOCA – O PSDB tem alianças com o PSB
em vários Estados, inclusive Minas Gerais. O PSB
pode ser parceiro dos tucanos em 2014?
Aécio – Tenho uma relação pessoal antiga com
o Eduardo (Campos, governador de Pernambuco e líder nacional do PSB). Em determinado momento, ele
trouxe um convite do avô dele, Miguel Arraes, para
que eu me ﬁliasse e fosse candidato pelo PSB. Acredito que possa ocorrer um encontro natural. Hoje, o
PSB tem compromisso com o governo, mas haverá
nos Estados uma movimentação natural para que setores do PSB e de outros partidos estejam próximos
a nós. Chegaremos a 2014 robustos para disputar as
eleições, até porque nas eleições municipais faremos
muitas alianças com partidos que estão na base de
apoio da presidente Dilma. E muitas dessas alianças
serão contra candidatos do PT.
ÉPOCA – Uma pessoa com quem o senhor tinha boas relações no PSB era o (ex-ministro) Ciro
Gomes. Mas ele recentemente o atacou numa entrevista dizendo que o senhor lê pouco e que isso
é um problema para suas pretensões políticas.
Aécio – Tenho grande carinho pelo Ciro, mas
confesso que não tive oportunidade de ler essa entrevista dele (risos). Não vejo isso como um ataque a mim.
ÉPOCA – O PSDB se articula para disputar as
eleições municipais, mas na maior cidade do país,
São Paulo, o partido não tem candidato forte. Isso
não é um problema?
Aécio – Conﬁo na liderança do governador Geraldo Alckmin, do ex-governador José Serra, que seria
líder nas pesquisas hoje se fosse candidato, do senador Aloysio Nunes Ferreira. O PSDB encontrará uma
equação positiva, com chances de vencer as eleições.
Acho muito importante que o PSDB tenha candidatura
em São Paulo.
Votei no congresso pelo endurecimento da lei
seca e já a aplicamos em Minas. Meu episódio com o
bafômetro já foi explicado “
ÉPOCA – O ex-governador José Serra quer
ser candidato mais uma vez à Presidência em 2014.
Como evitar a divisão interna?
Aécio – O Serra tem as qualidades para postular
qualquer candidatura. Na hora certa, o partido decidirá. Política é a arte de ad-ministrar o tempo. Você não
pode antecipar excessivamente nem perder o tempo
de determinadas decisões. Acho que 2013 será o momento adequado de deﬁnirmos o candidato, e sou um
defensor das prévias. O candidato não será aquele que
mais quer ser. Será quem tem melhores condições de
vitória e de alianças.
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ÉPOCA – Que erros o PSDB cometeu nas últimas campanhas presidenciais e deve evitar em
2014?
Aécio – Abrir mão de defender nosso legado foi
o maior dos equívocos do PSDB. Não teria existido o
governo do presidente Lula se não tivesse existido o
governo do presidente Itamar e do presidente Fernando
Henrique, com a estabilidade econômica, a modernização da economia, a construção dos pressupostos de
metas da inﬂação, superavit primário, câmbio ﬂutuante.
Essa foi a bendita herança para o governo do PT. E
abdicamos de disputar isso. Quando eu era presidente
da Câmara, o PT lutou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. E hoje, mais de 60% da população, numa
pesquisa que nós mesmos ﬁzemos, acha que quem
fez a Lei de Responsabilidade Fiscal foi o PT.
ÉPOCA – Como o senhor acha que o PSDB
deve tratar o ex– presidente Fernando Henrique
numa próxima campanha presidencial?
Aécio – No que depender de mim, com papel
de destaque. O PSDB subestimou a capacidade de
inﬂuência do presidente Fernando Henrique. Não falo
de capacidade eleitoral, mas de debater os grandes
temas com a autoridade de quem é uma das ﬁguras
brasileiras mais respeitadas.
ÉPOCA – Ele recentemente tem-se destacado
por defender a legalização do consumo da maconha. O senhor concorda com isso?
Aécio – Tive a oportunidade de dizer a ele que
discordo. É bom que o tema esteja em discussão, sem
preconceitos. Mas não conheço nenhuma experiência
no mundo em que isso tenha ocorrido e tenha signiﬁcado redução no consumo da droga.
ÉPOCA – As últimas eleições ﬁcaram marcadas por um debate de viés religioso sobre a legalização do aborto. Qual é sua opinião sobre essa
questão?
Aécio – A religião teve um espaço demasiado
na campanha. Isso leva a radicalizações e impede que
as questões centrais que mexem na vida das pessoas
tenham um espaço necessário. Sou a favor da manutenção da atual legislação do aborto.
ÉPOCA – No começo do ano, o senhor foi ﬂagrado dirigindo com carteira de habilitação vencida
e não fez o teste do bafômetro. O senhor é favorável ao endurecimento da Lei Seca, em discussão
no Congresso?
Aécio – Sou. Votei na Comissão de Constituição
e Justiça pelo endurecimento da lei. Estamos aplicando-a em Minas, com resultados muito positivos. Esse
episódio já foi explicado. Há sempre a exploração política, mas a gente tem de se preparar para ver isso
com naturalidade.
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ÉPOCA – Em resposta à provocação de Ciro
Gomes, o senhor pode dizer que livros o senhor
leu recentemente?
Aécio – Posso dizer o que estou lendo agora: A
saga brasileira, que recebi com uma dedicatória especial de minha ilustre conterrânea Miriam Leitão. Permite
a uma nova geração de brasileiros compreender o que
foi o período inﬂacionário.
ÉPOCA – Há muita curiosidade em relação a
sua vida pessoal. Como está a vida familiar hoje?
Aécio – Não acho que isso interesse a muita
gente. Minas mostrou de forma clara que as pessoas
se importam com as realizações do homem público
– claro que com um comportamento adequado. Levo
uma vida serena, familiar, com minha ﬁlha e uma namorada. Sou um homem de bem com a vida.
ÉPOCA – O senhor pretende se casar de novo?
Aécio – Você está parecendo minha namorada.
Vou falar para ela primeiro (risos).
“VOTEI NO CONGRESSO PELO ENDURECIMENTO DA LEI SECA E JÁ APLICAMOS
EM MINAS. MEU EPISÓDIO COM O BAFÔMETRO JÁ FOI EXPLICADO”
quinta-feira, 27 de outubro de 2011
A CRONOLOGIA DA CRISE
QUE DERRUBOU ORLANDO SILVA
15/10 – À “Veja”, o PM João Dias Ferreira conta
como funcionaria um esquema que teria consumido
R$ 40 milhões do Programa Segundo Tempo, dirigido
pela pasta. Dinheiro de propina – cobrada de ONGs interessadas em receber recursos do Esporte – iria para
o PCdoB e teria ﬁnanciado a campanha presidencial
de 2006. Segundo João Dias, uma caixa com dinheiro
do esquema foi entregue a Orlando Silva, na garagem
do ministério, por Célio Soares Pereira, também do
PCdoB. Não foi conﬁrmada a denúncia da entrega da
suposta propina ao ministro, mas as investigações da
imprensa mostraram que grande parte das ONGs que
receberam recursos era ligada ao PCdoB.
17/10 – A presidente Dilma Rousseff aﬁrma que
respeita o princípio da presunção de inocência. Orlando
Silva transfere para Agnelo Queiroz, seu antecessor
no comando da pasta, a responsabilidade pelo fato de
o ministério ter fechado convênio com a ONG de João
Dias. Diz também que vai processar seus acusadores,
e que ﬁca no cargo.
18/10 – Reportagem do GLOBO mostra que a
CGU cobra, desde de 2006, R$ 49 milhões usados
irregularmente por ONGs só em convênios com o Ministério do Esporte. João Dias aﬁrma que uma central
de cobrança de propina foi instalada num escritório
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dentro do Ministério do Esporte. Numa sessão de mais
de quatro horas na Câmara, Orlando Silva se defende.
19/10 – No Senado, o ministro apresenta os mesmos argumentos expostos na Câmara e anuncia aos
senadores que acionará a Advocacia Geral da União
(AGU) para registrar uma queixa-crime por calúnia
contra João Dias e Célio Soares Pereira. O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, aﬁrma que pedirá abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal
(STF) para investigar suposta participação de Orlando
e do governador Agnelo Queiroz em desvio de dinheiro do Segundo Tempo. Hoje, já existe um inquérito no
Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre Agnelo. João
Dias presta depoimento na Polícia Federal. Diz que
Orlando recomendou que ele comprasse quimonos de
uma das empresas de Miguel Santos de Souza. Relatório da Operação Shaolin – investigação sobre as
supostas fraudes das ONGs de João Dias – informa
que são “fantasmas” algumas das empresas de Miguel
Santos. Elas foram usadas para fornecer notas ﬁscais
frias a ONGs ﬁnanciadas pelo Segundo Tempo, entre
elas as de João Dias. O policial diz ainda que teve várias conversas informais com Orlando.
20/10 – Em sua passagem pela África, antes de
embarcar para o Brasil, a presidente Dilma Rousseff
criticou o “apedrejamento moral” contra qualquer pessoa, incluindo o ministro Orlando Silva. A presidente
disse que quando chegasse ao país tomaria todas as
medidas necessárias para apurar as denúncias e punir responsáveis por desvio de recursos no Ministério
do Esporte.
21/10 – Após quase uma hora e meia de reunião com a presidente Dilma, Orlando é conﬁrmado
no cargo. Procurador-geral da República, Roberto
Gurgel pede abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar o ministro e Agnelo
Queiroz (PT), por crime de responsabilidade nas supostas irregularidades no programa Segundo Tempo.
O ex-presidente Lula conversa, por telefone, com o
presidente do PCdoB, Renato Rabelo, e pede para
que o partido e Orlando resistam às pressões e não
deixem o Esporte.
22/10 – A revista “Veja” publica nova reportagem
com o policial militar João Dias. Ele teria contado com
a ajuda de dois assessores do Ministério do Esporte
– o assessor especial Fábio Hansen e o então chefe
de gabinete Charles Rocha – para encontrar formas
de escapar das investigações sobre desvio de verbas
públicas. A conversa entre o PM e os funcionários da
pasta foram gravadas.
23/10 – O ministro da Secretaria Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, diz que, apesar da perma-
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nência de Orlando Silva no Esporte, ainda não há uma
posição deﬁnitiva do governo.
24/10 – Em depoimento à Polícia Federal, João
Dias aﬁrma que sete ONGs vão denunciar o esquema
de propina no Ministério do Esporte. Ao todo, o policial
espera arregimentar representantes de 20 entidades
que teriam cometido fraudes no Programa Segundo
Tempo. O PM entrega à PF 14 arquivos de áudio, um
celular e uma relação de nomes de empresas beneﬁciadas pelo suposto desvio de verbas. O Ministério do
Esporte anuncia abertura de sindicância para investigar
a denúncia de que Fábio Hansen e Charles Rocha teriam atuado para encobrir irregularidades envolvendo
João Dias e uma de suas ONGs.
25/10 – Enquanto Orlando Silva é “bombardeado”
em mais um depoimento na Câmara, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, abre inquérito para apurar suposta participação de Orlando em
desvios de recursos do Segundo Tempo. O inquério
torna insustentável a situação de Orlando, e o PCdoB
joga a toalha, aceitando a saída do ministro.
26/10 – Orlando Silva não resiste às pressões e
entrega o cargo reaﬁrmando sua inocência
Fonte: Jornal O Globo
MINISTRO DO ESPORTE CAI
E É O 5º A SAIR SOB SUSPEITA
27 de Outubro de 2011
ABERTURA DE INQUÉRITO SOBRE ONGS SELA
DESTINO DE ORLANDO SILVA SUBSTITUTO
DEVE SAIR DO PC DO B
DE BRASÍLIA
O ministro do Esporte, Orlando Silva, 40, deixou
ontem o governo, incapaz de resistir às pressões que
sofreu desde que foi acusado de desviar dinheiro público para seu partido, o PC do B. Ele é o sexto ministro
a cair desde a posse da presidente Dilma Rousseff, e
o quinto a sair sob suspeita desde a queda do ministro
da Casa Civil, Antonio Palocci, em junho. Em média,
Dilma perdeu um ministro a cada 50 dias.
A presidente concluiu que a situação de Orlando
tornou-se insustentável nas últimas horas, quando o
Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um
inquérito para examinar irregularidades nos convênios
feitos pelo ministério com ONGs na gestão de Orlando.
A crise no Esporte começou há duas semanas, quando
um policial que controla duas entidades que tiveram
convênios com a pasta veio a público acusar Orlando
e seu partido de corrupção.
Orlando e a cúpula do PC do B foram avisados
da decisão de Dilma de afastá-lo logo cedo, no Palá-
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cio do Planalto. Ele será substituído interinamente pelo
secretário-executivo do ministério, Waldemar Souza.
Entre os cotados para a vaga estão o presidente da
Embratur, Flávio Dino, e os deputados Aldo Rebelo
(SP) e Luciana Santos (PE), todos do PC do B.
MINISTRO SUBSTITUIDO
Orlando Silva deixa o cargo após a série de acusações e desvios na pasta
ENTRANDO EM CAMPO
Orlando Silva, do PC do B, assumiu o Ministério
do Esporte em 2066 no lugar de seu então colega de
partido Agnelo de Queiroz
PONTAPÉ INICIAL DE CRISE
15.OUT
Começo de Jogo
O policial João Dias Ferreira, envolvido em um
esquema de desvios no ministério, acusa Orlando de
participar das fraudes. Um funcionário de Ferreira diz
ter entregado dinheiro ao ministro
16. OUT Convocação
Chamado pelo Planalto para dar explicações.
Orlando se reúne com Ideli Salvatti e Gleisi Hoffman
e diz ser inocente
17 OUT Elemento surpresa
Ferreira diz ter sido duas reuniões na pasta em
2008: uma com Orlando, o que ele nega, e outra com
assessores. Diz que recebeu proposta para não denunciar irregularidades
20. OUT Tempo técnico
De volta ao Brasil, Dilma se reúne com equipe e
pede varredura em contratos. No dia seguinte, Presidência diz que Orlando ﬁca no cargo
18 OUT Apoio da torcida
Ministro antecipa depoimento e vai à Câmara
prestar esclarecimentos. Base usa evento para demonstrar apoio
MINUTOS FINAIS
22 OUT
Policial divulga gravação de reunião no ministério em que assessores tentaram ajudá-lo escapar de
uma investigação
25 OUT
Folha revela que Orlando autorizou de próprio
punho medida que reduziu a contrapartida para que
a associação de policial recebesse verbas

Após aceitar pedido do Ministério público para
abrir inquérito sobre o caso, Supremo Tribunal Federal
ordena investigação em contratos da pasta
ONTEM
Apesar de negar as irregularidades Orlando Silva
não resistiu à série de acusações e deixou o ministério.
Orlando sai, mas PCdoB ﬁca
Ministro do Esporte, 5º a cair por denúncias
de corrupção, deve ser substituído por Aldo
Doze dias depois da denúncia de desvio de recursos do Ministério do Esporte para irrigar campanhas
eleitorais do PCdoB, Orlando Silva, que se considerava
“indestrutível”, teve de deixar a pasta. A denúncia de
que ele recebera propina não foi provada, mas os desvios de dinheiro público por ONGs ligadas ao PCdoB já
tinham levado a Controladoria Geral da União a pedir
a devolução de R$ 49 milhões e o Supremo Tribunal
Federal a abriu, anteontem, inquérito para apurar as
acusações contra Orlando, que atingem também o
ex-ministro do Esporte e atual governador do Distrito
Federal, Agnelo Queiroz (PT, ex-PCdoB). Estimulado
pelo ex-presidente Lula, o PCdoB resistiu a aceitar
a saída de Orlando, que era dada como certa desde
a semana passada. Com a abertura do inquérito no
STF, porém, a situação dele ﬁcou insustentável. Mesmo assim, o partido conseguiu manter a pasta, o que
provocou críticas pesadas da oposição. Hoje o presidente do PCdoB, Renato Rabelo, vai se reunir com a
presidente Dilma, e eles devem anunciar o nome do
deputado Aldo Rebelo. Ex-presidente da UNE como
Orlando, Aldo sofreu resistências por sua atuação como
relator do Código Florestal, mas já teria sido escolhido.
Orlando é o sexto ministro demitido na gestão Dilma,
sendo o quinto por denúncias de corrupção. Segundo
a Procuradoria Geral, as investigações sobre Orlando
vão continuar, agora no STJ. Páginas 3 e 14 e editorial
“Caso PC do B põe ﬁsiologismo em xeque”
Justiça cobra R$ 203 milhões do grupo ligado
ao ex-juiz Nicolau.
ENTREVISTAS
Para cientistas políticos, tirar Orlando mas manter
PCdoB é fazer faxina com “política suja” pela coalizão.
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O ESTADO DE S. PAULO
TROCA NA ESPLANADA – Interno sob suspeita
Interino do Esporte ﬁrmou convênios
com ONGs suspeitas
Waldemar de Souza, do PC do B do Rio, assinou
contrato com o sindicato de dirigentes de futebol
Leandro Colon/Brasília
Apontado como ministro interino do Esporte após
a demissão de Orlando Silva, o secretário executivo
da pasta, Waldemar Souza, assinou convênios com
organizações não governamentais suspeitas de irregularidades.
Filiado ao PC do B do Rio de Janeiro, Souza foi
quem ﬁrmou o contrato de R$ 6,2 milhões com um sindicato de cartolas do futebol para um projeto da Copa
do Mundo de 2014, conforme revelou reportagem do
Estado publicada em agosto.
Conﬁança.Waldemar Souza faz parte da tropa
do PC do B dentro do ministério. É homem de conﬁança do ministro Orlando Silva. Passa pelo crivo dele
os principais contratos do Ministério do Esporte. Em
suas entrevistas, o delator do esquema que derrubou
Orlando, João Dias Ferreira, também inclui o nome
de Waldemar.
O nome do secretário executivo aparece, por
exemplo, na prorrogação de um convênio do Programa
Segundo Tempo no valor de R$ 911 mil com o Instituto de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente
(Idec), da cidade de Novo Gama (GO).
A renovação foi publicada no dia 25 de agosto
deste ano no Diário Oﬁcial da União. A entidade é de
fachada e, apesar de ter assinado o contrato em 2009,
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jamais executou o projeto. Após o Estado revelar o caso,
o ministério anunciou que decidira cancelar o contrato.
No dia 25 de janeiro de 2011, Waldemar Souza
assinou ainda um convênio de R$ 1,2 milhão com o
Instituto Pró-Ação, outra entidade sob suspeita.
Conforme a reportagem mostrou na segunda-feira
passada, a ONG repassou pelo menos R$ 1,3 milhão
em cheques para empresas fantasmas em Valparaíso
(GO). A entidade é apontada como “modelo de gestão”
pelo Ministério do Esporte.
Outro convênio. E não para por aí. Em 30 de
novembro de 2010, o secretário executivo surge como
responsável por um novo convênio, no valor de R$ 2,4
milhões com o Instituto Cidade, de Minas Gerais.
A entidade, que levou R$ 9 milhões nos últimos
quatro anos, é ligada ao secretário de Esporte Educacional, Wadson Ribeiro.
Tem sede na cidade mineira de Juiz de Fora, cidade em que Wadson é pré-candidato a prefeito em
2012 pelo PC do B. Ele, aliás, era o antecessor de
Waldemar Souza na Secretaria Executiva do ministério.
Ex-presidente da União Nacional dos Estudantes
(UNE) e também personagem de convênios suspeitos,
Wadson ainda permanece no cargo.
Ele retornou em março deste ano para o Ministério
do Esporte depois de perder as eleições para deputado
federal em 2010. O Estado revelou na quarta-feira que
o secretário recebeu R$ 33,5 mil de ajuda de custo ao
voltar para o governo.
ONG preencheu nota ﬁscal de fornecedor
Perícia feita a pedido do ‘Estado’ revela que entidade responsável por programa do ministério assinava
os cheques e também os recibos
27 de outubro de 2011
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Uma perícia técnica nas prestações de contas
de um convênio no Ministério do Esporte indica que o
representante de uma organização não governamental (ONG) fez o cheque e também preencheu a nota
ﬁscal em nome de quem vendeu à entidade o produto
destinado ao projeto do governo.
A pedido do Estado, o perito criminal federal
Maurício José da Cunha, professor de criminalística
e documentoscopia da Academia Nacional do Departamento de Polícia Federal, analisou os documentos.
Ele apontou que o mesmo punho escreveu os valores
e datas em cheques do Instituto Pró-Ação e notas ﬁscais de empresas fornecedoras do Projeto “Pintando
a Cidadania”.
Ou seja, quem pagou fez a nota ﬁscal de quem
vendeu. “Conseguiu-se detectar as características
dos graﬁsmos não só quanto ao aspecto formal como
quanto a sua formação genética em vários algarismos,
letras isoladas e em palavras completas indicando um
mesmo punho para os preenchimentos de cada cheque
pesquisado com sua respectiva nota ﬁscal”, diz o laudo.
Na segunda-feira, o Estado revelou que pelo
menos R$ 1,3 milhão em cheques da conta corrente
do convênio do Instituto Pró-Ação com o Ministério do
Esporte foi parar em contas de empresas fantasmas.
O convênio foi assinado pelo secretário nacional de
Esporte Educacional, Wadson Ribeiro. Há cheques
de R$ 364 mil, R$ 311 mil, R$ 213 mil, R$ 178 mil, R$
166 mil e R$ 58 mil. O dono de uma empresa disse
que “arranjou” a nota ﬁscal para um amigo.
As cópias dos cheques e das notas ﬁscais extraídas do convênio do ministério e são referentes às
empresas Contemporânea Comércio e Serviços e
Guerreiro Comércio e Serviços, que aparecem como
contratadas. A primeira recebeu R$ 817 mil e a segunda, R$ 178 mil. Ambas não têm endereço ﬁxo.
Com 40 anos de experiência na área, o perito
Maurício José da Cunha analisou um cheque e uma
nota ﬁscal no valor de R$ 178.187,50 emitido pela
ONG à empresa no dia 21 de maio de 2010. “Foram
detectadas convergências não só formais como em relação a gênese gráﬁca de diversas letras isoladas, em
palavras inteiras, em algarismos isolados e na formação de números, tais como o próprio valor 178.187,50
confrontados com o valor da respectiva nota ﬁscal.”
Foram também periciados o cheque e a nota
ﬁscal no valor de R$ 213.254,94 emitido pelo Instituto Pró-Ação para a Contemporânea. A conclusão foi
a mesma. Por ﬁm, o perito diz que “tudo indica” que
a mesma pessoa escreveu todos os cheques e notas
ﬁscais relacionados a essas empresas. O dono do Instituto Pró-Ação, Zilmar Moreira, disse que vai averiguar
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o caso, mas negou envolvimento em irregularidades.
“Nós cumprimos com nossa obrigação no convênio”.
Convênio está em fase
de prestação de contas, diz pasta
A assessoria do ministério informou que, se o teor
da reportagem for conﬁrmado, tomará providências. A
pasta disse que poderá convocar o Instituto Pró-Ação,
oﬁciar às secretarias Distrital e Estadual de Fazenda
sobre a validade das notas, dar ciência à polícia, avaliar
as despesas no parecer ﬁnal da prestação de contas e
dar ciência das iniciativas ao Ministério Público. Ressaltou ainda que o convênio com a ONG está em fase
de prestação de contas. “Na análise das prestações
de contas, como a que está sendo feita no caso deste
convênio, esse e todos os outros preceitos legais são
rigorosamente observados.”/L.C
TROCA NA ESPLANADA – O Estado de S. Paulo
Orlando liberou material
esportivo para João Dias
Quinta-feira, 27 de outubro de 2011
Dois ofícios assinados pelo ex-ministro, em 2006,
beneﬁciaram a entidade mantida pelo PM e delator do
esquema de desvios de verbas
Leandro Colon
Felipe Recondo/Brasília
Agora ex-ministro do Esporte, Orlando Silva enviou pessoalmente e assinou de próprio punho no ﬁm
de 2006 dois ofícios endereçados diretamente ao policial militar João Dias Ferreira, delator de esquema
de corrupção no Ministério do Esporte. Ao assinar o
documento, obtido pelo Estado, Orlando Silva liberou
material esportivo para a ONG do policial que até então
tocava o Programa Segundo Tempo no Distrito Federal.
“É com grande satisfação que autorizo o encaminhamento à Vossa Senhoria de materiais esportivos
confeccionados em penitenciárias brasileiras e em
comunidades reconhecidamente carentes”, disse Orlando no ofício 3099 de 30 de outubro de 2006. Hoje,
ele classiﬁca João Dias de “bandido” e “criminoso”.
O assunto da carta é “liberação de material esportivo”. Naquele dia, foram liberados 5 mil calções,
5 mil camisetas, 5 mil bonés, centenas de bolas e redes para a ONG de quem hoje acusa Orlando Silva
de participar de um esquema de desvios de recursos
no Esporte.
No dia 13 de dezembro do mesmo ano, um outro
ofício, de número 3373/2006, também assinado por Orlando Silva, reitera o anterior e acrescenta a liberação
de mais 100 camisetas do Programa Segundo Tempo.
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Os dois ofícios mencionam o nome de João Dias
e a Associação João Dias de Kung Fu-Desporto e Fitness, com sede no Distrito Federal.
O ministro e sua equipe no ministério acusam
João Dias de fraudar a execução e a prestação de
contas do projeto. Na época dos ofícios, o policial militar tinha contrato para aplicar o Segundo Tempo no
DF. O convênio mencionado nos documentos recebeu
cerca de R$ 922 mil.
Dias tem dito que, naquele ano de 2006, o dinheiro do seu convênio também foi parar no pagamento
de despesas da campanha eleitoral do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que concorria a reeleição.
O Ministério do Esporte diz que o policial de desviou pelo menos R$ 3 milhões dos cofres do governo
por meio de dois convênios entre 2005 e 2007. Dias
nega as acusações e alega que sofre retaliação do
ministério porque não quis pagar uma suposta propina
de 20% que o PC do B, partido que comanda a pasta,
cobraria dentro do Programa Segundo Tempo.
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Encontro.Em sua defesa, Orlando Silva alegou
que só o encontrou uma vez, ainda na gestão anterior
à sua, do hoje governador do Distrito Federal, o petista
Agnelo Queiroz. Já João Dias Ferreira tem declarado
que teve uma reunião informal com o comunista em
março de 2008 para discutir a cobrança que o ministério fazia contra ele.
Segundo Dias, Orlando teria proposto um acordo
para que o esquema de corrupção não fosse denunciado. O delator ainda aﬁrma que soube de uma entrega
de dinheiro do esquema para Orlando na garagem do
próprio ministério. O seu funcionário Célio Soares Pereira teria dado a ele uma caixa cheia de notas de R$
100 ex-ministro nega a acusação.
Dias foi preso no ano passado na Operação Shaolin, que investigou seus convênios com o ministério. O
Estado procurou a assessoria do ministério para explicar os motivos desses ofícios, mas não houve retorno
até o fechamento desta reportagem.
Silêncio. Segundo Dias, ex-ministro Orlando Silva
propôs um acordo para que ele se calasse.
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Delator do esquema desiste de ir à Câmara
No dia em que o ministro do Esporte, orlando
Silva, perdeu o cargo, o seu acusador desistiu de fazer as denúncias contra ele na Câmara. “Considero
que os últimos acontecimento referentes à crise no
referido ministério esvaziaram o propósito de meu
comparecimento” aﬁrmou João Dias Ferreira em carta
enviada ao presidente da comissão, deputado Sérgio
Brito(PSC-BA).
A ausência do delator provocou reação do PC
do B. “O acusador mostra que não tem provas” disse
Osmar Júnior (PI). A oposição também se mostrou
decepcionada. Deputados do PSDB e do DEM passaram até a chamá-lo de “bandido”, como ex– ministro/
Eduardo Bresciani e Vannildo mendes
MOTORISTA DIZ TER SIDO
AMEAÇADO DUAS VEZES
Célio Soares, que aﬁrma ter entregue R$ 1 milhão
ao ministro, acusa pessoas ligadas a ONGs
O GLOBO 26/11/2011
BRASÍLIA. O motorista Célio Soares, uma das
principais testemunhas dos supostos desvios de dinheiro do Ministério do Esporte, aﬁrmou ontem que
recebeu ameaças de agressão de duas pessoas ligadas a Organizações Não Governamentais (ONGs)
suspeitas de envolvimento em irregularidades. Uma
das tentativas de coerção teria partido do irmão de um
político petista de Brasília. A outra ameaça teria como
origem um homem que teria relações com a ONG Instituto Liga de Futebol Society. Em entrevista ao GLOBO
ontem, o motorista reaﬁrmou ter levado R$ 1 milhão
para o ministro do Esporte, Orlando Silva, que nega
com veemência.
Soares está intimado para depor hoje na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. O motorista disse que os dois responsáveis pelas ameaças
estiveram na casa dele em Sobradinho, na semana
passada. Como não encontraram o motorista, os dois
teriam deixado com familiares recados ameaçadores.
Desde então, Soares não anda sozinho. Só se movimenta em Sobradinho, cidade-satélite de Brasília, na
companhia de amigos. Soares foi motorista de Fredo
Ebling, ex-candidato a deputado federal pelo do PCdoB
e um dos principais aliados de Orlando no partido.
– Um ﬁcou lá em casa e falou para minha mãe
que eu não sabia onde eu estava entrando. Que eu
ia me lascar todinho. O outro também ﬁcou lá meia
hora me esperando. Falou para eu tomar cuidado por
onde eu estaria entrando. Deixou esse recado com a
menina que trabalha lá em casa – disse Soares, em
entrevista gravada.
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Célio diz que usou credencial
para entrar na garagem do ministério
Esta é a primeira vez que Célio Soares rompe
o silêncio que se auto-impÃ´s após declarar Ã revista
“Veja”, há duas semanas, que tinha levado R$ 1 milhão
para Orlando Silva na garagem do ministério. Numa
longa conversa, o motorista reaﬁrmou que recolheu e
levou uma caixa de dinheiro para o ministro em novembro ou dezembro de 2008. Ele teria recolhido o dinheiro
com dirigentes de ONGs beneﬁciadas pelo programa
Segundo Tempo a mando de Fredo e, em seguida,
transportado o dinheiro numa caixa de papelão até a
garagem do ministério.
Ele relata que entrou na garagem do ministério
com uma credencial fornecida por Fredo, parou o carro
ao lado do carro oﬁcial do ministro e, em pouco tempo,
entregou a encomenda. O motorista do ministro teria
ajudado a carregar a caixa do porta-malas de um carro
para o outro. Segundo ele, a ajuda era necessária para
evitar que o peso do dinheiro arrebentasse a caixa.
– Levei um R$ 1 milhão em notas de R$ 50, R$
100. Parei do lado, desci, abri o porta-mala do carro,
peguei o dinheiro. O motorista abriu o porta-mala do
carro oﬁcial. Fui eu quem botou com a ajuda do motorista – disse Soares.
Segundo ele, o motorista estava no banco de trás
do carro e perguntou pela saúde de Fredo. O militante
do PCdoB teria contraído uma virose e não pode comparecer ao compromisso com o ministro.
– Só perguntou se o Fredo estava melhor. Falei
: “tá melhorando” – disse.
O motorista sustenta ainda que, a pedido de Fredo, recolheu o dinheiro com dirigentes de ONGs. Ele
diz ter recebido R$ 200 mil do ex-jogador de futebol
Toni Matos e de Hilton, ex-funcionário do Ministério do
Esporte. Ele teria recolhido ainda outros R$ 300 mil
com Geraldo Nascimento, apontado como um dos laranjas de seis empresas acusadas de fornecer notas
ﬁscais falsas para dirigentes de ONGs.
Soares disse que recolheu o dinheiro próximo Ã
sede da Associação Toni Matos, em Sobradinho. Ex-jogador ligado ao PCdoB, Matos tem vínculos com
quatro ONGs ﬁnanciadas com recursos do Ministério
do Turismo. Procurado pelo GLOBO, o ex-jogador negou que tenha repassado dinheiro ao ministro.
– É tudo mentira. Não tem nada disso – disse Matos, segundo relato de uma funcionária da associação.
Procurados pelo GLOBO, os dois acusados por
Célia pelas ameaças não foram localizados. Célio Soares tem 30 anos e seis ﬁlhos. Ele foi apresentado a
Fredo em 2006 pelo policial João Dias Ferreira, delator
de supostas fraudes no ministério. Soares trabalhou
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para Fredo entre 2007 e 2008. Hoje, Célio Soares faz
bico para um sindicato de jogadores de Sobradinho.
-“Levei um R$ 1 milhão em notas de R$ 50, R$
100. Parei do lado, desci, abri o porta-mala do carro, peguei o dinheiro. O motorista abriu o porta-mala do carro
oﬁcial. Fui eu quem botou com a ajuda do motorista”
“Um ﬁcou lá em casa e falou para minha mãe que
eu não sabia onde eu estava entrando. Que eu ia me
lascar todinho. O outro também ﬁcou lá meia hora me
esperando. Falou para eu tomar cuidado por onde eu
estaria entrando. Deixou esse recado com a menina
que trabalha lá em casa”
OPINIÃO
MUTAÇÃO
O IDEÁRIO básico do comunista é a expropriação da propriedade privada em nome do bem público.
DEVER TER passado por alguma mutação genética a ideologia de militantes do PC do B, para eles
passarem a expropriar a propriedade pública com ﬁnalidade privada.
Oposição chama Orlando de ‘ministro ﬁcha-suja’
Autor(es): agência o globo:André de Souza
O Globo – 26/10/2011
Abertura de inquérito no Supremo também dá
força a oposicionistas para pedirem saída do ministro
do Esporte
André de Souza
BRASÍLIA. O discurso da oposição contra a permanência do ministro do Esporte, Orlando Silva, no
cargo foi reforçado ontem pela abertura de inquérito
no Supremo Tribunal Federal para investigar a suposta
participação dele em desvios de recursos do Programa
Segundo Tempo. O líder do PPS na Câmara, Rubens
Bueno (PR), classiﬁcou Orlando como “ministro ﬁcha-suja” e disse que sua permanência no comando da
pasta se tornava impossível a partir da investigação
no Supremo.
– Hoje, Orlando Silva é uma espécie de ministro ﬁcha-suja – disse o deputado, salientando que a
decisão do STF mostra a existência de um esquema
de corrupção no Ministério do Esporte para irrigar os
cofres do PCdoB, partido do ministro.
No debate, numa comissão da Câmara sobre
Lei Geral da Copa, o líder do PPS voltou a instigar o
ministro:
– Agora o ministro é investigado pelo STF. Não
deveria estar sentado nessa cadeira, nesse instante,
como ministro. Se tivesse ato de cidadania a seu governo e a seu país, deixaria o ministério enquanto as
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investigações ocorrem e, nada sendo provado, vossa
excelência voltaria.
No Senado, o líder do PSDB, Álvaro Dias (PR)
disse que o governo e seus aliados não querem investigar coisa nenhuma, depois que a tropa governista
derrubou na Comissão de Educação um requerimento
em que ele pedia para ouvir servidores do Ministério
do Esporte envolvidos nas denúncias de corrupção no
ministério – o assessor especial Fábio Hansen e o ex-chefe de gabinete da Secretaria Executiva do Ministério do Esporte Charles Rocha. Eles são ﬂagrados em
um áudio orientando o policial militar João Dias a se
livrar das irregularidades de um convênio ﬁrmado entre a pasta e uma de suas ONGs. As ONGs do policial
são acusadas de desviar R$3,2 milhões do ministério.
No seu blog, João Dias protestou: “Se os parlamentares se recusam a investigar casos de corrupção,
o melhor seria renunciar aos mandatos conferidos pelo
povo, pois não se pode mais admitir tamanha omissão diante das inúmeras denúncias sobre desvio de
dinheiro do contribuinte”.
ONGs beneﬁciam familiares de Orlando
Rede de organizações não governamentais ajudou
militantes do PC do B, a mulher e o cunhado
do ministro a receber dinheiro público
Convênios assinados pelo governo federal mostram que a família do ministro Orlando Silva (Esporte)
e militantes do PC do B receberam verbas públicas
transferidas pela pasta por meio de contratos ﬁrmados
com uma rede de organizações não-governamentais
(ONGs). No rastro da posse de Orlando Silva no Esporte, em abril de 2006, a mulher dele, Ana Cristina
Petta, também arrumou um cargo de conﬁança no Ministério da Cultura.
A nomeação de Ana Petta como gerente da Secretaria de Políticas Culturais foi publicada em maio de
2006. A mulher de Orlando Silva recebeu R$ 2.961,87
até junho, segundo o Portal da Transparência, que não
registra outros pagamentos. Mas a passagem pelo governo federal azeitou os negócios públicos e privados
e levou até a ONG Via BR, intermediária das relações
com a família Orlando-Petta, a festejar. “Uma parceria
de sucesso”, saudou o então secretário de Esporte de
Campinas (SP), Gustavo Petta, sobre o evento promovido com o Instituto Via BR no município em novembro
de 2009, prestigiado pelo cunhado de Petta, Orlando
Silva, ministro do Esporte. A festa foi apenas um capítulo na complexa rede de relações entre a família de
Orlando Silva, PC do B e ONGs.
A ONG Via BR, criada pouco tempo antes por
“jovens com a perspectiva socialista”, seria contratada
pelo Esporte menos de seis meses depois da festa da
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“Virada Esportiva”, em Campinas. A Via BR teria 26
dias a partir da publicação do convênio no Diário Oﬁcial
para estimular a participação social na 3a Conferência
Nacional do Esporte. Pelo trabalho, recebeu R$ 272 mil.
Gustavo Petta, irmão de Ana Cristina Petta, mulher
de Orlando Silva, havia sido convidado pelo ministro e
cunhado a participar da organização dessa conferência.
No mês seguinte à conferência que organizara, com
a participação da Via BR, Gustavo Petta se lançaria
candidato a deputado federal pelo PC do B.
A Contra Regras, que prestou serviços gratuitos
à campanha de Petta, acabara de receber RS 83400
de convênio da Via BR com o Ministério do Esporte. A
“doação” à campanha, acima dos valores permitidos
por lei, seria condenada depois pela Justiça eleitoral. A
Contra Regras levou multa e ﬁcará sem contratos com
o poder público, apesar da defesa feita pela advogada
da Via BR, Camila Saad.
Os laços que unem a Via BR e a Contra Regras
vão além dos negócios em Campinas e dos convênios
selados com a União em 2010, um dos quais teve
subcontratada a Hermana, empresa de Anna Perta.
A ONG e a empresa dividem o mesmo endereço na
rua Áurea, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo,
em prédio vizinho ao da Hermana.
Mais do que isso, seus dirigentes foram companheiros de Gustavo Petta na União Nacional dos
Estudantes (UNE). Quando Orlando Silva assumiu o
comando do Ministério do Esporte, em abril de 2006,
Gustavo Petta presidia a UNE. No posto, criou o Centro
Universitário de Cultura e Arte da entidade (Cuca), dos
quais Vanessa Stropp e Tiago Alves eram coordenadores. Stropp também participou da União da Juventude
Socialista (PCdoB).
Vanessa Stropp é a diretora– executiva da Via
BR, ONG criada em fevereiro de 2009 a partir do ca-
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dastro ﬁscal da Associação Maria Amor e Esperança
(AMAE). É quem subcontrata a Contra Regras e também a Hermana para tocar convênios com os ministérios do Esporte e da Justiça.
Tiago Alves é diretor da Contra Regras e disse
que conhece Vanessa Stropp “do movimento cultural”.
Esse também foi o elo apresentado pela diretora do
Instituto Via BR com Anna.
Outro lado. Menos de um mês depois de devolver
RS 32,1 mil que recebeu do convênio da Via BR com
a pasta da Justiça, Ana Petta aﬁrmou desconhecer
que a ONG ligada ao irmão havia recebido verbas do
ministério do marido. O Esporte negou irregularidade. “O ministério não se pauta por decisões de cunho
ideológico e age sempre em respeito às normas que
regem as celebrações de convênios.”
Kassab dá incentivo ﬁscal a produção
de Anna Petta
A atriz Anna Cristina Lemos Petta, de 33
anos, mulher do ministro do Esporte, Orlando
Silva (PC do B), foi contemplada com incentivo ﬁscal de R$ 79.196,40 pela gestão Gilberto
Kassab (PSD) para fazer o curta-metragem
Made In Brazil. O teto da Secretaria Municipal
de Cultura para curtas é de R$ 80 mil.
O projeto foi um dos seis selecionados
ontem entre 305 inscritos no programa de incentivos ao cinema da Prefeitura. Quem patrocinar a produção poderá obter desconto em
tributos municipais.
Apesar de ser aliado dos comunistas,
para quem entregou a Secretaria de Coordenação da Copa de 2014, Kassab nega que a atriz
tenha sido beneﬁciada. “A escolha foi técnica”,
informou a Prefeitura. Procurada, Anna Petta
não retornou as ligações do Estado.
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E a ‘piscina de Karina’ fez água
Vereadora do PC do B obteve verba federal para
parque aquático, mas obra está cheia de falhas
26 de outubro de 2011
Enquanto uma chuva de denúncias sobre repasses supostamente ilegais para ONGs ligadas ao
PC do B põe em xeque o ministro Orlando Silva, a
‘piscina da Karina’ não enche nunca e dá margem a
polêmicas e desconﬁanças dos 48 mil habitantes de
Jaguariúna (SP).
A obra foi viabilizada pela vereadora e ex-jogadora de basquete Karina Rodrigues, do partido e das
relações pessoais do ministro. Ela dirige a organização
Pra Frente Brasil, que antes foi Bola Pra Frente, criada
em 2003, agora sob suspeita do Ministério Público e
do Tribunal de Contas. Em sete anos, a ONG captou
R$ 28 milhões em recursos da pasta de Orlando – R$
12,9 milhões liberados só em 2010.
A piscina de Jaguariúna foi inaugurada no dia do
aniversário da cidade, 12 de setembro, mas até agora
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ninguém nela mergulhou porque a água se foi – depois
da festa, as autoridades interditaram a área.
O problema é que, sem as devidas ligações e
sem tratamento e bombas, a piscina foi enchida com
caminhões-pipa. Com o volume d’água e a forte pressão, as paredes não suportaram e a água escoou pelas rachaduras. Em menos de dez dias, a ‘piscina da
Karina’ praticamente secou.
A vereadora diz que não aceitava o fato de Jaguariúna oferecer uma só piscina a seus munícipes, por
isso foi a Brasília reivindicar R$ 350 mil para construir
uma semiolímpica aquecida e outra, menor, para hidroginástica da terceira idade no Parque Serra Dourada.
“Esse dinheiro nem passou pela minha mão”, ela
aﬁrma. “Apenas fui a Brasília e no ministério falei com
o secretário que libera recursos para prefeituras. Apresentei projeto, normal. Foi a única verba que consegui
como vereadora.”
O dinheiro que Karina pleiteou logo veio e o Departamento de Licitação da prefeitura abriu concorrência, em setembro de 2010, na modalidade tomada de
preços. A Pavimentadora e Construtora Viasol assumiu
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a obra, orçada em R$ 325,7 mil e com prazo de quatro
meses para entrega. O contrato recebeu aditamento
de R$ 98,8 mil.
Contam pela cidade que, nos idos de 50 e 60,
o local onde construíram o parque aquático era uma
lagoa que foi aterrada com lixo doméstico, restos de
cerâmica e de construção. A prefeitura informou que
“os problemas foram causados por uma acomodação
do terreno” e estima que “em cinco dias o serviço esteja totalmente concluído”. A Viasol não se manifestou.
“A construtora não é minha, a piscina não é minha”, diz Karina. “Quero investigação, pedi CPI. Na
Câmara eu meti o sarrafo neles. Rachadura não é
culpa minha, meti o pau no vazamento. A piscina é
uma vergonha.”
Karina refuta suspeitas que cercam sua ONG. “As
contratações eu faço com pregão presencial e ampla
transparência. Eu não tenho tanta força no ministério.
As coisas não são tão simples. Sabe quantas vezes
almocei com o Orlando? Uma em cinco anos.”
secretário leva R$ 33,5 mil ao voltar ao cargo
Ao retornar ao Esporte, depois de disputar e perder
eleição, Wadson ganhou ‘ajuda de custo’
O secretário nacional de Esporte Educacional,
Wadson Ribeiro (PC do B), recebeu R$ 33,5 mil ao
retornar ao ministério em março deste ano após disputar e perder as eleições de 2010 para deputado
federal em Minas. Ele ganhou o dinheiro, equivalente
a três meses do salário de R$ 11,1 mil, como “ajuda
de custo” para retornar à pasta, de onde saiu no ano
passado para ser candidato.
Além dos R$ 33,5 mil extras, ele ainda levou R$
6,1 mil como “colaborador eventual” do ministério entre
fevereiro e março deste ano, quando estava desempregado após a derrota nas urnas.
Ex-presidente da UNE e homem de conﬁança do
ministro Orlando Silva, Wadson era secretário executivo
na gestão passada, o segundo cargo mais importante.
Chegou ao governo em 2007 e foi exonerado no dia
30 de março de 2010 para ser candidato. Ao voltar em
março de 2011, assumiu a Secretaria de Esporte Educacional, responsável pelo programa Segundo Tempo,
foco de irregularidades.
O nome do secretário aparece na assinatura de
convênios sob suspeita, tendo autorizado até a liberação de recursos para uma entidade de Juiz de Fora,
seu reduto eleitoral, onde é pré-candidato a prefeito
para a disputa de 2012. Em abril, ele foi à cidade distribuir kits do Segundo Tempo.
Wadson nunca concluiu um curso superior. Largou a faculdade de medicina para se dedicar à militância no PC do B.
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Procurado pelo Estado, o Ministério do Esporte
disse que se amparou na legislação do servidor público para justiﬁcar o repasse dos R$ 33,5 mil para uma
pessoa que apenas deixou o cargo de olho na disputa
eleitoral e retornou após perder nas urnas.
“O valor referido foi pago como ajuda de custo
referente a deslocamento e mudança, recebida no
momento da nomeação para o cargo de secretário
nacional de Esporte Educacional do Ministério do Esporte, conforme prevê a legislação”, disse o ministério.
Em relação aos R$ 6,1 mil pagos antes da nova nomeação, a pasta informou: “O valor refere-se a diárias
decorrentes de vindas ao ministério, a convite deste,
como colaborador eventual, para tratar de temas do
interesse desta pasta”.
Questionada pelo Estado, a Controladoria-Geral
da União deu a seguinte resposta: “A legislação não impede a questão colocada, pois fala apenas no período
mínimo de três meses. Apenas se ﬁcar caracterizado
que o órgão adota a prática de forma sistemática com
a mesma pessoa, ﬁca passível de responsabilização”.
O Estado mostrou na semana passada que Wadson assinou e renovou um convênio de R$ 911 mil
do Segundo Tempo que nunca saiu do papel com uma
ONG de fachada. Após o Estado revelar a prorrogação do contrato, o Ministério do Esporte anunciou sua
rescisão.
NACIONAL
Crise. STF autoriza início de investigação, solicitada pela Procuradoria-Geral da República, de suposto crime contra a administração pública; Orlando Silva
aﬁrma a integrantes de seu partido que está sendo ‘fritado’ pelo PT e abandonado pelo Palácio do Planalto
Supremo autoriza inquérito e situação
de ministro se agrava; PC do B resiste
O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou ontem a abertura de inquérito para investigar denúncias
de fraudes e desvios de recursos em convênios no
Ministério do Esporte e agravou ainda mais a situação do titular da pasta, Orlando Silva (PC do B). Em
conversas reservadas com dirigentes de seu partido,
o ministro disse que se sentia “fritado” pelo PT e que
seu sentimento era o de estar sendo abandonado pelo
Palácio do Planalto.
A ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha determinou abertura de inquérito por suposto envolvimento
de Orlando com crimes contra a administração pública.
Ele passa a ser o primeiro ministro da gestão Dilma
Rousseff sob investigação.
No ﬁm da tarde de ontem, o presidente do PC do
B, Renato Rabelo, foi chamado ao Palácio do Planalto
para uma conversa com o chefe da Secretaria-Geral
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da Presidência, Gilberto Carvalho. O ministro aﬁrmou
que a presidente Dilma Rousseff acompanhava atentamente as denúncias contra Orlando e manifestou preocupação com a avalanche de acusações contra ele.
“O quadro é de observância justa e preocupada”,
resumiu Carvalho. Ele pediu ao PC do B que não abra
fogo contra o PT, sob a alegação de que isso pode piorar as coisas. O governo esperava que Orlando ﬁzesse
mudanças rápidas na cúpula do ministério, na tentativa de dar uma resposta às denúncias de irregularidades. Auxiliares de Dilma agora têm dúvidas se ainda é
possível reverter o quadro negativo com essa atitude.
Rabelo disse que o PC do B mantém o apoio
ao titular do Esporte e não aceitará outro nome para
ocupar a pasta. “Não podemos admitir um tribunal de
exceção”, insistiu ele.
A ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha determinou abertura de inquérito para investigar Orlando
Silva por suposto envolvimento com crimes contra a
administração pública. Com a decisão, Orlando passa
a ser o primeiro ministro do governo Dilma Rousseff
sob investigação.
O PC do B também rejeita a hipótese de escambo político, na qual trocaria um ministério por outro. Na
avaliação dos comunistas, entregar o cargo antes da
reforma ministerial, prevista para janeiro, seria atestado de culpa.
Surpresa. A saída de Orlando, porém, é cada vez
mais uma questão de tempo. O governo ﬁcou surpreso
com a rapidez com a qual o STF abriu inquérito para
investigar denúncias de envolvimento do ministro em
esquemas de corrupção no Esporte. Nos bastidores
havia até mesmo suspeitas de que o procedimento
era mais um capítulo do enfrentamento do Judiciário
com o Executivo. Desde agosto, o Judiciário trava uma
batalha com o governo porque a previsão de reajuste da categoria ﬁcou de fora do Orçamento da União.
Na prática, porém, a investigação levou a crise
para o Planalto. Na sexta-feira, quando deu um voto
de conﬁança a Orlando, Dilma foi taxativa. “Vamos esperar os próximos acontecimentos”, disse ela. A presidente não gostaria de comprar uma briga com o PC
do B agora, principalmente porque o partido continua
ameaçando “detonar” o suposto esquema de fraude
que teria sido montado por Agnelo Queiroz (PT), antecessor de Orlando no ministério e hoje governador
do Distrito Federal. À época, Agnelo era do PC do B.
Ao participar ontem de audiência da comissão
da Câmara que trata da Lei Geral da Copa, Orlando
passou boa parte do tempo explicando denúncias. A
tropa de choque governista que o acompanhou nos
depoimentos da semana passada, na Câmara e no
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Senado, estava ontem bastante reduzida, em mais um
sinal de sua fragilidade política.
Supremo. “O inquérito está aberto porque houve
pedido de investigação”, aﬁrmou ontem a ministra Cármen Lúcia. Em seu despacho, ela também requisitou
ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que encaminhe
ao STF num prazo de 48 horas o inquérito que apura
a suposta participação do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, com desvios de recursos públicos
do programa Segundo Tempo, de incentivo à prática
esportiva por crianças e adolescentes.
Após analisar o inquérito que tramita no STJ, a
ministra decidirá se as investigações contra Orlando
Silva e Agnelo Queiroz tramitarão juntas no Supremo.
Ao abrir o inquérito no Supremo, Cármen Lúcia atendeu a um requerimento do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, para quem os fatos noticiados
são graves.
“Há fortes indícios de irregularidades na execução
do Programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte,
cujos recursos seriam desviados em proveito de integrantes do PC do B, entre os quais, supostamente, o
ministro Orlando Silva e o governador Agnelo Queiroz”,
sustentou Gurgel no pedido de investigação.
Além de requisitar a investigação que tramita no
STJ, Cármen Lúcia deu um prazo de 10 dias para que
o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria-Geral da União (CGU) informem se foram instaurados
procedimentos relativos a supostos desvios de recursos
públicos do Programa Segundo Tempo.
A ministra também requereu ao Ministério do
Esporte que forneça cópia integral dos procedimentos
relativos aos convênios celebrados com a Federação
Brasiliense de Kung Fu, a Associação João Dias de
Kung Fu, o Instituto Contato e a organização não governamental Bola pra Frente/Pra Frente Brasil.
O futuro do inquérito depende do procurador-geral, a quem cabe denunciar ou não os suspeitos. “O fato
de começar as investigações não signiﬁca que vão ter
prosseguimento. Depende do que o procurador-geral
vai encontrar a partir de agora”, explicou Cármen Lúcia.
O advogado do ministro, Antonio Carlos de Almeida Castro, disse que “não há prova” contra ele. Segundo ele, o inquérito foi aberto somente com base em
reportagens jornalísticas e representações da oposição.
Estratégia Os governistas prometem se ausentar e esvaziar hoje, na Câmara, o depoimento do PM
João Dias Ferreira.
SEM INVESTIGAÇÃO
O que ocorreu com
os ministros demitidos “
Antonio Palocci
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No mesmo dia que deixou; Casa Civil, a PGR
arquivou a representação da oposição que pedia investigação de suposto enriquecimento ilícito
Wagner Rossi
Após uma série de denúncias de corrupção no
Ministério da Agricultura, pediu demissão em 17 de
agosto. A Policia Federal decidiu indiciá-lo após a saída delego cargo
Alfredo Nascimento
A CGU abriu inquéritos para investigar a gearão
do ex-ministro dos Transportes e denúncia de superfaturamento em obras para o caixa do PR
Pedro Novais
Cúpula do Ministério do Turismo é presa pela PF
e a GGU abre inquérito para apurar irregularidades.
Ex-ministro não foi investigado.
e Outros casos
Henrique Meirelles
Em 2010, o STF aceitou pedi-dopara abrir inquérito
Romero Jucá
Em 2007, foi formalmente denunciado ao STF
Eliseu Padilha
Em 2001, passou a ser investigado pela PGR
Quarta-feira, 26 de outubro de 2011 Valor
STF abre Inquérito para investigar
denúncias contra Orlando Silva
O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu inquérito
para investigar o ministro do Esporte, Orlando Silva, e as
denúncias de desvios de dinheiro de programas sociais
da pasta. A decisão foi tomada, ontem, pela ministra
Cármen Lúcia Antunes Rocha, relatora do processo.
Ela deferiu três das sete diligências que foram pedidas
pelo procurador-geral da República, Roberto Gurgel.
A ministra determinou o envio de cópia ao STF do
processo em tramitação no Superior Tribunal de Justiça
(SIJ) no qual o governador do Distrito Federal, Agnelo
Queiroz, também é investigado por supostos desvios
no Esporte, quando ocupou o cargo de ministro, entre 2003 e 2006.Ela deu 48 horas para o cumprimento
dessa determinação.
Cármen Lúcia também autorizou que o Tribunal
de Contas da União (TCU) e a Controladoria-Geral da
União (CGU) informem se estão investigando o programa Segundo Tempo. Ela deu dez dias para que os
dois órgãos prestem informações.
Por ﬁm, a ministra determinou que o Ministério do
Esporte informe, em dez dias, os procedimentos que
adotou com relação aos convênios com a Federação
Brasiliense de Kung Fu, a Associação João Dias de
Kung Fu, o Instituto Contato e a ONG Bola Pra Frente.
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As entidades são suspeitas de desviar dinheiro através
do programa Segundo Tempo.
Apesar de aceitar esses pedidos, a ministra negou outros quatro, que envolvem testemunhas: Ela
achou que, por enquanto, não é urgente tomar o depoimento de Orlando e de Agnelo, que estariam no
mesmo grupo de testemunhas. O mesmo vale para
outras pessoas que foram agrupadas entres grupos
distintos, como o ex-policial João Dias, que denunciou
Silva, e a ex-jogadora de basquete Karina Rodrigues,
que também recebeu verbas do Segundo Tempo através de uma ONG.
Para Cármen Lúcia, a continuidade do caso “depende do que o procurador-geral da República vai encontrar a partir de agora”. “O fato de começarem as
investigações não signiﬁca que vão ter prosseguimento”
Gurgel quer unir no STF todas as investigações
envolvendo supostos desvios de verbas na Pasta. Isso
facilitaria a apuração do caso, que teria uma condução
única na justiça.
Hoje, as investigações estão separadas. Silva
responde a inquérito no STF, enquanto Agnelo enfrenta investigação no SIJ. A divisão deve-se ao foro
privilegiado de cada um deles. Ministro de Estado só
pode ser processado perante o Supremo, enquanto
governadores são investigados no STJ. Mas, caso haja
conexão entre os fatos sob apuração, todos serão investigados no Supremo.
Motorista diz ter sido ameaçado duas vezes
Célio Soares, que aﬁrma ter entregue r$ 1 milhão
ao ministro, acusa pessoas ligadas a ONGs
BRASÍLIA. O motorista Célio Soares, uma das
principais testemunhas dos supostos desvios de dinheiro do Ministério do Esporte, aﬁrmou ontem que
recebeu ameaças de agressão de duas pessoas ligadas a Organizações Não Governamentais (ONGs)
suspeitas de envolvimento em irregularidades. Uma
das tentativas de coerção teria partido do irmão de um
político petista de Brasília. A outra ameaça teria como
origem um homem que teria relações com a ONG Instituto Liga de Futebol Society. Em entrevista ao GLOBO
ontem, o motorista reaﬁrmou ter levado R$ 1 milhão
para o ministro do Esporte, Orlando Silva, que nega
com veemência.
Soares está intimado para depor hoje na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. O motorista disse que os dois responsáveis pelas ameaças
estiveram na casa dele em Sobradinho, na semana
passada. Como não encontraram o motorista, os dois
teriam deixado com familiares recados ameaçadores.
Desde então, Soares não anda sozinho. Só se movimenta em Sobradinho, cidade-satélite de Brasília, na
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companhia de amigos. Soares foi motorista de Fredo
Ebling, ex-candidato a deputado federal pelo do PCdoB
e um dos principais aliados de Orlando no partido.
– Um ﬁcou lá em casa e falou para minha mãe
que eu não sabia onde eu estava entrando. Que eu
ia me lascar todinho. O outro também ﬁcou lá meia
hora me esperando. Falou para eu tomar cuidado por
onde eu estaria entrando. Deixou esse recado com a
menina que trabalha lá em casa – disse Soares, em
entrevista gravada.
Célio diz que usou credencial para entrar
na garagem do ministério
Esta é a primeira vez que Célio Soares rompe o silêncio que se auto-impôs após declarar Ã revista “Veja”,
há duas semanas, que tinha levado R$ 1 milhão para
Orlando Silva na garagem do ministério. Numa longa
conversa, o motorista reaﬁrmou que recolheu e levou
uma caixa de dinheiro para o ministro em novembro
ou dezembro de 2008. Ele teria recolhido o dinheiro
com dirigentes de ONGs beneﬁciadas pelo programa
Segundo Tempo a mando de Fredo e, em seguida,
transportado o dinheiro numa caixa de papelão até a
garagem do ministério.
Ele relata que entrou na garagem do ministério
com uma credencial fornecida por Fredo, parou o carro
ao lado do carro oﬁcial do ministro e, em pouco tempo,
entregou a encomenda. O motorista do ministro teria
ajudado a carregar a caixa do porta-malas de um carro
para o outro. Segundo ele, a ajuda era necessária para
evitar que o peso do dinheiro arrebentasse a caixa.
– Levei um R$ 1 milhão em notas de R$ 50, R$
100. Parei do lado, desci, abri o porta-mala do carro,
peguei o dinheiro. O motorista abriu o porta-mala do
carro oﬁcial. Fui eu quem botou com a ajuda do motorista – disse Soares.
Segundo ele, o motorista estava no banco de trás
do carro e perguntou pela saúde de Fredo. O militante
do PCdoB teria contraído uma virose e não pode comparecer ao compromisso com o ministro.
– Só perguntou se o Fredo estava melhor. Falei
: “tá melhorando” – disse.
O motorista sustenta ainda que, a pedido de Fredo, recolheu o dinheiro com dirigentes de ONGs. Ele
diz ter recebido R$ 200 mil do ex-jogador de futebol
Toni Matos e de Hilton, ex-funcionário do Ministério do
Esporte. Ele teria recolhido ainda outros R$ 300 mil
com Geraldo Nascimento, apontado como um dos laranjas de seis empresas acusadas de fornecer notas
ﬁscais falsas para dirigentes de ONGs.
Soares disse que recolheu o dinheiro próximo Ã
sede da Associação Toni Matos, em Sobradinho. Ex-jogador ligado ao PCdoB, Matos tem vínculos com

quatro ONGs ﬁnanciadas com recursos do Ministério
do Turismo. Procurado pelo GLOBO, o ex-jogador negou que tenha repassado dinheiro ao ministro.
– É tudo mentira. Não tem nada disso – disse Matos, segundo relato de uma funcionária da associação.
Procurados pelo GLOBO, os dois acusados por
Célia pelas ameaças não foram localizados. Célio Soares tem 30 anos e seis ﬁlhos. Ele foi apresentado a
Fredo em 2006 pelo policial João Dias Ferreira, delator
de supostas fraudes no ministério. Soares trabalhou
para Fredo entre 2007 e 2008. Hoje, Célio Soares faz
bico para um sindicato de jogadores de Sobradinho.
OPNIÃO
MUTAÇÃO
O IDEÁRIO básico do comunista é a expropriação da propriedade privada em nome do bem público.
DEVE TER passado por alguma mutação genética a ideologia de militantes do PCdoB, para eles
passarem a expropriar a propriedade pública com ﬁnalidade privada.
Folha de S. Paulo
Ministro ajudou ONG sob suspeita
em novo contrato
Ato assinado por Orlando beneﬁciou entidade
de policial que hoje o acusa
O ministro do Esporte, Orlando Silva, autorizou
de próprio punho uma medida que beneﬁciou uma organização não governamental do policial militar que
hoje o acusa de comandar um esquema de desvio de
dinheiro público.
Em julho de 2006, Orlando assinou um despacho
que reduziu o valor que a ONG de João Dias Ferreira
precisava gastar como contrapartida para receber verbas do governo, permitindo que o policial continuasse
participando de um programa do ministério.
A medida foi autorizada mesmo depois de auditorias internas terem apontado os primeiros indícios de
fraude nos negócios do policial com o ministério, num
período em que ele ainda mantinha relação amistosa
com o governo.
Os documentos obtidos pela Folha são os primeiros a estabelecer uma ligação direta entre Orlando e o policial.
O ministro está no centro de uma crise há dez
dias, desde que Ferreira aﬁrmou que os desvios nos
convênios das ONGs com o Esporte serviam para alimentar os cofres do PC do B, partido que controla o
ministério desde 2003.
Orlando diz que não conhece o policial e o acusa
de mentir para se defender contra as cobranças que
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passou a sofrer mais tarde para devolver os recursos
que suas ONGs receberam do governo.
Em julho de 2006, Orlando assinou um ofício que
reduziu exigências e ﬁxou em 6% a contrapartida da
Associação João Dias num convênio com o ministério
do Esporte.
O percentual era inferior ao que vinha sendo
exigido pela pasta nos contratos com outras ONGs
do Distrito Federal, que na época tinham que entrar
com 30% em média, de acordo com levantamento
feito pela Folha.
Era mais baixo, até mesmo, do que a contrapartida exigida pelo Esporte no primeiro convênio assinado com outra ONG do policial (Federação Brasiliense
de Kung Fu). Firmado um ano antes, em 2005, esse
contrato previa índice de aplicação de recursos, por
parte da entidade, de 22%.
O primeiro convênio do policial com o ministério
foi reprovado pela área de ﬁscalização da pasta em
abril de 2006, três meses antes de Orlando assinar o
despacho que ajudou o policial a ganhar outro convênio com o governo.
A ﬁscalização do ministério constatou várias irregularidades na execução do primeiro convênio e vetou
sua renovação. Para contornar o problema, o policial
reapresentou o projeto com outra ONG, a Associação
João Dias.
O documento obtido pela Folha mostra que Orlando liberou o novo convênio e deﬁniu a contrapartida
menor, de 6%. É uma prerrogativa do ministro conceder ou não esse tipo de benefício para as ONGs
nesses casos.
Em seu despacho, Orlando argumenta que ﬁxou
a taxa em 6% para atender a uma sugestão da área
técnica do ministério, mas o parecer dos técnicos não
faz nenhuma sugestão e diz apenas que o ministro
tinha autoridade para decidir o que fazer.
Em dezembro de 2007, vistorias feitas pelo ministério descobriram que a Associação João Dias também fraudou o segundo convênio. Foi aí que o policial
começou a brigar com o ministério.
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Em abril de 2008, Ferreira se reuniu com assessores de Orlando Silva para tentar resolver os problemas com suas prestações de contas.
Depois disso, o ministério demorou mais de um
ano para enviar informações solicitadas pela Polícia
Militar do Distrito Federal para subsidiar uma sindicância aberta para investigar os negócios do policial.
OUTRO LADO
Pasta diz que Orlando seguiu parecer
técnico
DE BRASÍLIA
O Ministério do Esporte aﬁrmou que Orlando Silva
reduziu o índice de aplicação de recursos pela ONG
porque a área técnica foi favorável, além da “indicação
da prerrogativa do ministro de reduzir a contrapartida”.
O parecer da área técnica aﬁrma que, com o “poder discricionário do ministro de reduzir a contrapartida”, submetia a minuta do convênio com a entidade
para consideração dos superiores.
O documento, contudo, não sugere que o valor
de contrapartida deve ser alterado e não cita os valores iniciais a serem reduzidos.
O Manual de Convênios da pasta de 2006 recomendava, para aquele ano, de 10% a 20% para entidades do Distrito Federal.
De acordo com o ministério, não havia um valor
mínimo ou máximo a ser exigido de ONGs nos convênios ﬁrmados em 2006, tampouco uma contrapartida inicial.
“Em 2006, a Lei de Diretrizes Orçamentárias não
exigia oferta de contrapartida, e os percentuais ﬁcavam
a critério das partes.”
Segundo o Ministério, como não havia a exigência de contrapartida, “reproduziu-se no caso o procedimento adotado em convênios com entidades públicas”.
Sobre a obtenção pela ONG de contrapartida menor que a média, a pasta disse que “não havia obrigação de equiparação dos percentuais de contrapartida”.
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O Estado de S. Paulo 25/10/2011
Cunhado de Orlando deixa comando
de pasta em Campinas
Petta nega relação com denúncias envolvendo
ministro e diz que saída foi decidida pelo PC do B por
questões locais
O prefeito de Campinas, Pedro Seraﬁm Júnior
(PDT), exonerou o secretário de Esportes e Lazer,
Gustavo Petta, ﬁliado ao PC do B e cunhado do ministro Orlando Silva. A exoneração foi publicada ontem no
Diário Oﬁcial do Município. Seraﬁm Júnior assumiu a
prefeitura na sexta-feira, no lugar de Demétrio Vilagra
(PT), afastado temporariamente pela Câmara, enquanto
durar a Comissão Processante que vai apurar supos-
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to envolvimento do petista em esquema de corrupção
da Sanasa, empresa de saneamento de Campinas.
Petta sustentou que a decisão de entregar os
cargos foi tomada pelo PC do B na quinta-feira à noite
e informada ao novo prefeito na sexta-feira. E negou
relação com as denúncias de esquema de propina no
programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte.
O PC do B de Campinas divulgou em nota que
a decisão foi pautada exclusivamente pela conjuntura
municipal. “Eu encarei a exoneração como algo natural”, disse Petta ontem ao Estado. “Tentar ligar isso à
conjuntura do ministro do Esporte é forçar a barra.”
A Câmara de Campinas aprovara na quarta-feira
requerimento de convocação de Petta para prestar esclarecimentos sobre recebimento e repasse de verbas
do Ministério do Esporte nos últimos cinco anos. O autor dos requerimentos, vereador Campos Filho (DEM),
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aﬁrmou ontem que mesmo fora do cargo o ex-secretário
ﬁca “convidado” a dar sua versão.
Campanha. Conforme revelou o Estado no sábado, Ana Cristina Lemos Petta, mulher de Orlando Silva
e irmã do ex-secretário, é dona da empresa Hermana,
que manteve contrato com a ONG Via BR, entidade
comandada por ﬁliados do PC do B. A Via BR subcontratou também a empresa Contra Regras Arquitetura e
Desenvolvimento de Projetos – que recebeu da União
R$ 105 mil, por meio dos dois convênios. A Contra
Regras também participou da campanha de Petta a
deputado pelo PC do B, no ano passado. A empresa
doou os serviços para Petta. Campinas foi o terceiro no
ranking dos municípios que mais receberam dinheiro
do Esporte neste ano (R$ 4,9 milhões).
Delator diz que 20 ONGs
querem expor esquema
Em novo depoimento, João Dias entregou
documentos, 13 áudios, um celular e mídias que,
a seu ver, comprovam desvios de recursos públicos
Em novo depoimento, que durou mais de quatro
horas, João Dias Ferreira disse ontem à Polícia Federal
que pelo menos 20 organizações não governamentais
(ONGs) estariam dispostas a delatar o esquema de arrecadação de propina que o PC do B teria montado no
programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte.
Os representantes das entidades, segundo o PM, vão
depor nos próximos dias.
Como havia prometido no primeiro depoimento,
na semana passada, Dias entregou documentos, 13
áudios, um celular e mídias que, a seu ver, comprovam os desvios de recursos públicos. O material será
submetido à perícia da PF. Entre as mídias estão dois
áudios, transcritos na edição da revista Veja desta semana, nos quais dirigentes do ministério instruem o
policial a fraudar documentos de prestação de contas
de convênios ﬁrmados entre a pasta e duas ONGs
que ele dirige.
Segundo o policial, nenhum dos áudios contém a
voz do ministro Orlando Silva e nenhuma das provas o
atinge diretamente. Mas Dias considera ser impossível
que o titular da pasta não soubesse do esquema. “Se
ele não sabia, como alega, não devia se considerar
ministro, porque as exigências eram feitas por assessores diretos, dentro do ministério e em nome dele”,
argumentou. “O próprio secretário executivo dele me
atendeu para dar instruções em seu nome.”
O esquema, detalhou Dias, incluía o pagamento,
pelas ONGs conveniadas, de um pedágio de 10% a
20% para um escritório de consultoria e a contratação
dos serviços de um cartel de seis empresas ligadas
ao PC do B, indicadas pela cúpula do ministério. Pelo

355

Dezembro de 2011

menos 20% da verba dos convênios ﬁrmados com 300
ONGs, conforme o policial, eram desviados – parte
desse dinheiro ﬁnanciaria a estruturação do partido e
campanhas de candidatos.
Nomes. “Fui vítima de chantagem e retaliações
porque não aceitei as condições absurdas que me exigiam”, aﬁrmou o delator, em entrevista. Além dessas
ONGs, Dias deu à PF os nomes de outras dez entidades que, segundo ele, aceitaram as condições para
obter verba do Segundo Tempo. As ONGs, para não
serem retaliadas ao prestar contas, teriam de comprar
produtos e serviços de um pool de seis empresas, segundo o delator.
Dias deu à PF os nomes das empresas: Inﬁnita
Comércio, Linha Direta, JG, Transnutre, HS e Capte
Comércio. Todas serão intimadas a prestar esclarecimentos à PF.
Além das ONGs que se propõem a depor espontaneamente, Dias fez referência a outras dez entidades
que aﬁrma ter certeza de que aceitaram pagar o preço
ao PC do B para obter contratos. Cinco são de Brasília
– Liga de Futebol Society, Associação Nossa Senhora
Imaculada, Instituto Novo Horizonte, Fundação Toni
Matos e Associação Gomes de Matos -, uma de Santa Catarina – Instituto Contato – e a ONG ﬂuminense
Viva Rio. O PM ainda incluiu nessa lista três entidades
da Bahia, mas sem revelar seus nomes.
A Viva Rio reagiu prontamente à citação. Conﬁrmou ter participado do Segundo Tempo em 2006, mas
negou qualquer irregularidade. “Nunca nem sequer
recebi qualquer proposta de propina. Isso não tem
cabimento”, disse o diretor executivo da ONG, Rubem
César Fernandes.
Segundo ele, o convênio acabou ainda antes dos
Jogos Pan-Americanos, em 2007, e a prestação de contas foi feita. Fernandes não pretende interpelar o PM
para que conﬁrme a acusação. “É maluquice”, aﬁrmou.
Assessores. Pelas acusações de Dias, o esquema seria operado dentro do ministério por assessores
diretos de Orlando, entre eles o chefe de gabinete, o
secretário executivo, o secretário de Esportes Educacionais e os chefes de áreas técnicas e jurídica.
No front externo, os operadores da arrecadação,
segundo ele, seriam o ex-presidente regional do PC do
B Apolinário Rebelo, irmão do deputado Aldo Rebelo
(SP), e o dirigente Fredo Eberling. Ambos já negaram
a acusação. A PF não divulgou o teor do depoimento
e informou, pela assessoria, que ainda não fechou o
calendário de intimações.
Orlando tem negado sistematicamente as acusações, feitas a seu ver por um “bandido” e “desqualiﬁcado”. Dias retrucou no mesmo tom: “Estou provando
quem é o bandido desqualiﬁcado”. Disse também que,
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após a devassa que a PF fará nos convênios, haverá
um efeito dominó. “Fui prejudicado porque não quis rezar na bíblia deles e não aceitei as fraudes, mas agora não vou parar. Isso aqui é só um pedacinho dessa
caixa preta que nós estamos abrindo.”
Convênio entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura de Campos do Jordão foi assinado em 2006
pelo ministro Orlando Silva, que na ocasião disse que
só com ações como essa ‘conseguiremos equipar e
capacitar o País para sediar grandes competições internacionais’
Obra de centro esportivo, paralisada
em 2007, recebeu R$ 1,37 mi da União
Projetado para fornecer infraestrutura ao esporte brasileiro em modalidades olímpicas e paraolímpicas, o Centro de Treinamento de Esportes de Alto
Rendimento de Campos do Jordão, a 175 km de São
Paulo, está longe de ﬁcar pronto para servir de apoio
na preparação de atletas para os jogos de 2016. Apenas três pessoas trabalham na obra que deveria ter
sido entregue no ﬁm de 2007, de acordo com nota do
próprio Ministério do Esporte divulgada em 2006, e já
recebeu o R$ 1,37 milhão previsto.
Financiada com recursos do governo federal, por
meio de contrato de repasse com o Ministério do Esporte e a prefeitura, a obra está paralisada desde 2007 por
problemas com as empresas vencedoras da licitação,
segundo o Executivo local. Só há dois meses foram
retomados os trabalhos, que ainda assim já consumiram R$ 800 mil, segundo a prefeitura. Três operários
trabalham de segunda a sexta-feira. Cavalos pastam
livremente na imensa área reservada para o projeto.
O projeto do Centro de Treinamento foi assinado pelo ministro do Esporte, Orlando Silva, em 2006,
e inclui participação da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), que será responsável pelo uso do espaço como centro de pesquisa cientíﬁca e tecnológica
na área do esporte.
Dados do Portal da Transparência, do governo
federal, mostram o repasse do R$ 1,37 milhão para a
Prefeitura de Campos do Jordão e a previsão de R$
733 mil de contrapartida. A última liberação foi de R$ 1
milhão, em dezembro de 2006. A vigência do convênio
é até 26 de dezembro deste ano. O Departamento de
Convênios (Deconv) da prefeitura conﬁrma que recebeu da União R$ 1,3 milhão.
“O centro será referência para receber atletas de
alto nível. É por meio de ações como essa que conseguiremos equipar e capacitar o País visando a sediar
grandes competições internacionais, como a Olimpíada
de 2016”, disse Orlando, na assinatura do convênio,
segundo reportagem no site da pasta.
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Depois da fase inicial de infraestrutura, com obras
de terraplenagem, abertura de ruas e tubulações de
água e esgoto, o projeto ﬁcou parado desde 2007.
Nesse período, a área destinada ao alojamento de 80
atletas serviu para criação de cabritos de moradores
vizinhos. O local ainda guarda o cheiro forte das fezes dos animais, encontradas por todo o prédio. Um
cômodo, fechado com madeira, serve de abrigo para
parte do material básico de construção.
Do lado de fora do alojamento, um registro com
defeito derrama água dia e noite. Na parte baixa do
terreno, no barracão improvisado para servir de sanitário para os operários, uma mangueira estourada jorra
água permanentemente.
Em um dos espaços em que a terraplenagem já
está pronta, caminhões estão despejando o barro retirado das obras de implementação da rede de esgoto da cidade. No platô projetado para ser um ginásio
coberto, as águas da chuva abriram imensas valas
no terreno. As pistas de bicicross e de mountain bike
sumiram no meio do mato.
A falta de planejamento e o desperdício de verba
pública são visíveis na construção do refeitório. Paredes
de alvenaria foram demolidas, e o entulho despejado
ao lado do prédio. A tubulação de energia elétrica, que
deveria ser subterrânea, está exposta ao tempo nas
valas abertas.
De acordo com o caseiro Mauro Zeferino, 50
anos, que mora em um sítio há 18 anos em frente à
área destinada ao centro, os operários passam dias
sem material básico para o trabalho.
“Na primeira parte da obra, em 2007, eram 16
pessoas, agora são só 3. Sempre eles reclamam que
estão sem material”, aﬁrma. O criador de cavalos Edvaldo Souza, 45 anos, conﬁrma o descaso: “O pessoal
aí vive sem material para trabalhar, por isso que nunca sai nada. Acho que isso foi só uma enrolação. Não
tenho esperança de ver isso pronto”.
Obra fantasma. As sinalizações turísticas próximas à Ducha de Prata – um dos pontos mais visitados da cidade – apontam aos turistas o caminho do
futuro Centro de Treinamento Esportivo, localizado a
8 km do portal de entrada da cidade. A expectativa de
encontrar um centro para atletas de alto rendimento é
frustrada assim que se avista uma placa, em meio ao
matagal, mostrando o valor da obra: R$ 2.102.871,39.
“Quando as pessoas perguntam onde é o centro de treinamento eu mostro: ‘É isso aí que você está
vendo’”, diz o caseiro Zeferino.
Para o casal paulista Denise e Carlos Laubé, que
desde 2007 visita a área na expectativa de ver pronto o
centro de treinamento, “é um sentimento de desolação
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esse pouco caso, um absurdo, uma pena” encontrar o
local totalmente abandonado.
Ministério admite atraso e atribui controle a prefeitura
O Ministério do Esporte conﬁrmou na noite de ontem a liberação de R$ 1,37 milhão para a construção
de um centro de treinamento em Campos do Jordão
e informou que a responsabilidade pela execução da
obra é da prefeitura. “O ministério ﬁscaliza e controla
através de contrato com a Caixa Econômica Federal”,
disse a assessoria da pasta.
O ministério, assim como a prefeitura, admitiu
atraso nas obras por problemas de licitação e disse
que a Caixa aprovou a nova concorrência em setembro, permitindo o reinício do trabalho.
Segundo a Prefeitura de Campos do Jordão, a
empresa vencedora da licitação “não quis iniciar as
obras sob o pretexto de o recurso ser insuﬁciente” e a
segunda colocada só assumiria o serviço se houvesse
aditamento de cerca de R$ 800 mil.
“Houve a rescisão do contrato e realinhamento
do plano de trabalho, junto ao governo federal, e a terceira (empresa, a Fasul) está executando as obras”,
aﬁrmou Sônia Beraldo, gerente municipal de convênios.
A Prefeitura de Campos do Jordão informou que, dos
R$ 800 mil efetivamente gastos, R$ 500 mil saíram dos
cofres federais e R$ 300 mil do Tesouro municipal. O restante do repassado continua em conta vinculada na Caixa.
A prefeitura disse ainda que pretende, no total, aplicar R$
1,4 milhão na obra – o dobro da contrapartida contratual.
O Ministério do Esporte informou ainda que existem no País oito centros de treinamento de alto rendimento, dos quais apenas um é subsidiado pela pasta
e está em pleno funcionamento, o Complexo Esportivo
de Deodoro, no Rio de Janeiro. / G.M.
O PROPINODUTO DAS ONGS
Criadas para solucionar a ineﬁciência do poder
público, as organizações não governamentais
se tornaram um dreno de dinheiro estatal
Uma promessa de solução à inoperância e burocracia do Estado conquistou a opinião pública brasileira
em junho de 1992, quando representantes de mais de
nove mil ONGs discutiram o futuro ecológico do planeta
com 108 presidentes da República no mesmo tom de
voz. Realizada no Rio de Janeiro, a ECO-92 mostrou a
força do terceiro setor. Cidadãos desvinculados de causas partidárias tinham na iniciativa privada a principal
fonte de recursos. Situação bem diferente do cenário
atual. Hoje, 55,7% dessas instituições operam graças
a transferências de dinheiro público. Entidades fantasmas, aparelhamento político, desvios de recursos e
outras ações pouco republicanas viraram práticas as-
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sociadas às organizações não governamentais. Não
à toa, da crise do governo Collor, no caso LBA, até a
gestão de Dilma Rousseff, as ONGs ocupam posição
de destaque nas tramas de corrupção.
Em setembro, ISTOÉ começou a trazer à tona os
desvios de verba no Programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte. A reportagem mostrou que as ONGs
permanecem como uma verdadeira caixa-preta. Faltam
dados primários, como quantas existem e quanto dinheiro movimentam. A última pesquisa abrangente realizada
sobre o tema foi feita em 2006 pelo IBGE. Foram identiﬁcadas 338 mil instituições do gênero. Atualmente, estima-se que este número já tenha ultrapassado as 400 mil. É
como se houvesse uma entidade para cada 475 pessoas.
A falta de transparência também se reﬂete nas transferências de recursos. Não há dados oﬁciais sobre a soma
dos montantes repassados pelos governos municipais,
estaduais e federal. Esse ambiente obscuro é um prato
cheio para as práticas escusas. “As ONGs ocupam papel
de destaque nos casos de assalto à máquina pública”,
constata Gil Castello Branco, do Contas Abertas. Só a
Controladoria-Geral da União identiﬁcou irregularidades
em 387 entidades apoiadas com dinheiro federal. ISTOÉ
teve acesso a uma relação com sete delas, destacadas
como inadimplentes pela CGU. Há repasses de diversos
ministérios. A Associação de Alfabetização Solidária recebeu, por exemplo, verbas da pasta da Educação. Já a
Associação de Reposição Florestal do Piauí foi contemplada com recursos da Integração Nacional.
Nos últimos 16 anos, a expansão das atividades
desempenhadas pelas ONGs foi tão notável que o governo federal repassou mais de R$ 70 bilhões às entidades sem ﬁns lucrativos. O problema é que, em vez
de se submeterem a licitações, elas são contratadas
por chamamento, possibilitando que políticos e partidos direcionem o processo. Depois de assinados, os
convênios diﬁcilmente passam por uma auditoria que
investigue se o plano de trabalho, elaborado na fase
inicial, está sendo realizado. E, por último, grande parte da prestação de contas não é analisada ou sequer
entregue. Há uma ﬁla com milhares de contratos esperando análise no Tribunal de Contas de União (TCU).
Pressionado pela repercussão dos recentes escândalos, o governo começou a se mexer. Segundo
o ministro da Controladoria-Geral de União, Jorge
Hage, a partir de agora, nenhum repasse será feito
para entidades que não tenham pelo menos três anos
de experiência na atividade pleiteada. Haverá também
uma convocação pública para selecionar os convênios
e a obrigatoriedade de que os ministros assinem os
contratos antes do repasse de verbas. “O governo vai
ver o currículo, a folha corrida e a experiência. Se tiver
ﬁcha suja, não participa”, assegura Hage.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – 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 segunda-feira, às 14 horas,
a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 121, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 1.314, de 2011)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado nº 121, de 2007-Complementar (nº 306/2008, naquela Casa), de iniciativa
do Senador Tião Viana, que regulamenta o §
3º do art. 198 da Constituição Federal, para
dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços
públicos de saúde; institui contribuição social
destinadas à saúde; estabelece os critérios de
rateio dos recursos de transferências para a
saúde e as normas de ﬁscalização, avaliação
e controle das despesas com saúde nas três
esferas do Governo; revoga dispositivos das
Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990,
e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras
providências.
(Pendente de pareceres da CCJ, CAE
e CAS.)
Relator: Senador Humberto Costa
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 30, DE 2011
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 1.456, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 30, de 2011 (nº 1.876/99,
na Casa de origem, do Deputado Sérgio Carvalho e outros), que dispõe sobre a proteção
da vegetação nativa, altera as Leis nºs 6.938,
de 31 de agosto de 1981; 9.393, de 19 de dezembro de 1996; e 11.428, de 22 de dezembro
de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de
setembro de 1965; e 7.754, de 14 de abril de
1989; e a Medida Provisória nº 2.11-67, de 24
de agosto de 2001; e dá outras providências.
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Pareceres sob nºs 1.315 a 1.317, de
2011, das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Luiz Henrique, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que
oferece, com voto em separado do Senador
Randolfe Rodrigues;
– Em conjunto das Comissões de Ciência Tecnologia, Comunicação e Informática;
e de Agricultura e Reforma Agrária, Relator
Senador Luiz Henrique, favorável, nos termos
da Emenda nº 2-CCT/CRA (Substitutivo), que
apresenta; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CMA (Substitutivo), que oferece.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 114, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 114, de 2011 (nº 61/2011, na Câmara
dos Deputados, de iniciativa da Presidência
da República), que altera o art. 76 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (DRU).
Parecer favorável, sob nº 1.303 de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Renan Calheiros.
4
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristovam Buarque e outros Senhores Senadores,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta pelos Senadores do Distrito
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo
de cento e vinte dias, promover amplo debate
e propor medidas concretas para o combate à
violência no Distrito Federal e Entorno.
5
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
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Excelentíssimo Senhor Comandante do Exército, General Enzo Martins Peri, em virtude de matéria
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veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na
edição de 31 de julho deste ano.
6
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa
Grazziotin, solicitando voto de congratulações
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Mandela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.
Parecer favorável, sob nº 920, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
7
REQUERIMENTO Nº 1.439, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.439, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 296, de 2011, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida também a Comissão
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de Constituição, Justiça e Cidadania (prestação de informações na negociação coletiva).
8
REQUERIMENTO Nº 1.440, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.440, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 296, de 2011, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida também a Comissão
de Assuntos Econômicos (prestação de informações na negociação coletiva).
9
REQUERIMENTO Nº 1.453, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.453, de 2011, do Senador João
Vicente Claudino, solicitando a retirada, em
caráter deﬁnitivo, do Projeto de Lei do Senado
nº 284, de 2008, de sua autoria.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 5
minutos.)
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Ata da 221ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 5 de dezembro de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Waldemir Moka.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 10 minutos encerra-se às 16 horas e 30 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

DEZEMBRO51551
2011

Terça-feira 6

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:

DEZEMBRO 2011

51552 Terça-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

419

Dezembro de 2011

420

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2011

Terça-feira 6

51553

DEZEMBRO 2011

51554 Terça-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

421

Dezembro de 2011

422

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2011

Terça-feira 6

51555

DEZEMBRO 2011

51556 Terça-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

423

Dezembro de 2011

424

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2011

Terça-feira 6

51557

DEZEMBRO 2011

51558 Terça-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

425

Dezembro de 2011

426

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2011

Terça-feira 6

51559

DEZEMBRO 2011

51560 Terça-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

427

Dezembro de 2011

428

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2011

Terça-feira 6

51561

DEZEMBRO 2011

51562 Terça-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

429

Dezembro de 2011

430

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2011

Terça-feira 6

51563

DEZEMBRO 2011

51564 Terça-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

431

Dezembro de 2011

432

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2011

Terça-feira 6

51565

DEZEMBRO 2011

51566 Terça-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

433

Dezembro de 2011

434

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2011

Terça-feira 6

51567

DEZEMBRO 2011

51568 Terça-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

435

Dezembro de 2011

436

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2011

Terça-feira 6

51569

DEZEMBRO 2011

51570 Terça-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

437

Dezembro de 2011

438

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2011

Terça-feira 6

51571

DEZEMBRO 2011

51572 Terça-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

439

Dezembro de 2011

440

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2011

Terça-feira 6

51573

DEZEMBRO 2011

51574 Terça-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

441

Dezembro de 2011

442

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2011

Terça-feira 6

51575

DEZEMBRO 2011

51576 Terça-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

443

Dezembro de 2011

444

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
149, 152, 154 e 156, de 2011, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que comunica
a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de
Lei da Câmara nºs 95, de 2010; 20, de 2011; 237, de
2009; e 66, de 2010, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 149/2011/CE
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caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 237,
de 2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado João Oliveira, que “Denomina Prefeito Leôncio Miranda a ponte na BR-235, sobre o rio Tocantins,
entre os Municípios de Tupirama e Pedro Afonso, no
Estado do Tocantins.”
Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
Of. nº 156/2011/CE
Brasília, 29 de novembro de 2011

Brasília, 29 de novembro 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 95, de 2010, de
autoria de Sua Excelência a Senhora Deputada Thelma
de Oliveira, que “Denomina Senador Jonas Pinheiro o
trecho das rodovias BR-070, BR-163 e BR-364 referente ao rodoanel de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso.”.
Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
Of. nº 152/2011/CE
Brasília, 29 de novembro 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 20, de 2011, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Deputado Zezéu Ribeiro,
que “Denomina Guimarães Rosa a ponte construída
sobre o Rio São Francisco, ligando os Municípios de
Carinhanha e Malhada, na BR-30, no Estado da Bahia.”
Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
Of. nº 154/2011/CE
Brasília, 29 de novembro 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

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 66, de
2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Aelton Freitas, que “Denomina Rodovia Manoel
Ferreira Lago Filho o trecho da rodovia BR-146 entre
as cidades de Passos e Bom Jesus da Penha, ambas
no Estado de Minas Gerais.”
Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com referência aos Ofícios nºs 149,
152, 154 e 156, 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 (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido
da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 615, de 2007, do
Senador Marcelo Crivella, que altera a Lei nº
9.029, de 13 de abril de 1995, para proibir o uso
de informações constantes dos cadastros das
agências de proteção ao crédito e aﬁns, para
efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho e dá outras providências
(tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado nº 283, de 2008); e
– Projeto de Lei do Senado nº 579, de 2011, do Senador Eunício Oliveira, que altera o art. 320 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
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o Código de Trânsito Brasileiro, para restringir a
aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança de multas de trânsito ao ﬁnanciamento de
campanhas educativas sobre direção defensiva,
cultura da paz e combate à violência no trânsito,
e de desestímulo ao consumo de álcool e drogas
por parte dos motoristas.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado nºs 615, de 2007; e 579, de 2011, vão à Câmara
dos Deputados.
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O Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2008,
que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 615, de 2007, rejeitado, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu do Ministro de
Estado do Esporte o Ofício nº 51, de 2011-CN (nº
157/11/GM-ME, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional relatório contendo os projetos que no
exercício de 2010 captaram recursos por intermédio
da Lei de Incentivo ao Esporte.
É o seguinte o ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Nos termos do art. 120 da Resolução
nº 1, de 2006 – CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para tramitação da matéria:
Leitura: 5-12-2011
Até 10/12/2011
prazo para publicação e distribuição dos relatórios da matéria;
Até 4/2/2012
prazo para apresentação de relatório;
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A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 6 de dezembro do corrente.
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 96,
de 2011 (nº 123/2011, na origem), do Banco Central
do Brasil, que encaminha, em atendimento ao disposto

Até 10/2/2012
prazo para apresentação de emendas; e

na Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emis-

Até 17/2/2012
prazo para apresentação, publicação, distribuição
e votação do relatório e encaminhamento do parecer
da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

razões delas determinantes e a posição das reservas

sões do real referente ao mês de outubro de 2011, as
internacionais a elas vinculadas.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Aviso nº 96, de 2011, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº
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551, de 2011, do Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto
de Lei do Senado nº 91, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 551/11/PS-GSE
Brasília, 30 de novembro 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 1.669, de 2011, do
Senado Federal (PLS nº 91/11, na Casa de origem),
o qual “Altera o art. 2º do Decreto nº 2.784, de 18 de
junho de 1913, para restabelecer os fusos horários
do Estado do Acre, do Estado do Pará e do Estado
do Amazonas”.
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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 (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu, da Câmara
dos Deputados, o Substitutivo da Câmara ao Projeto
de Lei do Senado nº 66, de 1999 (nº 2.661/2000, naquela Casa), do Senador Eduardo Suplicy, que institui
a linha oﬁcial de pobreza e dá outras providências.
É o seguinte o Substitutivo:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Substitutivo da Câmara vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de
Direitos Humanos e Legislação Participativa.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há oradores inscritos.
Senador Randolfe Rodrigues. (Pausa.)
Senador Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Em permuta com o Senador Waldemir Moka, com
a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, a quem
agradeço pela permuta; Senador Paulo Paim; Senador
Jorge Viana; de forma especial aos que nos acompanham neste plenário e em todo o Brasil; primeiro, uma
notícia desagradável. Na verdade, ontem, tivemos uma
notícia ruim do Piauí, em decorrência do falecimento
do Deputado Federal Antônio José de Moraes Souza,
que é irmão do ex-Senador Francisco de Assis de Moraes Souza, o Mão Santa, que representou o Piauí no
mandato anterior, que é pai do atual Vice-Governador,
José Filho, que foi Deputado Estadual.
Estou encaminhando moção à família e, creio,
em nome de toda a bancada do meu Estado: Senador Ciro, Senador João Vicente e, tenho certeza, de
toda a Casa.
Antônio José de Moraes Souza teve um papel importante: foi Presidente da Federação da Indústria do
Estado e praticamente contribuiu para a estruturação
da indústria; foi da Confederação Nacional da Indústria, fez um trabalho de parceria quando fui Governador no Sistema S, tanto do Sebrae quanto do Sesi,
assim como dos outros do Sistema S; e atuou na área
de educação, principalmente na área do programa de
alfabetização e qualiﬁcação proﬁssional.
Então, trata-se de alguém que, com toda a sua
história de Deputado Estadual e Deputado Federal, representou interesses importantes do Estado do Piauí.
Ele é ﬁlho de Parnaíba, no norte do Estado do Piauí.
Hoje, o Governador decretou luto oﬁcial no Estado do Piauí.
Quero, aqui, trazer ao Brasil, nesse momento
de tristeza, todo apoio à família, aos amigos, enﬁm, a
todos que o acompanham.
Hoje, pela manhã – ele estava internado em São
Paulo –, antes de viajar, ainda tive oportunidade de
visitar o velório, em que muitos amigos e a família o
acompanhavam.
Então, estou apresentando esta moção e espero
que a Casa tome as providências necessárias nessa
direção.
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Sr. Presidente, o que me traz aqui, hoje, como
tema que considero importante, é a área da política
sobre drogas. Amanhã será o dia da apresentação do
relatório da Senadora Ana Amélia, um relatório que
V. Exª também ajudou a construir durante este ano,
desde o mês de abril.
Temos realizado inúmeras audiências públicas;
visitamos várias regiões do Brasil, algumas com situações especíﬁcas, como é o caso do seu Estado, o Mato
Grosso do Sul, na cidade de Pontaporã, onde tivemos
a oportunidade de conhecer a diﬁculdade e a necessidade de um tratamento especial, por se tratar de uma
região de fronteira. Certamente, ali estão simbolizados
os 17 mil quilômetros, aproximadamente, de fronteira
que faz o Brasil com vários países da América do Sul,
desde o Rio Grande do Sul, passando pelo Paraná,
Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, em
direção a outros Estados da região Norte.
Ali foi possível visitar uma área, a exemplo de
tantas no Brasil, chamada cracolândia, uma área limítrofe entre dois países. Se você estiver com o pé de
um lado, você tem a legislação brasileira; se estiver
com o pé do outro lado, já há uma legislação de outro
país. Além das diﬁculdades no controle da entrada e da
saída das drogas, que precisa de toda uma atenção,
também há a necessidade de todo o apoio do Governo Federal, do Ministério da Saúde, da área social,
porque isso sobrecarrega aquele Município. Vimos,
ali, o esforço das lideranças locais do Governo, mas
com sobrecarga, porque eles atendem pacientes não
apenas de outras regiões do País, mas de outro país.
Como fazer numa situação como essa? Certamente, o
Município recebe, pelas regras de hoje, recursos proporcionais à população do Município; só que atende
outros Municípios.
Há outras situações como essa, de fronteira.
Visitamos o Maranhão, o Estado do Piauí, Alagoas;
estivemos no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, para citar alguns desses Estados. Além
disso, ouvimos lideranças municipais, representantes
de governos municipais, de governos estaduais, de
diversas áreas do Governo Federal, do Ministério da
Justiça – hoje, há a Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas –, do Ministério da Saúde, do Ministério
da Previdência, Ministério do Trabalho, Ministério da
Educação e do Desenvolvimento Social, ou seja, as
mais diferentes áreas de atuação na área de políticas
sobre drogas.
Tivemos oportunidade ainda de comemorar, já
no começo dos trabalhos, algumas medidas adotadas
pela Presidente Dilma, como a política de qualiﬁcação
de proﬁssionais. Ela anunciou um ousado plano para
qualiﬁcar, já neste ano até o próximo, cerca de 14 mil
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proﬁssionais em todo o Brasil na área da saúde e de
assistência social. Então, são médicos que passam a
ter apoio para fazer uma especialização nessa área
de dependência química. São psiquiatras, psicólogos,
mas também assistentes sociais e outros proﬁssionais.
Destaco ainda, Sr. Presidente, o trabalho que ﬁzemos ouvindo experiências de outros países, ou seja,
de pessoas que, com a colaboração das embaixadas,
puderam aqui comparecer; e de viagens que ﬁzemos.
Essa integração foi feita com a Comissão da Câmara,
por exemplo, na última viagem, em que estivemos na
Suécia, na Holanda, na Inglaterra, em Portugal..Contamos com a presença do Deputado Carimbão, da
Deputada Rosane, da Deputada Iracema. Tivemos a
presença também da representação do seu Estado,
o que nos alegrou muito, com nossa Secretária Tânia
Garib, que contribuiu, e muito, com esses trabalhos.
Enﬁm, destaco aqui, portanto, que chegamos ao
ﬁnal desse trabalho com a condição de um relatório bem
trabalhado. Destaco o trabalho dedicado da Senadora
Ana Amélia, cujo relatório já foi lido na Comissão de
Assuntos Sociais e apresentado à Subcomissão. Amanhã, nós vamos ter a sessão especial para a votação
do relatório na Subcomissão; na quarta-feira, teremos
uma reunião com a Comissão da Câmara, que também
foi convidada para a nossa Comissão, nesse momento. Como eu disse, lá teremos a Comissão Especial, e
nosso objetivo é que possamos, dia 14, votar na Comissão de Assuntos Sociais o relatório ﬁnal.
O que podemos traduzir de todo esse trabalho?
Primeiro, o reconhecimento de que é impossível trabalhar uma política sobre drogas isoladamente. Há
necessidade de trabalharmos a dependência como
um problema mundial, um problema global.
Vejam que, nos últimos dois anos, a Organização Mundial da Saúde terminou tomando a decisão
de orientar os países membros para a necessidade
de uma atuação conjunta de todo o Planeta. E, agora,
recentemente, destaco a posição corajosa da Organização Mundial, porque, além das chamadas drogas
pesadas, da cocaína, que gera o crack, que gera o óxi,
que gera o skank – e de outras drogas que inventam
todos os dias –, a heroína, o ópio, além dos sintéticos,
que também são drogas pesadas, ela coloca a bebida
como a droga que causa o maior problema, pelo menos à maior fatia da população do Planeta. Ou seja,
é a Organização Mundial de Saúde que reconhece
que a bebida alcoólica hoje gera um problema para
milhões de pessoas espalhadas no mundo inteiro. A
bebida causa o problema mais grave entre as drogas,
diz o relatório e as recomendações da Organização
Mundial de Saúde.
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É interessante que essas recomendações batem
com aquelas que já vínhamos apontando e que estão no
relatório da Senadora Ana Amélia. Recomenda aos países, por exemplo, a necessidade de uma atuação regionalizada dentro do Planeta. Um exemplo: a Comunidade
Europeia criou o Conselho da União Europeia voltado para
a política sobre drogas. A recomendação é a de que, na
África, na Ásia e em outras partes do mundo, tenhamos
também a mesma condição; digo mais: que tenhamos
condição de criar – e esta é uma das recomendações que
tenho defendido –, na América, o conselho da América;
das Américas, melhor dizendo, América do Norte, América Central e América do Sul, voltado para lidar com esse
tema. Vejam que boa parte das drogas que saem, mas
também as que chegam ao Brasil são oriundas dessa
relação interna na própria America. Então, é preciso cuidar disso. Cuidar de uma política cujo tema é mundial é
considerar importante o fato de que há necessidade, por
exemplo, de se cuidar dos países produtores.
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Se
V. Exª me permite, acho que o tempo regimental era…
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
lhe agradeço, Sr. Presidente.
O fato é que há necessidade de uma atuação
em que os países mais desenvolvidos, e o Brasil já se
enquadra nesse contexto, possam ajudar os países
menos desenvolvidos. Por quê? Porque é exatamente
nos países menos desenvolvidos que temos a presença maior da produção da maconha, da coca, enﬁm.
Claro que há particularidades, como na Bolívia, no
Peru, no Equador, onde muitas vezes isso ainda faz
parte de uma tradição, desde milênios atrás, mas há
necessidade de um controle dessa produção, de uma
substituição, assim como estamos fazendo no Brasil
em relação ao fumo. Onde se produzia fumo, deve-se
produzir fruticultura, cacau, enﬁm, outras atividades.
Então, neste trabalho, estamos apresentando medidas de caráter internacional para reduzir a produção, reduzir
a comercialização, garantir maior controle das misturas,
inclusive das drogas sintéticas; e, do outro lado, que possamos trabalhar a redução da demanda com prevenção.
Aí estão medidas polêmicas como esta, de não só proibir
a propaganda de qualquer droga, inclusive, neste caso, no
Brasil, das bebidas alcoólicas; o controle na comercialização, como se faz com maior rigidez com relação às outras
drogas. Um trabalho de prevenção, preparando toda uma
rede nacional nas escolas, na estrutura de saúde, na estrutura de educação para preparar a população...
(Interrupção do som.)
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
...com informações seguras sem nenhuma apologia.
O que a própria Comissão conclui é que teremos que
aprender a conviver com esse tema. Os efeitos das
proibições, como no mundo árabe, geraram o traﬁcante, igual gera aqui, na área de outras drogas. E o
problema é exatamente o abuso, ou seja, o consumo
acima do que o organismo humano suporta, ou um
consumo intensivo, que gera a dependência.
Estou animado porque existe a perspectiva de,
quem sabe, nesta semana ou na próxima, a Presidente,
já dentro dessa linha que a Comissão está defendendo,
lançar algumas medidas, como uma rede de tratamento, que é a grande deﬁciência nossa, com o Ministro
Padilha e sua equipe tratando dessa área. Deve haver
uma rede para desintoxicação com leitos, com condições de atendimento e proﬁssionais qualiﬁcados; uma
rede para que tenhamos condições de acolhimento, por
exemplo, após a desintoxicação, ou seja, comunidades
terapêuticas, grupos de autoajuda, que precisam, sim,
de recursos, do apoio do Governo para pesquisa, para
que possamos conhecer com mais profundidade as drogas e a nossa realidade e ainda a área do tratamento.
Então, para ﬁnalizar, Sr. Presidente, o objetivo deste trabalho é fazer com que não só o Poder Executivo,
mas também o Judiciário, o Ministério Público, o Estado e o Município, além do Governo Federal, tenham
condições de fazer a política. E isso custa dinheiro.
Há países que estão tendo sucesso com as reduções, como Portugal, a própria Holanda, que teve
redução; a Inglaterra ainda tem um drama semelhante
ao nosso, em fase de crescimento, especialmente na
área do cigarro e na área da bebida; e mais ainda a
Suécia, que tem um sistema fechado. Então, não só
esses, mas outros países, a Suíça, enﬁm, tomaram a
decisão política de fazer acontecer.
Estimamos a necessidade de investimentos da
ordem de R$3,5 bilhões por ano, para termos toda uma
rede preventiva de tratamento e de atendimento, além,
é claro, do combate à produção e à comercialização.
Então, quero, aqui, falar da minha animação com
o trabalho que foi feito e agradecer a V. Exª, ao Senador Eduardo Amorim, à Senadora Ana Amélia, à Senadora Angela Portela, à Senadora Vanessa, enﬁm, a
todos que contribuíram, mesmo não sendo membros da
Comissão, como o Senador Cícero Lucena, mas que
também esteve presente em vários momentos. Enﬁm,
quero agradecer a todos que nos receberam pelo País
afora e em outros países pela contribuição que foi dada.
Esperamos, enﬁm, apresentar a todas as autoridades as medidas necessárias, com base cientíﬁca,
com base em fatos consumados.
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Espero que o Brasil possa, a partir daí, ter uma
política adequada para lidar não só com o combate,
como já é uma tradição, mas, principalmente, para cuidar dos dependentes, porque são milhares as famílias
que sofrem com a falta dessa atenção pública.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Wellington Dias.
Sou testemunha do trabalho dessa Comissão.
Juntamente com a Senadora Ana Amélia e a Senadora Vanessa, nós pudemos participar. E quero dizer
que se o Governo prestar atenção a esse relatório,
tanto da Câmara quanto do Senado, tenho certeza de
que ali há elementos suﬁcientes para que o Governo
Federal possa adotar uma política nacional, claro que
com essa visão macro do mundo
Já não era sem tempo, Senador Wellington Dias.
Eu acho que é um dos grandes dramas da sociedade,
não só do Brasil como do mundo.
Próximo inscrito, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do revisor.) – Sr. Presidente, venho à tribuna neste começo de semana, uma semana em que certamente teremos a Casa cheia, tendo em
vista as matérias que já constam da pauta dos trabalhos
do Senado Federal, com a proximidade do ﬁm do período legislativo, para lamentar e dividir, tenho certeza, com
um grande número de brasileiros a perda desse brasileiro
exemplar, ﬁgura muito querida para todos nós da política
– eu, particularmente, tive o privilégio da convivência com
ele, que me tratava com muito carinho, juntamente com o
Presidente Lula, em muitas ocasiões –, que é o Dr. Sócrates. Ele nos deixa prematuramente aos 57 anos.
Sei que o Brasil inteiro, nesse ﬁnal de semana, ﬁcou triste. Foi um ﬁm de semana do esporte, de
decisão de campeonato, de um time que sempre foi
referência para o sucesso do jogador Sócrates, time
que saiu campeão brasileiro, mas, mesmo assim, não
tivemos a alegria como gostaríamos de ter tido, a alegria que o futebol nos propicia.
A perda do Dr. Sócrates nos chocou a todos,
até porque ele estava em processo de recuperação
de uma cirrose hepática. Lamentavelmente, teve uma
infecção, o que agravou ainda mais a situação, e ele,
debilitado como estava, não sobreviveu. É uma perda
que, tenho certeza, o Brasil inteiro chorou, lamentou.
E nós aqui no Senado temos o dever de vir à
tribuna e deixar registrado, porque ele, em muitos
aspectos, ou em todos os aspectos, foi um brasileiro
exemplar. Primeiro, mostrou uma afeição muito grande pelo estudo, na busca do conhecimento. Nascido
no Pará, veio para o interior de São Paulo, foi lutar e
estudar para alcançar a formação em um dos cursos
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mais difíceis, que é o de médico. V. Exª também sabe
do que estou falando. E ele conciliou isto: a atenção
especial aos estudos e à busca do conhecimento com
o talento que carregava, que era o do esporte. Aliás,
essa é uma das questões que ele sempre colocou muito bem. Ele ﬁcava muito sentido ao ver a quantidade
enorme de crianças no Brasil afora sonhando em ser
um ídolo, sonhando em se destacar no esporte. Ele falava da diﬁculdade ainda presente dessas crianças, de
só saberem se darão certo ou não quanto tiverem seus
vinte anos. Muitas delas consumem suas vidas, aquele tempo precioso de vida, que não volta mais, nessa
tentativa, e se esquecem dos estudos, esquecem-se,
às vezes, das próprias famílias. E são milhares, senão
milhões, que sofrem essa frustração.
O Dr. Sócrates sempre dizia que esse não era
um bom caminho; que as crianças deveriam estudar
e, obviamente, desenvolver seu talento. Dando certo,
poderiam virar ídolos de futebol, como ele.
As lembranças que todos temos dele são as melhores, não só como atleta, mas como atleta cidadão.
Uma das caracterizações que fazem dele é dizer que
ele é um estilista do campo, um estilista do futebol.
Acho que, se meu querido amigo Armando Nogueira
estivesse ainda vivo – ele era ﬁno nas frases e eﬁciente
no uso de poucas letras e poucas palavras para distinguir com precisão a história de vida de alguém –,
ele certamente faria o registro de que essa é uma boa
tipiﬁcação para o Dr. Sócrates, pelo estilo dele, pela maneira como ele se comportava dentro e fora do campo.
Mas ele associou a paixão de todos nós com a política, com a liberdade, com a democracia, quando procurou instalar a democracia corinthiana, que, no fundo,
era uma maneira também de nos alertar e nos chamar
para a luta por liberdade e por democracia no Brasil.
V. Exª sempre teve compromisso com a redemocratização do Brasil, mas não era nada fácil, no começo
dos anos 80, fazer essa luta. Da campanha das Diretas
eu mesmo participei aqui no Congresso, como estudante,
e foram momentos muito ricos. E quando atletas que são
ídolos conseguem também nos ajudar a fazer os ajustes
de que o País precisa, as correções de que o Brasil precisa, todos temos de agradecer, e foi esse o caso típico
do Dr. Sócrates. Ele ajudou muito com suas posições,
acompanhado de outras ﬁguras emblemáticas do Corinthians, um dos times mais populares, e agora mais uma
vez campeão. Meu time sequer foi para a Libertadores
ou se classiﬁcou, que é o Botafogo, mas eu acompanhei
e vi que, de alguma maneira, o destino quis assim.
No dia da perda do Dr. Sócrates, o time que o fez
conhecido mundo afora foi campeão brasileiro.
Então, faço aqui este registro, dizendo também que
o Dr. Sócrates, que nos ajudou tanto, deixou uma última
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lição: ele viveu tanto e tão bem a vida, que exagerou na
dose – literalmente exagerou na dose. Mas, em entrevista
ao Fantástico e falando, na semana passada, terça-feira,
no SporTV, ele repetia mais uma maneira de cidadania e
atleta, que era a de deixar o exemplo de que as pessoas
têm que ajustar melhor o consumo de bebida alcoólica,
para que não passem pelo que ele passou. O Dr. Sócrates deixou bem claro o que talvez tenha sido a sua última
lição, seus últimos ensinamentos. Ele deixou bem claro
para todos os jovens que ser atleta, ser ídolo é importante,
que estudar é importante, mas que nós temos que reduzir
o consumo de bebida alcoólica, nós temos que salvar vidas. Lamentavelmente, a dele não foi possível ser salva,
exatamente pelos exageros que ele cometeu no consumo
de bebida alcoólica, como ele mesmo assumiu.
Mas aqui da tribuna do Senado eu queria passar
a minha solidariedade, os nossos votos de pesar para
toda a sua família, seu irmão Raí e seus outros irmãos.
Sei que falo em nome de todos os petistas. Ele sempre teve uma relação muito próxima conosco. Eu me
lembro bem de uma partida de futebol, ainda quando
tínhamos como Presidente o Lula. Ele estava fazendo
um ﬁlme e nós ﬁzemos um jogo na Granja do Torto. Eu
tive oportunidade de participar também. Já ali encontrávamos uma pessoa que estava sempre preocupada
com o que acontecia no mundo, no Brasil, não só no
esporte. Era um cidadão na plenitude do termo. Escrevia na revista Carta Capital – eu era um leitor assíduo
–, e sempre havia sabedorias e ensinamentos no que
ele falava, no que ele escrevia.
Eu não poderia deixar de vir aqui, mesmo a agenda do Senado estando tão tomada com temas importantes como o do Código Florestal, de mais recursos
e compromissos com a saúde, da Desvinculação das
Despesas da União, do Orçamento e tantos outros temas que vão dominar o debate e as deliberações no
Senado e na Câmara Federal, no caso, no Congresso.
mas não poderia deixar de vir aqui hoje e prestar esta
homenagem a esse grande brasileiro, Dr. Sócrates, a
esse grande jogador, a essa grande ﬁgura humana.
Quem dera que todos nós seguíssemos esse caminho do Dr. Sócrates, de nos preocuparmos com os
outros, de nos preocuparmos com o aperfeiçoamento da sociedade, de nos preocuparmos com o nosso
País, de nos preocuparmos com nossas crianças, de
nos preocuparmos com a liberdade, de nos preocuparmos com a cidadania. Foi isso que fez durante a
sua vida curta o Dr. Sócrates.
Que Deus possa confortar sua família, seus familiares todos, seus amigos, e que o Brasil possa dar a
devida atenção a essa história de vida brilhante dessa
ﬁgura humana fantástica, conhecida como Dr. Sócrates.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Jorge Viana e
digo que sou um dessa geração do Dr. Sócrates.
É fundamental o exemplo que ele deu na vida, na
luta política, como cidadão. Ele chamou a atenção, na
democracia corinthiana, para o momento que o País vivia.
Parabéns pelo pronunciamento.
Na sequência, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Waldemir Moka, Senadores e
Senadoras, queria, primeiro, cumprimentar Tabajara
Ruas, que é o diretor do ﬁlme Brizola, Tempos de Luta.
Nós, hoje, pela manhã, na Comissão de Direitos
Humanos, concluímos um ciclo de debate dos 50 anos
da Legalidade.
Quero dizer para o Tabajara que o ﬁlme dele foi
o ponto mais alto, eu diria, de todo esse debate que
travamos na Comissão, com pessoas que viveram
aquele momento, jornalistas, historiadores, militantes,
e que culminou hoje com a apresentação desse ﬁlme,
repito, Brizola, Tempos de Luta.
Obrigado, Tabajaras Ruas, que permitiu que o
ﬁlme, de 90 minutos, fosse passado na Comissão de
Direitos Humanos, com custo zero para a Comissão
e também para o Senado.
Quero cumprimentar Deraldo Goulart pelo seu
ﬁlme, Jango em Três Atos, que também foi colocado à
disposição da Comissão, na mesma linha, com liberdade total, sem nenhum tipo de custo.
Cumprimento aqueles que falaram na reunião
de hoje, pela manhã: a Srª Loiva Calderan, que falou
pelos centros de tradição, que veneram e discutem a
importância da Legalidade; Deraldo Goulart, de quem
já falei; o fotógrafo Ivo Czamanski, que lá falou do tempo em que fotografava a caminhada da Legalidade,
a história de Jango e também de Brizola; Tabajaras
Ruas, de quem falei, e o jornalista Carlos Bastos, que
fez uma fala emocionante, que era jovem na época e
cobriu toda a Legalidade.
Agradeço a todos que ajudaram nesse ciclo de debates. Foi uma verdadeira homenagem ao inesquecível
Deputado Federal, Prefeito de Porto Alegre, Governador
do Rio Grande do Sul e também Governador do Rio de
Janeiro, que foi por duas vezes candidato a Presidente
da República, inclusive apoiando – e lá estava o registro – a candidatura do Presidente Lula em um momento
importante. Tanto que nesse documentário há também
a fala do Presidente Lula, a fala da Presidenta Dilma,
como também a do Senador Pedro Simon
Sr. Presidente, também quero deixar registrado que,
neste ﬁm de semana, fui ao meu querido Estado do Rio
Grande do Sul, porque já tinha uma agenda muito gran-
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de montada. Por esse motivo não fui ao Mercosul, onde
tomaria posse como membro do Parlasul. No entanto,
consegui ajustar com o Senador Roberto Requião que
cumpriria a agenda que estava marcada há muito tempo.
Não poderia deixar as crianças e os professores
que se prepararam para estar comigo nesse ﬁm de semana, pessoas com deﬁciência, idosos, que ﬁzeram diversas apresentações, porque quando eu era moleque
já aconteceu de uma autoridade – e queiramos ou não
nós, Senadores, somos autoridades – que ia ao colégio e, no dia, não aparecer. E nós ﬁcamos lá sem poder
apresentar o que havíamos ensaiado e preparado por
tanto tempo. Assim, coloquei-me no lugar das crianças
e não fui tomar posse no Mercosul. Mas, com certeza,
se Deus me der luz, em janeiro estarei tomando posse
pela indicação da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Rapidamente, Sr. Presidente, quero prestar contas e dizer que nessa quinta, sexta, sábado e domingo cumpri uma agenda de muitos quilômetros no meu
Estado. Tive o prazer de encontrar homens e mulheres
que acreditam e lutam pela igualdade e pela justiça.
Começo falando do historiador, músico, carnavalesco, poeta e professor Pernambuco, que tem hoje um
programa chamado Confraria Castro Alves, o Poeta dos
Escravos. Ele me entrevistou em seu programa veiculado
na TV Assembleia Legislativa. Foi um momento forte, de
muita emoção. Tratamos de todos os temas que envolvem os direitos humanos e a igualdade social e racial.
Na sequência, encontrei-me com a Associação
dos Delegados do Rio Grande do Sul. Lembro-me do
Vinícius, do Marcelo, do Rafael, do Tiago, do Eduardo,
do Marco, da Sabrina, do Edilson. Apresentaram-me a
pauta de reivindicação, que está bem encaminhada. Conversei com os representantes do governo do Estado, e
estão dialogando na busca de um grande entendimento.
Depois, Sr. Presidente, fui à cidade de Estância Velha, onde, na Escola Técnica Cenecista, pude
homologar, juntamente com o prefeito da cidade, a
participação de todos no programa Cantando as Diferenças, que já implantamos em 437 cidades do Rio
Grande, com a participação de jovens, idosos, pessoas com deﬁciência, enﬁm, estavam lá representados
todos os setores da sociedade. Teve a coordenação da
Profª Selenir; da Profª Lisete; da Profª Marly, Secretária
de Educação do Município; da Profª Magda; da Profª
Cristiane; do Sr. José Waldir, Prefeito Municipal; do Sr.
Tomé Foscarini, Presidente da Câmara de Vereadores;
além da Profª Tatiana e dos alunos Joshua e Pâmela
Ribeiro, representando os alunos.
Antes da assinatura do termo de adesão do Programa Diferença, que coordeno politicamente, chamam-me de presidente de honra, que é baseado nos
estatutos e na vida de Gandhi, de Mandela, de Sepé
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Tiaraju, de Zumbi, enﬁm, de homens que marcaram
sua vida em defesa dos direitos humanos, tive a alegria
de conviver com as danças alemã e italiana e também
com a dança afro-brasileira, ali apresentadas. A Escola Municipal Kennedy interpretou a música Maculelê.
O grupo infanto-juvenil de dança alemã e o grupo de
ﬂautistas e capoeiristas também lá se apresentaram.
Fiquei feliz, porque, no ﬁm, recebi, com alegria, uma
pintura, como se fosse um retrato deste Senador, feito
pela artista plástica Raquel Silva, conhecida no Brasil
e no mundo. Ela pintou, inclusive, um retrato do próprio
Barack Obama. Muito obrigado, Raquel, você que tem
uma pequena deﬁciência, mas mostra que as pequenas
deﬁciências não são nada mediante todo o potencial de
outras áreas em que as pessoas como você são eﬁcientes.
Quero cumprimentar também a Feevale, de Novo
Hamburgo, onde estive na Universidade, lançando o
Programa Prevenção Rima com Verão. Fui um dos
convidados, quando a Feevale lançou esse belo programa, que vai na linha de prevenção em matéria de
acidente em pleno verão.
Foi um grande momento. Um dos programas
são os anjos que salvam as vidas, dizia lá que, como
normalmente se pintam os anjos de brancos e loiros,
eu então me somo agora sendo um anjo negro e nem
tão elegante. Fui aceito naturalmente, Sr. Presidente.
Uma descontração, porque anjo não tem cor. E todos
entenderam. Estavam lá ﬁguras de negro, de branco,
de índio, sendo os anjos no combate aos acidentes
tanto na praia quanto no trânsito.
Cumprimento todos os que estavam lá. Foi um
belo evento.
Além disso, Sr. Presidente, estive também participando, em Porto Alegre, do lançamento da Setorial
dos Idosos do PT. Parabéns a Ony Teresinha, estava lá
cerca de uma centena de líderes. Depois fui ao parque
Eduardo Gomes, ainda, onde participei da inauguração
da academia de esportes na praça para deﬁcientes e
idosos, promoção do Prefeito Jairo Jorge. Algo muito interessante, porque ali foi colocada uma série de
aparelhos para que deﬁcientes e idosos possam fazer
exercícios, possam fazer a sua ﬁsioterapia ao ar livre.
Meus cumprimentos a todos por essa brilhante
iniciativa, ao Jean, ao secretário, enﬁm, a cada um
que estava lá.
Recebi o artista plástico Luiz Gonzaga, que me
apresentou um belo trabalho dos lanceiros negros. Vou
dialogar com o Prefeito Jorge para que possamos ter,
em Canoas, uma estátua dos lanceiros negros como
justiça, já que a eles é negado inclusive o nome de
cada um, como falo em um poema.
Por ﬁm, participei do lançamento do livro da Ednéia Paim, cujo título é Liberte-se, dirigindo-se às
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mulheres. Um belo livro que ela lançou em Canoas.
E, para mim, claro, foi uma alegria ao perceber que
aquela menina que queria ser bailarina – Ednéia Paim
é minha ﬁlha – hoje lança um livro falando da liberdade
das mulheres, que elas acreditem nos seus sonhos,
com muito trabalho, muito estudo e muita fé, já que ela
demonstrou ser de fato uma mulher de fé.
Por ﬁm, Sr. Presidente, se me permitir, só quero
que considere como lido, porque já ﬁz um dos pronunciamentos, um estudo que ﬁz aqui da importância da
DRU, mas também, ao mesmo tempo, eu comento aqui,
eu Senador Pimentel, que é líder do Governo, que seria importante que nós, claro que nós não vamos fazer
nenhuma medida que vá atrapalhar o debate da DRU,
pela importância que aqui reconheço, mas é importante
também que a DRU, cada vez mais, a gente pense no
futuro, que ela não insira sobre a Seguridade Social.
Eu sei que algo está sendo .....
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. fora do microfone.) – .... eu me somo a esse debate. Temos que
aprovar a DRU e reconheço aqui essa responsabilidade
de todos nós e quem sabe esta semana a gente aprove a Emenda 29, aprove o Código Florestal e aprove
também a DRU.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E, no momento adequado, nós aprofundaríamos o debate para
que a DRU não interﬁra na Seguridade.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Paulo Paim, eu tenho sustentado uma tese, V. Exª
já teve oportunidade de dialogar aqui do plenário. Eu
estou defendendo que é preferível não votar do que
votar incompleta como está a Emenda 29.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Assisti ao
pronunciamento de V. Exª há poucos dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – A DRU
não, a DRU, eu compreendo que, por toda a conjuntura
que estamos vivendo, enﬁm, acho que temos votá-la,
e acho que há praticamente uma maturidade na Casa
nessa direção. Agora, a Emenda 29, veja, nós estamos
ﬁxando fontes, e determinando até, nas receitas dos
Municípios, nas receitas dos Estados, para Municípios bancarem 15%, para Estados bancaram 12%, e
sabe Deus, eu e quem é prefeito e governador, principalmente quem tem receita partilhada com a União,
como o Fundo de Participação, como sua maior fonte,
a diﬁculdade que é para cumprir anualmente uma programação como essa. Pois bem, mas há a necessidade de deﬁnição da União. Acho que temos que deﬁnir.
Quando a União aplica hoje? Aliás, tem um projeto do
Senador Tião Viana, um projeto que vai nessa direção,
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que está apensado. Se o prazo ali, de três anos, é pouco, que a gente faça com mais. Por exemplo, para os
Estados, na verdade, o prazo terminou, aliás, continua
até hoje, o prazo terminou durando muito tempo. Então
pelo menos o prazo aí de cinco anos, enﬁm, seis anos.
Veja, se tivermos hoje o Brasil cumprindo 7% da sua
receita – precisa alcançar os 10% que os estudiosos
colocam como ideal –, então poderemos colocar 0,5%
ao ano, ano a ano, até alcançar os 10%. Repito, temos fonte nova, como essa do pré-sal que está sendo
regulamentada e vamos ter de regulamentar. É uma
fonte que está ali tanto para o fundo social como para
a parte relacionada à distribuição, para Estados e Municípios, de recursos voltados para esse ﬁm. Então, eu
quero aqui me somar a V. Exª para trabalharmos essa
tese. Ou seja, em vez de se votar atabalhoadamente,
como se diz, regulando de qualquer jeito, causando
prejuízos e fazendo algo incompleto, é preferível termos mais tempo para discutir sobre isso. Somo-me a
V. Exª nessa batalha. Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Bem,
Senador Wellington Dias, eu já tinha assistido a um
pronunciamento de V. Exª, onde, desta tribuna em
que estou, na semana passada V. Exª falava da importância da votação da Emenda 29, mas com a devida
responsabilidade do Município, do Estado e da União.
É exatamente a posição que também adotamos, até
porque todos nós sabemos da importância de investirmos cada vez mais na área da saúde.
Por ﬁm, Sr. Presidente, eu ainda estou torcendo
muito para que nesta semana, ao votarmos, na Comissão de Orçamento, as receitas para o ano, consigamos produzir aquela emenda que vai assegurar o
reajuste para os aposentados e pensionistas que ganham – como eu digo – entre um e no máximo três,
quatro, cinco, seis salários mínimos, porque esse é o
mundo real. Não existe a história de dez salários mínimos. Vamos trabalhar, naturalmente, na Comissão de
Orçamento, dialogando com os Parlamentares, para
assegurar o reajuste decente – além do salário mínimo – também para os aposentados.
E nos últimos trinta segundos, quero cumprimentar
o Presidente Assis Melo e o Vice-Presidente Leandro
Velho, que tomaram posse no Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e região. Eu não pude estar ali.
Mandei meus representantes, que disseram que foi um
grande e belíssimo evento. Parabéns, Assis. Parabéns,
Leandro. Com certeza, eu irei visitá-los na minha cidade
natal, Caxias. Sei que no vídeo que passaram, vocês se
lembraram de mim por diversas vezes, do trabalho aqui
no Congresso. Obrigado. Estamos juntos.
Obrigado pela tolerância, Presidente. Se puder,
considere na íntegra o meu pronunciamento.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Desvinculação das Receitas da União, conhecida
por DRU, está mais uma vez na pauta das discussões
do Congresso com a proposta de prorrogação até 2015.
Sabemos todos que a aprovação da DRU é prioritária para o Governo Federal, pois possibilita a aplicação de 20% dos recursos nas áreas que considerar
mais conveniente.
Vale salientar que a prorrogação da DRU contribui para o ajuste ﬁscal e para o superávit do governo.
O principal objetivo da desvinculação é transferir recursos de contribuições sociais do orçamento da
seguridade para o orçamento ﬁscal da União.
Em 2010, a DRU gerou R$ 51,8 bilhões sendo
que 37 bilhões vieram da Seguridade Social.
Este ano a DRU retirará da Seguridade Social o
montante de R$ 49,6 bilhões.
Uma importante fonte de receitas do Governo
Federal, sem dúvida alguma.
A grande verdade é que, se considerarmos uma média histórica dos últimos 10 anos, as contribuições sociais
para seguridade social tem crescido, em media, 7% ao ano.
Acontece porem que os benefícios do Regime
Geral da Previdência Social, especialmente aqueles
que possuem valor acima do salário mínimo, não tem
crescido nesse ritmo.
Vale ressaltar que o mecanismo da DRU não
tem prejudicado os valores a serem destinados para
as áreas de assistência social, previdência e saúde,
pois se tratam de despesas obrigatórias, mas tem impedido a recomposição do poder de compra das aposentadorias e pensões.
Fazendo um exercício matemático, veriﬁca-se que
nos últimos 10 anos o salário mínimo teve um crescimento real de 260,75% enquanto que os benefícios
do RGPS (acima do valor do mínimo) amargaram um
aumento de apenas 113,55%.
A diferença ﬁcou em 147%. Isso representa que
o salário mínimo aumentou 147% a mais que os outros benefícios.
O que causa estranheza ainda é que:
O governo federal retira 20% das fontes de receita
da Seguridade Social
As renúncias previdenciárias chegam este ano
a R$ 24 bilhões
A diferença entre o aumento real do salário mínimo
e dos benefícios represente 147% nos últimos 10 anos e
que a minha assessoria teve e maior diﬁculdade em colher
as assinaturas para apresentação de uma emenda que
impede a desvinculação das receitas da seguridade social.
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Mas quero fazer justiça e agradecer o apoio dos senadores que assinaram a proposta demonstrando sua parceria a essa luta, que não é minha, mas dos nossos idosos.
Somos apenas representantes desse imenso contingente de 28 milhões de beneﬁciários do Regime Geral.
Defender o atual sistema é defender as minorias,
uma elite que pode arcar com um plano complementar de previdência social ou que possui um grande
patrimônio que garanta uma renda complementar ao
beneﬁcio pago pelo governo federal.
Em geral os benefícios não conseguem proporcionar ao cidadão e cidadã todos os direitos constitucionais de saúde, educação, cultura, lazer etc.
Raros são os cidadãos que recebem o valor do
teto, que hoje é de R$ 3.691,74, e ainda assim são
penalizados pelo Fator Previdenciário.
Em recente audiência ocorrida nesta Casa, na Comissão de Assuntos Sociais, com a presença do movimento sindical; dos aposentados e do próprio Ministério
da Previdência. Foi unânime o entendimento de que o
Fator Previdenciário é um grande inimigo do trabalhador.
Na oportunidade foi sugerido que o aumento
real das aposentadorias e pensões com valor acima
do salário mínimo seja vinculado ao crescimento das
receitas da Seguridade Social.
Uma ideia simpática e de fácil defesa junto à atual
equipe econômica do Governo Federal.
Sr. Presidente, espero que o governo federal seja
sensível e conceda o aumento real aos aposentados
e pensionistas que recebem benefícios acima do valor
do salário mínimo.
Espero que a nossa Presidente comova-se e negocie com as centrais e a COBAP um índice que possa
melhora o poder de compra dessa faixa da população.
“Creio poder aﬁrmar, sem arrogância e
com a devida humildade, que a minha mensagem e os meu métodos são válidos, em sua essência, para todo o mundo” Mahatma Ghandi.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Vamos considerar o seu discurso na
íntegra, Senador Paulo Paim.
Senador Wellington Dias, eu não posso me omitir de falar aqui dessa questão da Emenda 29. Eu sou
um daqueles que já disse ao Líder do Governo e ao
Líder do meu partido que gostaria de votar aqui o projeto do Senador Tião Viana. E explico por quê. V. Exª
foi governador e sabe que não há Município hoje que,
embora seja 15%, são raros os Municípios e os prefeitos que não investem acima de 20%. Nos Estados,
ela precisa ser regulamentada, até para deixar de se
mascarar investimento em saúde. E a União, dos três
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entes, é a que mais arrecada. Então, a União tem que
ter um valor vinculado para ajudar na saúde.
Estou dizendo isso... Jamais vou vincular uma
coisa à outra. Eu acho que também é muito importante
a DRU. Vou votar a DRU, mas gostaria de ver votada
e resolvida essa questão da chamada Emenda 29,
porque, nos hospitais, meus colegas médicos têm, na
maioria das vezes, decidido quem ﬁca em vaga de UTI
e quem não ﬁca em vaga de UTI. É muito triste isso.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, para
encaminhar à Mesa, aliás, já protocolei na Secretaria,
um requerimento que pede o voto de pesar e apresentação de condolências à família do Dr. Sócrates,
do ex-atleta Sócrates, Sócrates Brasileiro Sampaio de
Souza Vieira de Oliveira.
O Brasil e o esporte perderam uma ﬁgura emblemática: Sócrates, especialista com a bola nos pés, talentoso
com a bola nos pés, com uma inteligência rebelde e uma
enorme capacidade de indignação diante das injustiças.
Teve uma presença marcante como atleta proﬁssional
e também como homem público, sem exercitar mandatos eletivos, mas cumprindo a função de representante
das aspirações sociais. No Corinthians, o clube do seu
coração, marcou época com a democracia corinthiana.
Participou ativamente da campanha por eleições diretas,
chegando a prometer, no comício do vale do Anhangabaú, que, se o projeto fosse aprovado pelo Congresso
Nacional, não deixaria o País. O Congresso rejeitou o
projeto, ele foi jogar na Itália.
Durante os trabalhos da CPI do Futebol, que ontem completaram dez anos, Sócrates contribuiu com
suas ideias. Veio a Brasília. Tive a oportunidade de,
com ele, dialogar durante o dia todo sobre futebol e
política. Manifestava o desejo de contribuir mais politicamente. Chegava a imaginar a hipótese de concorrer às eleições, não o fazendo em razão do receio de
que pudesse perder a condição da imparcialidade, da
insuspeição, ao poder manifestar-se livremente, sem
essa vinculação partidária e sem a obrigação do exercício do mandato. Entendia que poderia cumprir uma
missão melhor sem exercer um mandato eletivo. Portanto, esse registro se justiﬁca plenamente.
Trata-se de um homem público que exerceu essa
atividade da representação popular sem ter um mandato. Usou esta paixão do povo, que é o futebol, para
poder se comunicar com ele. Poucos se comunicaram
tão bem quanto Sócrates se comunicou. Juca Kfouri
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até aﬁrmou: “Sócrates foi o ﬁlósofo, mas este Sócrates
tem a vantagem de ﬁlosofar em português.”
Portanto, nossas homenagens à família, aos
seus admiradores, àqueles que o transformaram em
um ídolo do futebol nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

539

Dezembro de 2011

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Alvaro Dias, o requerimento de
V. Exª já se encontra na mesa. Recebeu o número 1.478.
A Presidência tomará todas as providências regimentais
para que seja, o mais brevemente, enviado à família.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na seqüência, por permuta com o Senador Waldemir Moka, fará uso da palavra a Senadora
Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente Waldemir Moka, durante todo este ano,
aqui no Senado Federal, procuramos trabalhar propondo alternativas de desenvolvimento, desenvolvimento
socioeconômico, para o nosso Estado de Roraima, uma
vez que o Estado passa por um momento de extrema
diﬁculdade sob o ponto de vista econômico, do ponto
de vista social, do ponto de vista institucional.
Entre essas alternativas, vislumbramos algumas
ações do Governo Federal que podem suprir as carências de investimento daquela região, a Região Norte
do nosso País.
Para tanto, trabalhamos de forma determinada
para levar adiante os projetos da construção do Terminal
de Carga e Alfandegado no Aeroporto Internacional de
Boa Vista, em fase de conclusão, e da linha de transmissão de energia de Manaus a Boa Vista, já licitada
pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.
Um projeto ainda mais importante começa a sair
no campo das possibilidades, que poderá beneﬁciar
Roraima. Recentemente a Aneel aprovou os estudos de inventário hidrelétrico da Bacia Hidrográﬁca
do Rio Branco, no Estado de Roraima, com previsão
de construção de quatro usinas: Bem-Querer, no rio
Branco, Paredão A, Paredão M1 e Fé e Esperança,
no rio Mucajaí.
Trabalhamos ao lado da Aneel, da Empresa de
Pesquisa Energética e do Ministério de Minas e Energia para avançar nos entendimentos, a ﬁm de ampliar
a oferta de energia em Roraima e assegurar os investimentos do Governo Federal previstos no Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC.
Para nossa alegria, esses entendimentos avançaram rapidamente e a aprovação dos estudos feitos
pela EPE inclui Roraima na carteira de usinas disponíveis para elaboração dos estudos de viabilidade e
projeto básico.
Desde o início da década de 70, a Eletronorte já
considerava a construção de uma barragem nas corredeiras próximas do Rio Branco, em Caracaraí.
Esses estudos foram retomados no Governo do
Presidente Lula e, em 2008, a EPE – Empresa de Pesquisa Energética contratou os serviços de engenharia
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para elaboração do inventário da Bacia Hidrográﬁca
do Rio Branco. Estudos mais detalhados que consideraram os conﬂitos pela posse da terra, a existência de
terras indígenas, unidades de conservação, diﬁculdades logísticas entre outros aspectos apontaram o rio
Branco, nas proximidades de Caracaraí, e o rio Mucajaí, na localidade de Paredão, como os mais indicados
para construção de usinas hidrelétricas de médio porte.
Foi esse estudo que a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou, prevendo o aproveitamento das
corredeiras de Bem-Querer e das cachoeiras de Paredão, permitindo a construção de uma barragem no
rio Branco com capacidade para gerar 708 Megawatts
de energia, que seriam complementados por mais três
barragens no rio Mucajaí. Juntas, essas usinas somariam mais 300 Megawatts, totalizando um incremento
de 1.049 Megawatts.
O investimento estimado pela EPE para a construção da usina hidrelétrica de Bem-Querer é de R$3,8
bilhões. Incluindo-se os pontos encachoeirados do rio
Mucajaí, seriam alocados mais R$1,5 bilhão.
Recentemente, a nossa Presidenta Dilma Rousseff, chamou a atenção para a necessidade de um maior
aproveitamento do potencial hidrelétrico na Amazônia. É
uma fonte renovável que, absorvido o impacto inicial da
obra, passa a gerar energia limpa, conﬁável e perene.
Sabemos que as opções para a construção de
novas hidrelétricas, mesmo na Amazônia, estão se
esgotando. Conﬂitos ambientais e agrários restringem
a capacidade do Governo e das empresas de ampliar
o parque gerador.
Bem-Querer, em que pese a necessidade de
estudos mais aprofundados, não é uma área de conﬂitos. Não está próxima de terras indígenas, unidades
de conservação da natureza e nem implicaria no deslocamento da população.
Ao contrário, Sr. Presidente, as perspectivas para
Bem-Querer são as melhores possíveis. Especialmente no que diz respeito à logística. Ao lado das corredeiras de Bem-Querer passa a BR-174, uma rodovia
federal que liga a capital do Amazonas, Manaus, até
a fronteira com a Venezuela, atravessando o Estado
de Roraima de norte a sul. A reconstrução desta estrada também foi incluída no PAC, com investimento
previsto de R$1,5 bilhão.
Neste mesmo traçado, vai passar também a Linha
Tucuruí/Manaus/Boa Vista, permitindo que a energia
gerada por Bem-Querer seja imediatamente acrescentada ao Sistema Interligado Nacional, tão logo a usina
entre em operação.
Cabe destacar aqui que Roraima é o único Estado que está totalmente à parte, não está interligado
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ao sistema hidrelétrico nacional. Está isolado; fazemos
parte de um sistema isolado.
A linha Tucuruí/Manaus já foi iniciada, e a perspectiva é de que, no próximo ano, seja concluída. Recentemente, a Aneel realizou um leilão de trecho entre
Manaus e Boa Vista. A assinatura do contrato deve
ocorrer nos próximos dias com prazo para conclusão
estimado entre 24 e 36 meses.
Além da oferta segura de energia e de interligar
Roraima ao Sistema Nacional, a Hidrelétrica de Bem-Querer e o Linhão Manaus/Boa Vista permitirão investimentos signiﬁcativos para melhorar a qualidade
de vida do povo roraimense.
As compensações a serem promovidas pelo consórcio vencedor, os royalties, o incremento na arrecadação estadual e municipal e, especialmente, a possibilidade de atrair grandes indústrias para o nosso
Estado surgem como a primeira possibilidade concreta
de forte desenvolvimento econômico em nosso Estado de Roraima.
Considerando que a barragem permitirá também
a navegabilidade do rio Branco até a Capital, Boa Vista, o ganho logístico será imenso, com a inclusão do
nosso Estado no maior sistema de hidrovias do mundo.
É preciso destacar, ainda, que boa parte desta
energia, uma vez disponível no Sistema Interligado
Nacional, será vendida para grandes consumidores de
outras regiões, permitindo que parte desses recursos
ﬁque em Roraima, sendo convertidos em investimentos
públicos para melhorar a qualidade de vida da população, melhorar a educação, a saúde, a segurança, o
saneamento básico, a preservação ambiental, apoio
ao empreendedorismo, entre tantos outros benefícios
para o nosso povo de Roraima.
Ao lado de outras iniciativas importantes, como
a construção de moradias por meio do Minha Casa,
Minha Vida, maior apoio para o homem do campo, ampliação da oferta de vagas na rede federal de ensino
técnico e tecnológico, essas duas grandes obras de
engenharia permitirão o aquecimento da economia,
hoje totalmente dependente do Poder Público estadual e municipal, que enfrenta uma das maiores crises
políticas e ﬁnanceiras na sua história.
Nossa luta, Sr. Presidente, inclui, também, a melhoria da gestão, o melhor aproveitamento dos recursos
públicos, já contabilizados de forma bastante positiva.
Para ﬁnalizar, na mesma oportunidade, Sr. Presidente, em que anuncio aqui mais um passo importante
para a construção de quatro hidrelétricas em Roraima,
tenho a satisfação de comunicar que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, concluiu, a nosso
pedido e com o apoio da Presidência desta Casa, um
estudo que aponta o potencial econômico de nosso
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Estado, áreas prioritárias para investimento e a melhor
aplicação dos escassos recursos públicos.
Roraima vive um momento de grandes diﬁculdades. Muitas dessas diﬁculdades, Sr. Presidente,
decorrem de experiências políticas e administrativas
malsucedidas.
Quero, portanto, aqui deixar registrado o meu
reconhecimento, Sr. Presidente, pela forma ágil, dinâmica, interessada com que a Agência Nacional de
Energia Elétrica, a Empresa de Pesquisas Energéticas
– EPE – e o Ministério de Minas e Energia têm tratado
as demandas por mais investimentos em nosso Estado de Roraima.
Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço a Senadora Angela Portela.
V. Exª precisa de mais tempo?
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Não.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na sequência, o Senador inscrito, nosso Líder de Governo, José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente desta sessão, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, o nosso Governo Federal, em especial a
Presidenta Dilma, a sua base aliada, a sociedade brasileira, a oposição, o pacto federativo, os Municípios, os
Estados, a União, o setor empresarial, os trabalhadores,
todos nós estamos acompanhando a crise econômica
do mercado comum europeu com muita apreensão.
É uma crise que atinge países centrais da economia mundial, a exemplo da Itália, da Espanha, sem
esquecer o próprio Estados Unidos da América, que
também está tomando uma série de medidas recessivas, reduzindo a oferta do crédito, em parte dele a
exemplo do que está sendo feito com a Itália. Temos
uma grande preocupação com a sua contaminação
nos países emergentes, em especial o Brasil. Tivemos
agora, na Venezuela, esse grande encontro dos países
da América do Sul, da América Central, e dos países
caribenhos: 33 países das Américas. Um tema discutido
e reﬂetido foi exatamente o de como este continente
pode criar um conjunto de ações para proteger a sua
economia, para proteger o seu mundo do trabalho, a
qualidade de vida e, acima de tudo, como nós podemos também colaborar com o mercado comum europeu para que eles possam sair o mais rápido possível
dessa grande crise.
Tivemos, na semana passada, aqui no Brasil, um
conjunto de autoridades representando instituições
como o Fundo Monetário Internacional, o Mercado
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Comum Europeu, o Banco Central Europeu, discutindo
como o Brasil, a América do Sul, a América Latina e a
região caribenha podem contribuir para que aqueles
países centrais possam sair o quanto antes da grande
crise econômico-social e principalmente política por
que estão passando. A Grécia teve de substituir recentemente o seu Primeiro Ministro. Com a Itália não foi
diferente. Na Espanha, num processo eleitoral democrático, o partido de sustentação do Governo perdeu
as eleições. Na União Soviética, embora não tenha
sido alcançada pela crise econômica, os indicadores
da sua eleição de domingo último levam no sentido de
que o Partido da Rússia Unida deverá ﬁcar também
ﬁcar minoritário. Esses países todos estão muito apreensivos com a crise econômica.
O Brasil, como todos nós sabemos, não é uma
ilha. Exatamente por isso o Congresso Nacional, reﬂetindo os interesses da sociedade brasileira, tem
aprovado um conjunto de medidas para fortalecer a
nossa economia e criar um colchão de travessia para
essa segunda fase da grande crise econômica que, em
2008, alcançou vários países e, em 2009, trouxe um
processo recessivo e de baixa geração de emprego
em grande parte deles. Exatamente por isso, no início
deste segundo semestre, quando a Presidenta Dilma
encaminhou ao Congresso Nacional o Plano Brasil
Maior, que consiste de uma série de medidas para fortalecer a indústria nacional reduzindo a carga tributária
naqueles setores que mais empregam, a exemplo da
indústria têxtil, da indústria calçadista, do transporte
coletivo urbano, da indústria da tecnologia da informação, atualizando toda a tabela de enquadramento
da micro e da pequena empresa e do empreendedorismo individual. Com essas ações, estamos criando
o ambiente para que, em 2012, a gente possa repetir
os mesmos 2,5 milhões de empregos com carteira
assinada que geramos em 2011.
É um esforço muito grande de toda sociedade
brasileira, dos vários setores do capital e do trabalho
para que isso se materialize. Não podemos esquecer
o que representa o setor de exportação para nossa
economia. Exatamente por isso, quando as micro e
pequenas empresas voltarem para o setor de exportação, o seu faturamento terá, para ﬁns da micro e da
pequena enquadramento em R$3,6 milhões e, se ela
voltar a sua produção para o setor da exportação, tem
igual valor, ou seja, o seu teto de enquadramento vai
para R$7,2 milhões.
Aprovamos aqui no Congresso Nacional o chamado Reintegra, que é um instrumento em que os nossos
empreendedores exportadores, nossos empresários
que voltam sua produção para a exportação passam
a ter um crédito de até 3% sobre o montante da expor-
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tação como forma de investir em tecnologia, em inovação tecnológica para que ele ﬁque mais competitivo e
para que ele possa ter cada vez mais uma presença
maior nos produtos acabados, nos produtos de investimentos de capital e também no setor primário das
commodities. Todos eles passarão a ter esse benefício.
Se nós voltarmos para o mercado interno na
indústria da construção civil, que é um dos setores
que mais geram emprego na parte urbana, estamos
no programa Plano Brasil Maior, que foi prorrogado
até dezembro de 2012. Todo incentivo ﬁscal da carga tributária federal gera nesse setor em mais de 50
produtos um IPI mínimo, com uma Coﬁns zero e com
isso queremos continuar estimulando a indústria da
construção civil, por meio do Programa Minha Casa,
Minha Vida, que em 2008, 2009 e em 2010 foi decisivo
para alavancar o mundo do emprego para chegamos
à contratação de um milhão e cinco mil moradias. No
Programa Minha Casa, Minha Vida 2, ou seja, na sua
segunda fase, que prevê a contratação de mais dois
milhões de moradias, o Governo Federal, por meio da
Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e com
os recursos do Fundo de Garantia, pretende antecipar
toda essa cota para 2012 para que os nossos empreendedores, os nossos empresários da indústria da
construção civil possam continuar estimulando, aquecendo e alavancando a nossa economia.
Se nós vamos, agora, para o mundo mais imediato do consumo, na última quinta-feira, o Governo
Federal lançou mais um instrumento para enfrentar a
grave crise econômica internacional e proteger a nossa economia.
No que diz respeito à chamada linha branca, as
geladeiras, os fogões, as máquinas de lavar, todo esse
setor passa a ter IPI zero, Coﬁns zero, exatamente para
alavancar esse setor.
Eu tenho visto algumas matérias nos jornais regionais, na imprensa nacional, mostrando que o aquecimento nesse segmento já começa a ter os seus primeiros efeitos, embora esse programa tenha sido feito
no último dia 1º de dezembro, como forma de alavancar.
Se nós vamos para o setor dos alimentos, o setor
de massas, derivados do trigo, o chamado pão francês,
pão caseiro, um conjunto de itens passa a ter também
PIS e Coﬁns zero como forma de estimular o consumo, reduzir os custos da família e, consequentemente,
manter a geração de emprego e de trabalho.
Se nós vamos para o mundo da agricultura – e,
aqui, Sr. Presidente Moka, V. Exª é um daqueles que
mais dominam essa política da agricultura brasileira –,
seja para os micro e pequenos proprietários, os médios
proprietários ou os grandes proprietários, todo esse
segmento tem um conjunto de ações sendo dirigido e
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o Código Florestal é fundamental para que nós possamos ter um desenvolvimento agrícola com aumento da produção, que garanta o atingimento das metas
que elevarão o Brasil, a partir de 2020, a ser o maior
produtor de grãos do mundo, mas também com um
olhar para a questão ambiental, para proteger nossas
vegetações, para proteger as nossas terras para as
nossas gerações futuras.
É isto o que as Comissões do Senado Federal,
que tiveram como relatores o Senador Luiz Henrique
e o Senador Jorge Viana, construíram: esse grande
entendimento que nós queremos levar a voto ainda
nesta semana, como forma de sinalizar aos empreendedores brasileiros o conjunto de medidas que são
tomadas para preservar o emprego, para preservar a
economia e preservar o interesse nacional.
Senador Wellington Dias, por gentileza.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Pimentel, primeiro, quero parabenizá-lo, aqui, pelo
balanço que faz dos importantes investimentos nessa
área. Certamente, a agricultura familiar tem um papel,
além de gerador de emprego, de renda, de abastecer o
nível local, ou seja, boa parte do abastecimento se dá
ali, desde verduras, produção de frutas, de feijão, de
arroz, enﬁm e, ao mesmo tempo eu destaco o crédito
fundiário. Eu sou apaixonado por esse programa. Eu
dizia ao Presidente Lula e aﬁrmo à Presidente Dilma
que acho que precisa olhar o modelo do crédito fundiário, inclusive para o Incra. Por exemplo, nós continuamos, no Incra, atuando com o título da dívida agrária.
Eu creio que o custo sai muito mais caro do que se
tivéssemos uma fonte de ﬁnanciamento, mesmo que
fosse um empréstimo, para garantir a compra à vista.
Isso é menos traumático e é mais adequado. O meu
Estado é um dos recordistas nessa área do crédito
fundiário. Participei, agora, do evento aqui e pude ver
as delegações do Brasil inteiro animadas por essas
90 mil novas famílias que estão sendo incorporadas.
Enﬁm, quero parabenizar e desejar aí ao nosso Ministro, à sua equipe – está lá também o Chicão, que era
do Piauí e que coordenava no Estado, está na equipe
ajudando nesse trabalho como uma pessoa do quadro
de carreira. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Senador Wellington Dias, no programa de crédito fundiário já são 90.394 famílias de agricultores familiares
em 1.947 Municípios de todo o País beneﬁciados pelo
Programa de Nacional de Crédito Fundiário, que V. Exª
acompanha de perto. Este programa, como todos sabemos, foi criado em 2003, e que já havia, no Governo
anterior, um processo inicial sobre esse procedimento.
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O PNCF já aplicou R$ 24,4 bilhões no total de
recursos e adquiriu 1,5 milhão de hectares de terra
em 21 Estados.
Para 2012, o programa vai se basear em três
prioridades: gestão de operacionalização, infraestrutura básica social e geração de renda.
O programa oferece condições para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra possam
comprar um imóvel rural por meio de ﬁnanciamento.
O recurso ainda é usado na infraestrutura necessária
para a produção e assistência técnica e extensão rural.
Além da terra, o agricultor pode construir casa,
preparar o solo, comprar implementos, ter acompanhamento técnico e o que mais for preciso para se desenvolver de forma independente e autônoma.
O ﬁnanciamento pode tanto ser individual quanto
coletivo. Os números foram divulgados, com o muito
bem V. Exª registra, no último dia 1º, quinta-feira, pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário.
E esse programa, Sr. Presidente Moka, tem um
grande mérito, porque não tem aquela limitação do tamanho da propriedade. Muitas vezes, temos uma propriedade de cinco módulos, de oito módulos, de dois
módulos de terra, para ser comercializada e, se não
for uma linha de crédito igual a essa, a família não tem
acesso. Muitas vezes ele precisa dessa propriedade
próxima da parcela que ele já possui; com isso, integra
a família, beneﬁcia aquele grupo familiar, aumentando
a produtividade.
Portanto, é mais uma boa ação que quero dar
como lida, Sr. Presidente, agradecendo pela tolerância.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na sequência, inscrito pela Liderança
do PRB, Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado,
minhas primeiras palavras são de condolências à família
do nosso capitão da Copa Sócrates, que, ontem, pela
força do destino, partiu, no dia em que o Corinthians
foi pentacampeão brasileiro. Isso, realmente, comoveu
todos os brasileiros. Houve gestos de solidariedade da
torcida do Corinthians, que, antes de começar o jogo,
levantou o braço, de mão fechada, como fazia o capitão quando levava o Brasil ao delírio nas suas jogadas
geniais. Que Deus abençoe a família do Sócrates, que
deixa na alma nacional um vazio enorme!
Sr. Presidente, hoje, subo a esta tribuna para dizer sobre a nossa hidrelétrica de Belo Monte, o maior
projeto do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).
Venho aqui, Sr. Presidente, com imensa satisfação,
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para enaltecer o trabalho de um dos nossos colegas,
o Senador Lobão. Quem o conhece de perto testemunha o seu gênio político, o seu espírito dócil, os seus
argumentos lúcidos, a sobranceria, eu diria, do seu
caráter. Foi ele, Sr. Presidente, que conseguiu equacionar uma obra que nós, brasileiros, aguardávamos.
Necessitávamos dessa obra, mas ainda não tínhamos
conseguido, nas controvérsias que a envolviam, o caminho sereno para a sua realização.
Todos se lembram quando, lá pelos idos de 1989,
numa audiência pública em Altamira, a índia caiapó
Tuíra levantou seu facão e encostou a lâmina no rosto
do então Presidente da Eletronorte. Parecia, Sr. Presidente, que nunca conseguiríamos encontrar os caminhos da viabilidade política, da solução pacíﬁca de
tantas disputas, para realizar uma obra que o Brasil
aguardava para o seu crescimento.
O nosso colega Senador desta Casa, nosso companheiro, atual Ministro de Minas e Energia, precisou
usar toda a sua criatividade e inteligência, viajar este
Brasil de norte a sul, enfrentar com espírito aberto todos
os debates e até o mais inﬂamado fanatismo daqueles
que se apaixonam por uma opinião, por uma doutrina,
por uma metodologia, e que, até de maneira áspera,
contraditam e usam, muitas vezes, artifícios nas redes sociais e na imprensa para desqualiﬁcar o debate.
Aliás, não foi esse o caso, mas a matéria de capa
da Veja desta semana fala sobre o YouTube, quando
artistas notórios e muito queridos da nossa televisão
se reuniram para debater o tema. Apaixonados e contagiados pelo discurso ambientalista e da preservação,
que é um discurso de nós todos, eles acabaram assumindo argumentos que não são os melhores do debate.
Mas, desta vez, não coube ao Governo defender
esse projeto. Isso coube à Academia, aos jovens universitários, a essa juventude brasileira, que cada dia
mais se informa, participa, inﬂui e se especializa nos
grandes temas nacionais. Foram eles que se sintonizaram com a doce energia do nosso Senador e Ministro
Lobão, para defender um projeto que agora já se encontra na galeria dos grandes projetos nacionais, dos
projetos de vulto, dos projetos que preparam o nosso
País para os desaﬁos do futuro.
Essa usina é muito importante estrategicamente para nós, porque o seu regime de cheias coincide
com o regime de secas das grandes hidrelétricas do
sul, de tal maneira que ela entra no momento em que
precisamos contrabalancear a nossa produção e não
sofrer novos apagões. A tecnologia que lá aplicamos
já não impõe mais grandes alagamentos; nem uma só
das tantas tribos adjacentes ao projeto será tocada.
O Governo também se preparou para um imenso
programa de compensação ambiental e social, de tal
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maneira que poderemos fazer frente a todos os desaﬁos que estão a nos esperar.
Sr. Presidente, poucas vezes temos tempo, os
debates aqui são sempre consecutivos e intermináveis
– amanhã mesmo, vamos discutir o Código Florestal,
e todos nós estaremos debruçados sobre esses 85
artigos –, mas é bom quando podemos subir à tribuna, no plenário do Senado Federal, para falar de uma
coisa que foi amadurecendo com o tempo e que encontrou, no seu caminho longo, um político experiente,
maduro, que foi jornalista nesta Casa, Deputado Federal, Governador, servidor do povo, amigo de todos,
um homem temperado nos debates da vida pública,
que pôde conduzir com maestria esse projeto, que é
tão relevante para o futuro nacional. É uma missão
das mais nobres, e eu não poderia deixar aqui de reverenciar o seu trabalho, de enaltecer a sua bravura,
os seus argumentos e, sobretudo, como eu disse, sua
criatividade e inteligência para conduzir o debate e fazer com que essa obra saísse do papel.
É a maior obra do PAC, que tem, eu diria, semelhança
com os sonhos de Getúlio e com as grandes realizações
de Juscelino e de seu precedente, momento em que, na
história brasileira, acrescentamos ao patrimônio da nossa
civilização obras extraordinárias, que, até hoje, dão frutos.
Os brasileiros que se viram, pela força do destino,
envolvidos nessas grandes matérias merecem nosso
aplauso. E, hoje, quero aplaudir nosso Ministro, nosso
companheiro, nosso Senador, por esse brilhante trabalho. Que Deus o ilumine! E que essa nossa obra possa
ser realizada no prazo e venha a produzir muita energia
e a pavimentar o futuro do Brasil dos nossos sonhos!
É com homens assim que podemos vislumbar, ou
melhor, rasgar, nos horizontes sem ﬁm da esperança
desta terra tão linda que Deus nos deu, a perspectiva
iluminada e gloriosa do nosso destino, que não é o de
um País eternamente em desenvolvimento ou subdesenvolvido, mas o de uma grande Nação à altura dos valores morais, intelectuais e espirituais do povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço-lhe, Senador Marcelo Crivella.
Na sequência, inscrito, o Senador Vicentinho
Alves.
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Waldemir Moka, Srªs e Srs. Senadores, aproveito o início desta fala para levar a minha solidariedade e a solidariedade dos tocantinenses
à família do saudoso Sócrates. Quero dizer também
que foi muito oportuna a vitória do Corinthians para
homenageá-lo merecidamente.

546

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Aproveito também, Sr. Presidente, para justiﬁcar
a minha ausência numa solenidade na quinta-feira
passada. A Associação Tocantinense dos Municípios
(ATM), sob a Presidência do brilhante Prefeito Silvino,
teve na capital, Palmas, uma grande confraternização
com a presença do Governador Siqueira Campos e de
vários outros Parlamentares.
Não pude estar presente porque, no exato momento do evento, eu me encontrava no Hospital Santa
Lúcia com um problema de cálculo renal. Mas ﬁca aqui
a minha solidariedade e o meu apreço pela causa municipalista, até porque tive a honra, quando ainda Prefeito da minha cidade de Porto Nacional, uma cidade
centenária, de ser o Presidente dessa entidade, eleito
por unanimidade. Ali tivemos a oportunidade de deixar
a marca de uma bela sede na Av. Teotônio Segurado.
De modo que ﬁca a justiﬁcativa pela minha ausência e o meu apreço registrado por todos os prefeitos
e prefeitas do meu Tocantins.
Também aproveito a oportunidade, Sr. Presidente,
para parabenizar o Deputado Arlindo Chinaglia, Relator
do Orçamento da União, que, com muita sensibilidade,
com brilhantismo, apresenta inovação ao Orçamento
da União, que são as emendas de iniciativa popular.
Essas emendas vêm assegurar a todos os Municípios
brasileiros com população inferior a 50 mil habitantes a
condição de ter acesso a uma emenda. Bem distribuída e de forma democrática, essa emenda será, naturalmente, escolhida em audiência pública, promovida
pela Prefeitura Municipal, juntamente com a Câmara
de Vereadores e com a participação da comunidade.
Portanto, quero louvar e parabenizar o Relator
e amigo Deputado Arlindo Chinaglia. Municípios com
até 5.000 habitantes terão uma emenda de R$300 mil;
de 5.001 a 10.000 habitantes, R$400 mil; de 10.001 a
20.000 habitantes, R$500 mil; e de 20.001 a 50.000
habitantes, R$600 mil.
Fica aqui o reconhecimento. Quero dizer ao Presidente Arlindo que eu o conheço muito bem, inclusive
fui seu eleitor quando se elegeu Presidente da Câmara
dos Deputados. Isso, para mim, não é nenhuma novidade. O Presidente Arlindo sempre foi muito sensível
às causas dos Municípios brasileiros.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
apresentei recentemente um projeto de lei que recebeu o número 497, de 2011, propondo alterar a Lei n°
12.379, de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre o
Sistema Nacional de Viação, para vincular a construção
de eclusas previstas no planejamento desse sistema à
de usinas hidrelétricas previstas nas políticas nacionais
para a expansão da oferta de energia. O objetivo é o
de vincular os esforços envolvidos na consecução de
duas políticas públicas, especialmente importantes e
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estratégicas, e também dispendiosas, com propósito
de otimizar esses esforços e uso de recursos públicos.
A criação de um sistema aquaviário eﬁciente, sobretudo para a região Norte do País, é reconhecidamente uma alternativa interessante para equacionar alguns
dos sérios problemas que temos, no que se refere à
infraestrutura de transportes. Para viabilizar isso, Srªs
Senadoras e Srs Senadores, é imprescindível, naturalmente, que sejam garantidas as condições de navegabilidade ao longo dos rios que comporão o sistema, o
que pede, entre outras coisas, a construção de eclusas.
As cidades ribeirinhas do Tocantins, Senador
Aloysio, foram brotadas em razão do rio. À medida que
se chega lá, que se constrói uma hidrelétrica e que se
tira a condição das pessoas de ir e vir, estamos inclusive ferindo a Constituição.
Portanto, precisamos ter hidrelétricas, sim, mas,
em conjunto; precisamos ter as eclusas, para que as
pessoas e a produção da nossa região, principalmente
nos rios navegáveis, como o Tocantins...
Senador Pimentel, já disse desta tribuna que ainda sonho em ver navio saindo da Europa e chegando
a quase 90 quilômetros de Brasília, quando as eclusas
chegarem até Serra da Mesa, passando por São Salvador, por Peixe, por Luís Eduardo Magalhães, Itapiratins, Estreito, lá por Serra Quebrada, Marabá, Tucuruí.
Vamos ter uma hidrovia fantástica no centro do País.
Existe calado. É uma região que vai ser um dos maiores celeiros da produção nacional, por meio da irrigação desses belos lagos, formados pelas hidrelétricas.
Sabemos que, assim como se deve preservar e
conservar as ferrovias e rodovias, nós temos que preservar os nossos rios, para que possamos ter um rio
plenamente conservado para a navegação.
De modo que as hidrovias são um dos meios
mais viáveis no contexto socioambiental.
Ora, Sr. Presidente, a construção de um conjunto
eclusa/hidrelétrica é geralmente preconizada como a
solução de menor custo para a implantação de eclusas.
Porque ﬁca muito mais caro, nós sabemos, quando se
constrói uma hidrelétrica. E daí a tantos anos veio a se
construir a Eclusa de Tucuruí. Se ﬁzermos em conjunto,
naturalmente, ﬁca muito mais barato e viável para o País.
De modo que nós apresentamos na Comissão de
Infraestrutura uma emenda de comissão para a continuidade da Eclusa de Lajeado, que já foi iniciada, e
já foram gastos aproximadamente R$69 milhões. Precisamos da sensibilidade do Planejamento para que
essa obra tenha continuidade a partir do ano que vem.
Além do mais, a região onde a criação de um
sistema aquaviário viável e eﬁciente seria mais proveitosa é a região Norte do País. É também onde estão
os principais aproveitamentos hidrelétricos remanes-
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centes em território nacional. Portanto, não seria difícil
combinar as duas metas, a de construir eclusas e a
de erguer hidroelétricas, multiplicando os benefícios e
otimizando os esforços e recursos públicos.
No entanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há
algumas diﬁculdades para se conciliar os planejamentos
setoriais de transporte aquaviário e de expansão da oferta
de energia elétrica, no que se refere à construção de eclusas. De um lado, o Ministério dos Transportes sustenta,
e com razão, que a construção de eclusas concomitantemente à construção de hidrelétricas é o mais racional,
tanto do ponto de vista técnico quanto do econômico.
De outro, o Ministério de Minas e Energia argumenta, também com razão, que a construção da eclusa, embora seja mais econômico fazê-lo junto com a
construção da usina, representa um custo que ao ﬁnal
seria repassado para o consumidor de energia elétrica,
o que seria inadmissível.
De fato, Sr. Presidente, não apenas já pagamos
um preço alto pela energia, como seria injusto transferir para o consumidor de energia elétrica o custo de
implantação do sistema aquaviário.
Há um impasse, portanto, que precisa ser solucionado. E foi pensando nisso, Sr. Presidente, que
encaminhei este Projeto de Lei.
Na verdade, a construção e a manutenção de
eclusas são caras. Se não tem cabimento transferir
esse custo para os consumidores de energia elétrica,
não se pode esperar que a exploração dos serviços
de transposição de nível seja suﬁciente, mesmo com
tarifas elevadas para arcar com ela. A perspectiva de
viabilidade econômica é ínﬁma, de todo modo insuﬁciente para atrair agentes privados. Cabe, portanto,
primariamente ao Estado assumir esse custo. Aﬁnal,
é dever do Estado implantar infraestrutura essencial,
mas sem viabilidade econômica.
A Lei n° 12.379, de 2011, no seu artigo 6o, prevê a possibilidade de estabelecimento de parcerias
público-privadas para realizar empreendimentos sem
viabilidade econômica. Essa Lei, no entanto, que trata
do Sistema Nacional de Viação, não diz nada sobre a
vinculação de construção de eclusas e de usinas hidrelétricas. Não há ali nenhuma diretriz clara quanto à
obrigatoriedade de o Estado racionalizar a construção
das eclusas previstas no Sistema Nacional de Viação.
Ora, sabemos que o mais racional é justamente vincular a construção de eclusas à construção das
hidrelétricas. A falta dessa vinculação, Sr. Presidente,
tem custado muito caro à sociedade brasileira. Estamos
deixando de aproveitar uma oportunidade única, que se
bem utilizada dotaria o País de uma rede de eclusas,
disponibilizando, assim, um modo de transporte barato
e eﬁciente tanto para carga quanto para passageiros.
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Aliás, não podemos esquecer que garantir a navegabilidade dos rios é garantir o direito de ir e vir de toda
uma população que habita as margens ﬂuviais e conta,
muitas vezes apenas, com rios como via de transporte.
A construção de usinas não deveria impedir essa
movimentação. A construção concomitante de eclusas
teria também esse papel de garantir a mobilidade dos
habitantes das comunidades ribeirinhas. Além do mais,
há também que se considerar que a construção de eclusas tem um efeito ambiental favorável, como aqui se diz.
Assim...
(Interrupção do som.)
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – Assim como
a mobilidade das pessoas ﬁca prejudicada, a migração dos
cardumes de peixes, por exemplo, ﬁca diﬁcultada, senão
impossibilitada pelas usinas. A construção de eclusas junto
às hidrelétricas diminuiria esse problema, o que é mais um
forte argumento em favor do esforço de construção das
nossas eclusas em rios navegáveis deste País.
Foi pensando em todos esses aspectos que apresentei à Casa o Projeto de Lei nº 497, de 2011. Caso
meu projeto mereça aprovação, acredito que o País
ganhará, e muito, visto que a vinculação da construção de hidrelétricas e a de eclusas dará um impulso
importante para a expansão e a viabilização de um
sistema aquaviário nacional.
Tenho certeza de que esta Casa saberá reconhecer o valor da proposta, para a qual peço a atenção
e a consideração de todos os Srs. e Srªs Senadoras.
Muito obrigado, Sr Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na sequência, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, esta
semana tem início com um debate que é rotina: quem
ocupará o lugar do Ministro demissionário? É triste
veriﬁcar que o Ministro é demitido, mas que o modelo
não é demitido. Mais do que demitir ministros, é preciso demitir o modelo. A persistência em relação ao
modelo de loteamento de cargos entre os partidos que
compõem uma coalizão de força ﬁsiológica incomum
compromete a eﬁciência administrativa e abre portas
para a corrupção. Manter o modelo é lubriﬁcar a máquina que fabrica escândalos no Brasil. Lastimavelmente,
é o que estamos veriﬁcando nesta segunda-feira, com
a demissão do Ministro Carlos Lupi, que sucumbiu,
diante das pressões das denúncias, e pediu para ir
embora. A Presidente, mais uma vez, posicionou-se
como advogada de defesa; ao ﬁnal, perdeu a causa
e viu o Ministro demitindo-se. É preciso mudar esse
modelo, e isso se torna repetitivo.
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No Congresso Nacional, até para o atendimento
de uma prerrogativa da Minoria no sistema democrático, teríamos de instalar uma CPI da Corrupção. Os
resultados de uma CPI da Corrupção são inegáveis.
Uma CPI pode promover mudanças essenciais na vida
pública brasileira. Hoje, trago como exemplo uma CPI
que completou ontem dez anos, a CPI do Futebol, que
tive a oportunidade de idealizar e de presidir nesta
Casa, tendo como Relator o competente Senador por
Santa Catarina – agora ex-Senador – Geraldo Althoff.
Procurei registrar, neste livreto, um relatório denominado “Paixão Nacional Revisitada: da CPI do Futebol
aos dias atuais”. Mostramos os avanços que veriﬁcamos
na legislação do desporto brasileiro a partir dessa CPI.
Alguns cronistas dos mais renomados do País aﬁrmaram que a administração do futebol brasileiro teve duas
fases: uma delas até a CPI e a outra depois da CPI.
O que mudou no conceito de gestão do futebol
brasileiro? É uma atividade econômica, não apenas
uma atividade lúdica que integra o País com jornadas
esportivas que reúnem multidões. É também uma atividade econômica geradora de emprego, de renda,
de receita pública e de desenvolvimento no Brasil. O
futebol movimenta no mundo mais de US$200 bilhões
por ano. Uma atividade econômica desse porte não
pode ser ignorada pelas autoridades brasileiras. E o
Congresso Nacional, o Senado, especialmente, depois
dessa CPI, passou a dar-lhe a necessária importância,
aprimorando os textos legais.
Na CPI, surgiram dois textos inovadores: o Estatuto do Torcedor e a Lei de Responsabilidade Social
do Desporto. Além dessa responsabilidade propositiva
cumprida com sucesso, superando a melhor das expectativas, essa CPI proporcionou a recuperação de
algo em torno de mais de R$160 milhões, sendo R$140
milhões pela Receita Federal e mais de R$30 milhões
ou R$40 milhões pelo Banco Central, em multas aplicadas em moeda estrangeira – por isso, não temos
a deﬁnição exata do valor recuperado – a clubes que
realizaram transação à margem da legislação do País,
a clubes nacionais que realizaram transações com
clubes do exterior, em muitos casos com os recursos
permanecendo em paraísos ﬁscais.
Portanto, uma CPI tem esse objetivo. Não se trata
apenas da investigação para impor a responsabilização
criminal. Há ações administrativas que possibilitam a
recuperação de recursos, como foi o caso, na parte
criminal, da CPI do Futebol, que determinou o indiciamento de 17 dos principais cartolas brasileiros. O
Ministério Público os denunciou, e as ações criminais
tiveram curso. Algumas delas foram concluídas; outras
ainda estão cumprindo o roteiro processualístico, que,
muitas vezes, sofre as consequências do legalismo, com
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advogados especializados e muito competentes adotando expedientes protelatórios que tornam intermináveis
determinados processos, como aqueles que se voltam
contra o Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Sr. Ricardo Teixeira, até hoje não julgado.
Portanto, as ações criminais foram propostas.
Quando se fala que CPI termina em pizza, comete-se, muitas vezes, enorme injustiça, porque a missão
da CPI vai até determinado ponto. O desdobramento
é com o outro Poder, o Poder Judiciário. É certo que
muitos brasileiros gostariam de ver pessoas detidas,
algemadas e presas como consequência de CPIs. Ocorre que a CPI não tem esse poder, mas transfere essa
responsabilidade: o aprofundamento das investigações
deve ser feito pelo Ministério Público, e o julgamento
deve ser realizado pelo Poder Judiciário.
Mas a consequência dessa CPI foi também o afastamento de históricos dirigentes de clubes e de entidades
brasileiras. Da Federação Paranaense, da Federação
Mineira, da Federação Carioca, da Federação Paulista,
foram afastados dirigentes deﬁnitivamente. Nos clubes,
isso se deu da mesma forma. O Clube Regatas Vasco
da Gama passou a ter desempenho diferente depois
das mudanças, porque seu dirigente principal, acusado, denunciado e indiciado, acabou perdendo a prerrogativa que tinha de se reeleger presidente do Clube
seguidamente. A mudança proporcionou nova gestão
administrativa ao Clube, que, hoje, disputa com competência as principais competições do País e até a Copa
Sul-Americana, como ocorreu. No próprio Flamengo,
houve mudanças na direção em função dessa CPI.
Portanto, é inegável que a Comissão Parlamentar
de Inquérito cumpre um papel fundamental no processo
de moralização dos costumes, e só aqueles que não
desejam transparência e licitude nos atos é que combatem a Comissão Parlamentar de Inquérito e tentam
desmoralizá-la, quase sempre aﬁrmando que são palanques eleitoreiros e terminam sempre em pizza. Alguns
ousam dizer que elas gastam o dinheiro público e nada
produzem, mas, como acabei de aﬁrmar, essa Comissão Parlamentar de Inquérito fez com que retornassem
aos cofres públicos do País mais de R$160 milhões.
Portanto, Sr. Presidente, esse era o registro que
eu queria fazer na comemoração dos dez anos dessa
CPI no dia 4 de dezembro. E rendo minha homenagem
ao seu Relator, homenagem compartilhada com todos
os integrantes dessa CPI, em nome do seu Relator, o
Senador Geraldo Althoff.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo pelo pronunciamento, Senador Alvaro Dias, a Presidência quer dar ciência que o
Senador Walter Pinheiro apresentou Requerimento nº
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1.415, de 2011, por meio do qual solicita, nos termos do
art. 40 do Regimento Interno, autorização para participar
do II Fórum Latino-Americano de Políticas Públicas para
Internet, Comércio Eletrônico e Tecnologias Móveis, Impacto Econômico, Social e Cultural no Desenvolvimento
da América Latina, que será realizado em Miami, Flórida,
no período de 5 a 7 de dezembro de 2011.
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A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional e, nesse sentido,
nos termos do § 4º, do art. 40 do Regimento Interno,
encontra-se sobre a mesa parecer favorável oferecido à
matéria, pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado na forma regimental.
É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Nos termos do art. 41 do Regimento
Interno, ﬁca deferido o Requerimento de nº 1.415, de
2011, do Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª quer fazer...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, eu gostaria de pedir a minha inscrição pela
Liderança do Governo para fazer um breve comentário,
quando fosse necessário, mas já que são 16 horas, eu
gostaria de propor o início da Ordem do Dia, para que
pudéssemos avançar no trato das matérias.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não.
Antes, porém, a Mesa Diretora, Senador Jucá,
interpretando a posição da Mesa, e tenho certeza de
que de todos os seus colegas Senadores, queremos
manifestar o nosso pesar e também a nossa solidariedade pelo passamento da senhora sua mãe, Dona
Helga Ferraz Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Agradeço, Sr. Presidente, e quero agradecer de coração
a todas as Senadoras e Senadores, servidores desta
Casa, enﬁm, todas as pessoas, jornalistas, todos que,
com muito carinho, muita solidariedade me abraçaram
neste momento de dor, de diﬁculdade. É duro realmente.
Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, que gostava
da vida, acompanhava muito política, inclusive, era ligada na TV Senado, e, portanto, sem dúvida nenhuma,
este é um momento extremamente doloroso para mim
e para a minha família, mas quero agradecer o carinho
e a solidariedade de V. Exª e de todas as pessoas que
me abraçaram, com muita gratidão.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) –

ORDEM DO DIA
O Item nº 1, que é a Emenda 29, e o 2, Código
Florestal, têm acordo já feito para a próxima sessão
de amanhã, terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Passemos, de imediato, ao Item nº 3,
Proposta de Emenda à Constituição nº 114, de 2011.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 114, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 114, de 2011 (nº 61/2011, na Câmara
dos Deputados, de iniciativa da Presidência
da República), que altera o art. 76 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (DRU).
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Parecer favorável, sob nº 1.303 de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Renan Calheiros.
Transcorre hoje a segunda sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
Os demais itens da pauta, em função de votação,
ﬁcam adiados.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária.
1
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 121, DE 2007 –
COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 1.314, de 2011)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado nº 121, de 2007-Complementar (nº
306/2008, naquela Casa), de iniciativa do Senador Tião Viana, que regulamenta o § 3º do
art. 198 da Constituição Federal, para dispor
sobre os valores mínimos a serem aplicados
anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos
de saúde; institui contribuição social destinadas à saúde; estabelece os critérios de rateio
dos recursos de transferências para a saúde e
as normas de ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas
do Governo; revoga dispositivos das Leis nºs
8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de
27 de julho de 1993; e dá outras providências.
(Pendente de pareceres da CCJ, CAE
e CAS.)
Relator: Senador Humberto Costa
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 30, DE 2011
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 1.456, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 30, de 2011 (nº 1.876/99,
na Casa de origem, do Deputado Sérgio Carvalho e outros), que dispõe sobre a proteção
da vegetação nativa, altera as Leis nºs 6.938,
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de 31 de agosto de 1981; 9.393, de 19 de dezembro de 1996; e 11.428, de 22 de dezembro
de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de
setembro de 1965; e 7.754, de 14 de abril de
1989; e a Medida Provisória nº 2.11-67, de 24
de agosto de 2001; e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.315 a 1.317, de
2011, das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Luiz Henrique, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que
oferece, com voto em separado do Senador
Randolfe Rodrigues;
– Em conjunto das Comissões de Ciência
Tecnologia, Comunicação e Informática; e de
Agricultura e Reforma Agrária, Relator Senador
Luiz Henrique, favorável, nos termos da Emenda
nº 2-CCT/CRA (Substitutivo), que apresenta; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CMA (Substitutivo), que oferece.
4
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristovam Buarque e outros Senhores Senadores,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta pelos Senadores do Distrito
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo
de cento e vinte dias, promover amplo debate
e propor medidas concretas para o combate à
violência no Distrito Federal e Entorno.
5
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
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.
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REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa
Grazziotin, solicitando voto de congratulações
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Mandela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.
Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
7
REQUERIMENTO Nº 1.439, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.439, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 296, de 2011, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida também a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (prestação de informações na negociação coletiva).
8
REQUERIMENTO Nº 1.440, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.440, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 296, de 2011, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida também a Comissão
de Assuntos Econômicos (prestação de informações na negociação coletiva).
9
REQUERIMENTO Nº 1.453, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.453, de 2011, do Senador João
Vicente Claudino, solicitando a retirada, em
caráter deﬁnitivo, do Projeto de Lei do Senado
nº 284, de 2008, de sua autoria.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, requerimento que será
lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
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O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
1.345, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 89,
de 2010 (nº 3.950/2008, 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, destinados ao
Ministério do Esporte.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – Pela
ordem, Sr. Presidente Vicentinho Alves.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Vicentinho Alves.
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, assim
também como me solidarizei com os familiares do
grande brasileiro Sócrates, não poderia – embora o
tenha feito por telefone – também deixar de registrar
nossa solidariedade ao líder, Senador Romero Jucá,
um amigo querido a quem estimo muito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço a V. Exª.
Inscrito, pela liderança do Governo, Senador
Romero Jucá. Na sequência, está inscrito o Senador
Aloysio Nunes.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente; Srªs e
Srs. Senadores, serei breve.
Gostaria de fazer um registro importante que
é o encontro que foi realizado em Caracas, nesse ﬁnal de semana, com a presença da Presidenta Dilma
Rousseff, em que foi criado o Celac – Comunidade
de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Trinta e
três Chefes de Estado, da América do Sul e do Caribe, da América Latina, inclusive do México, estiveram
presentes debatendo o futuro de nossa economia, as
ações sociais, as visões de integração dessa comunidade que, cada vez mais, são fundamentais para que
nós as mantenhamos integradas.
Como eu disse, foram quase dois anos de espera para a criação oﬁcial da Comunidade dos Estados
Latino-Americanos e Caribenhos – Celac. Idealizado
em fevereiro do ano passado, o mais novo bloco regional teve seu batismo, ontem, na casa de um dos
líderes mais polêmicos do continente, o venezuelano
Hugo Chávez. Recebeu trinta e dois representantes,
entre eles a Presidenta Dilma Rousseff. Foi ressaltada
a ausência dos Estados Unidos e a do Canadá.
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Coube ao Presidente mexicano, Felipe Calderón,
abrir a reunião de lançamento da Celac, dizendo que
estava feliz por trabalhar pela unidade e prosperidade da região.
A Presidenta Dilma também marcou diversas
posições lá na reunião, inclusive assinando 11 acordos bilaterais com a Venezuela. Gostaria de registrar
a importância desses acordos com a Venezuela que,
em cinco horas de reunião, na noite de quinta-feira, a
Presidenta Dilma e seu colega Hugo Chávez, estabeleceram pactos de cooperação técnica em áreas de
como agricultura e habitação.
Um dos projetos, inclusive, prevê o apoio da Caixa Econômica Federal para a construção do Programa
venezuelano Grande Missão Casa, inspirado no Minha
Casa Minha Vida, iniciativa do Governo do Presidente
Lula, gerenciado pela Presidenta Dilma, então Ministra da Casa Civil. Os dois lados anunciaram também
a prorrogação do prazo para que a Pdvsa faça parte
da reﬁnaria Abreu e Lima em Pernambuco, um ponto
importante do acordo. Esperamos que, nesses 60 dias,
possa se concretizar a assinatura do contrato que fará
com que a Pdvsa faça parte da reﬁnaria Abreu e Lima,
com 40% de participação.
Eu gostaria, portanto, de fazer esse registro e
dizer que para o nosso Estado de Roraima é muito
importante o estreitamento dessa relação com a Venezuela, com a América Latina e com o Caribe. Somos, geograﬁcamente, um Estado localizado estrategicamente, que terá condição de se beneﬁciar desse
acordo, dessa unidade. Já criamos em Boa Vista a
Área de Livre Comércio, estamos implantando uma
Zona de Processamento de Exportação. Sem dúvida
nenhuma, tudo isso será importante para o desenvolvimento de Roraima.
Agradeço a oportunidade de fazer esse registro e
peço a transcrição das matérias “Dilma fecha acordos
na Venezuela” e “Cúpula de Caracas oﬁcializa bloco”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Dilma fecha acordos
Correio Braziliense – 3-12-2011
A visita de Dilma Rousseff a Caracas rendeu a
assinatura de 11 acordos bilaterais com a Venezuela.
Em cinco horas de reunião, na noite de quinta-feira, a
presidente brasileira e o colega Hugo Chávez estabeleceram pactos de cooperação técnica em áreas como

DEZEMBRO 2011

51698 Terça-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

565

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

agricultura e habitação. Um dos projetos prevê o apoio
da Caixa Econômica Federal para a estruturação do
programa venezuelano Grande Missão Casa, inspirado no Minha Casa, Minha Vida – iniciativa do governo
de Luiz Inácio Lula da Silva que era gerenciada pela
então ministra Dilma.
Os dois lados anunciaram também a prorrogação
do prazo para a estatal petroleira venezuelana, a PDVSA, fazer seu aporte para a construção da reﬁnaria
Abreu e Lima, em Pernambuco, um projeto iniciado
com Lula e para o qual a Petrobras já contribuiu com
RS$ 10 bilhões. “Nós construiremos a reﬁnaria”, aﬁrmou Dilma no ﬁm do encontro. A parte venezuelana
deveria ter feito o aporte e apresentado garantias para
um empréstimo de R$ 4 bilhões até o último dia 30,
mas ganhou mais 60 dias.
Para o lado brasileiro, a reunião de Caracas deu
origem a dois contratos: um para a exploração de petróleo no Rio Orinoco, pela Odebrecht, e outro para a
construção de uma hidrelétrica, pela Queiroz Galvão.
O venezuelano também se comprometeu a continuar
as negociações para a compra de 20 aviões 190-AR
da Embraer, que seriam destinados à estatal Conviasa.
Embora esse acordo fale somente de uma continuação das conversas, a expectativa é de que a compra
seja ﬁnalizada em dois meses, com ﬁnanciamento do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).
Na Venezuela, Dilma apoia reﬁnaria
3-12-2011
Presidente dá recado à Petrobras e diz que parceria é importante para os 2 países
CARACAS. Em sua primeira visita oﬁcial à Venezuela, a presidente Dilma Rousseff deixou clara sua
decisão política e reaﬁrmou que o Brasil tem interesse na construção conjunta da Reﬁnaria Abreu e Lima,
em Pernambuco. Dilma disse que o empreendimento
é importante para os dois países e que ele será concluído em parceria. Foi um recado indireto à Petrobras,
que resiste em ter a PDVSA como sócia, diante do
não atendimento dos compromissos ﬁnanceiros pela
estatal venezuelana.
No dia 30 venceu o prazo para que a Venezuela
apresentasse as garantias ﬁnanceiras, o que a qualiﬁcaria como sócia da Petrobras em Abreu e Lima. A
petrolífera brasileira obteve um empréstimo de quase R$10 bilhões do BNDES para tocar a obra e, pelo
contrato, a PDVSA deveria arcar com 40% desse valor.
Porém, nesta semana, a empresa venezuelana pediu
– e obteve – mais 60 dias para conseguir as garantias
bancárias, desagradando a Petrobras. Dessa forma, o
novo prazo para o aporte será 30 de janeiro de 2012.
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Dilma chegou a Caracas na quinta-feira à noite
e teve uma reunião bilateral com o presidente Hugo
Chávez, após a qual deu a declaração de apoio à sociedade em Abreu e Lima. Ela participa ainda da criação da Comunidade dos Estados Latino-Americanos
e Caribenhos (Celac) e de encontro da Unasul.
– Foi muito importante para nós toda a discussão
sobre essa questão, que é um dos desaﬁos mais importantes que nós vamos concluir, que é a construção da
Reﬁnaria Abreu e Lima. Com ela, nós vamos também
contribuir para o que deve ser uma relação entre dois
países, em que ambos ganham, na medida em que o
Brasil vai importar cem mil barris diários de petróleo.
Aliás, isso é muito importante, porque nós temos visto
nossas relações comerciais crescerem – disse.
Brasil vai ajudar Bolívia a produzir mais energia
O embaixador do Brasil na Venezuela, José Antônio Marcondes de Carvalho, disse que o país vizinho
está trabalhando com um pool de bancos para obter
a garantia. Para ele, o atraso no aporte de recursos é
normal. Ele salientou que a decisão política de Dilma
é tocar o empreendimento em parceria:
– Eles (os venezuelanos) estão procurando minimizar seus custos e identiﬁcando quem pode oferecer
as garantias. Não se pode esquecer que houve uma
turbulência no mundo bancário desde que Chávez esteve no Brasil, em junho deste ano – disse.
Brasil e Venezuela assinaram 11 acordos no encontro bilateral. O mais importante deles prevê a compra de até 20 aviões da Embraer para uso comercial,
do tipo 190-AR, pela Conviasa, a empresa estatal responsável pelo transporte aéreo no país. A transação
deve ser ﬁnanciada pelo BNDES.
O Brasil também está disposto a ajudar a Bolívia a
ampliar seu fornecimento de energia. Após se encontrar
ontem com o presidente Evo Morales, Dilma Rousseff
aﬁrmou que o país quer expandir as relações com a
Bolívia e, uma forma de concretizar isso, é ajudar o
país vizinho a produzir mais energia, com a construção de pequenas usinas emergenciais. A presidente,
porém, não deu detalhes de como viabilizar o negócio.
Cúpula de Caracas oﬁcializa bloco
Autor(es): Carolina Vicentin
Correio Braziliense – 3-12-2011
Com Hugo Chávez de anﬁtrião, líderes criam articulação regional sem EUA nem Canadá
Foram quase dois anos de espera para a criação
oﬁcial da Comunidade de Estados Latino-Americanos
e Caribenhos (Celac). Idealizado em fevereiro do ano
passado, o mais novo bloco regional teve seu batismo
ontem, na casa de um dos líderes mais polêmicos do
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continente. O venezuelano Hugo Chávez recebeu representantes de 32 nações – entre eles a presidente
Dilma Rousseff – e fez questão de ressaltar a ausência dos Estados Unidos e do Canadá. “Com os anos,
a Celac deixará para trás a velha OEA (Organização
dos Estados Americanos)”, bradou. Analistas aﬁrmam,
porém, que o sonho do presidente da Venezuela está
longe de ser o ideal para a almejada união da América.
Coube ao presidente mexicano, Felipe Calderón,
abrir a reunião de lançamento da Celac. “Estou feliz por
saber que nos reunimos para trabalhar pela unidade e
pela prosperidade da região”, disse. Foi Calderón que
propôs a criação do bloco, em 2008, na primeira Cúpula da América Latina e do Caribe (Calc), reunida em
Salvador (BA). Ontem, os líderes aprovaram uma cláusula democrática que integrará os estatutos do bloco.
“Isso prevê que, se em um país houver violação
da ordem democrática, serão iniciadas consultas e esse
país poderá ser suspenso (da organização)”, explicou
a jornalistas o subsecretário do Brasil para Assuntos
da América do Sul e Caribe, Antônio José Simões. “A
reunião ministerial foi muito boa, é uma grande coisa o
que estamos conseguindo”, comemorou o embaixador.
Segundo Simões, os chanceleres dos países-membros
decidiram que a Celac será muito mais um organismo
político do que econômico, sem orçamento próprio nem
secretaria permanente. O Departamento de Estado
dos EUA celebrou a iniciativa. “Os grupos sub-regionais são potencialmente importantes representantes
do hemisfério e podem ser sócios úteis para os EUA”,
disse William Ostick, porta-voz para a América Latina.
“Esse tipo de parceria ajuda a resolver problemas de
forma construtiva.”
Outra vantagem do bloco será a integração de projetos da área social e de saúde, por exemplo. “Há planos
para todo um sistema comum de ciência e tecnologia,
com integração de universidades, além da instrumentalização do Banco do Sul”, aponta o professor Nildo
Ouriques, do Instituto de Estudos Latino-Americanos
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É
possível, também, que a Celac tenha melhor atuação
do que a enfraquecida OEA, dada a homogeneidade
de seus componentes. “Todos são países em desenvolvimento e muitos deles têm língua, religião e cultura
bastante similares”, ressalta o venezuelano Gonzalo
Capriles, especialista em direito internacional. “O desempenho da Celac, para ser eﬁcaz, precisa incentivar
a restruturação da OEA. Sempre será necessário contar com uma instituição que reúna todos os países do
continente”, disse ele ao Correio, por e-mail.
Para funcionar, contudo, a Celac precisa manter
o foco, a coesão e trabalhar com objetivos concretos.
“O primeiro ponto deve ser evitar cair na mera defe-
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sa e promoção de posições ideológicas de alguns
países-membros”, pondera Capriles. “Se a Celac se
limitar a ser um foro anti-EUA e anti-OEA, perderá a
razão de ser.”
É dos carecas...
Na chegada ao Palácio Miraﬂores, na noite de
quinta-feira, a presidente Dilma Rousseff arrancou
gargalhadas do anﬁtrião Hugo Chávez com um recado
do antecessor Lula, que, como o presidente venezuelano, raspou o cabelo por causa dos efeitos colaterais
da quimioterapia. “O Lula acha que a careca dele é
mais bonita”, disse a governante brasileira, que passou pela mesma situação no ano passado. “Nossas
cabeças são uma tão feia quanto a outra. Somos dois
feios deste mundo”, respondeu Chávez, que sugeriu a
Dilma presidir futuramente uma cúpula de presidentes
que venceram o câncer – o que incluiria ainda o paraguaio Fernando Lugo.
Ferramentas da integração
Conheça os blocos formados por países da América:
Mercosul
Criado em 1991, o Mercado Comum do Sul tinha
por meta estabelecer uma zona de livre comércio entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Passados 20
anos, falta muito para concretizar o ideal.
Unasul
A União de Nações Sul-Americanas foi estabelecida em 2008, mas só entrou em vigor em março
deste ano, quando 10 países depositaram seus instrumentos de ratiﬁcação. De caráter político, a instituição
trabalha para expandir a integração estrutural entre os
estados da região.
OEA
A Organização dos Estados Americanos existe
desde 1948 e une os 35 países da América. Historicamente dominada pelos EUA, nos últimos anos sofreu uma guinada que culminou com a revogação da
resolução de 1962 pela qual Cuba estava excluída de
participar da organização. O regime de Havana não
pediu reingresso.
Celac
Caçula do grupo, a Comunidade dos Estados
Latino-Americanos e Caribenhos foi idealizada numa
cúpula reunida em Salvador (BA), em 2008, mas foi
oﬁcialmente criada ontem. É uma espécie de OEA sem
Estados Unidos e Canadá.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido nos termos regimentais.
Na sequência, com a palavra o Senador Aloysio
Nunes.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à
tribuna hoje para comentar uma proposição de minha
iniciativa que trata de um dos temas mais delicados,
uma das questões mais melindrosas da nossa ordem
jurídica. Trata-se do direito de greve dos servidores
públicos, garantido pela Constituição por uma norma
que tem a sua eﬁcácia contida pela inexistência de lei
que essa própria Carta exige para que ela tenha total
vigência e eﬁcácia.
A Constituição de 88, Sr. Presidente, como todos
sabemos, garante o direito de greve aos trabalhadores, inclusive aos servidores públicos, condicionando
o exercício deste direito a uma lei.
Ora, passados 23 anos da promulgação da Constituição de 88, nós até hoje não temos uma lei para
disciplinar o exercício do direito de greve do servidor
público, 23 anos. Veja V. Exª, Sr. Presidente, que não
se passou nem um ano da promulgação da Constituição e já o Congresso editou uma lei, a Lei 7.783, de
28 de junho de 89, disciplinando o direito de greve dos
trabalhadores do setor privado, mas do setor público
não. Essa inexistência, esse vazio legal cria empecilhos para o exercício desse direito, que encontra-se
numa zona cinzenta, não há regras e frequentemente
os trabalhadores não sabem como proceder e muito
menos o Poder Público, que faz o papel, no caso, de
empregador. Além de mitigar o exercício do direito de
greve, a inexistência da lei dá margem a que muitas
vezes esse exercício se desvirtue em abuso.
Fala-se nos últimos dias, inclusive em greve de
juízes. Ora, os juízes são titulares de um Poder do Estado. Existem características peculiares do trabalho no
âmbito do serviço público que tornam efetivamente
a tarefa de disciplinar o exercício do direito de greve
uma tarefa delicada. Em primeiro lugar, porque existe o
princípio administrativo de base constitucional da continuidade dos serviços públicos, que não devem sofrer
interrupção de continuidade. Ora, a greve, por deﬁnição,
é a interrupção de uma determinada atividade laboral.
Outra diﬁculdade é que na greve do serviço público opõem-se, diante da inexistência, da impossibilidade
de uma composição amigável, de um lado, os patrões
e, de outro lado, os empregados. É uma oposição entre
o capital e o trabalho.
A greve é uma forma de o trabalhador pressionar
o patrão, fazendo com que, cessando o trabalho, cesse a produção e, portanto, cesse a geração de lucro,
da renda do capital.
Ora, diferentemente, no caso do serviço público,
o patrão é o governo, qualquer que seja o nível do governo – municipal, estadual ou federal –, mas quem

567

Dezembro de 2011

paga a conta e quem sofre as consequências da interrupção da prestação de serviço é o público em geral, o
contribuinte, que muitas vezes, não tem rigorosamente
nada a ver com o conﬂito instaurado.
Além disso, outra complicação, a remuneração
dos servidores públicos está sujeita, é condicionada
por leis cuja iniciativa compete aos chefes dos Poderes Executivos, ou às autoridades da cúpula dos poderes, conforme o caso, e essas leis são condicionadas, balizadas...
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, pela ordem, Sr. Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – É
uma rápida interrupção, apenas para avisar que nós
estamos recebendo a visita muito ilustre do Governador de Massachusetts, que vem com uma comitiva de
Harvard, MIT, Cambridge, para nos visitar no Senado.
Vão à Comissão de Ciência e Tecnologia e vêm aqui
para fazer parcerias em inovação, ciência e tecnologia.
Ele chama-se Deval Patrick.
Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Nós queremos, em nome da Mesa,
desejar boas-vindas ao Governador de Massachusetts.
Sejam bem-vindos V. Exª e sua comitiva.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado.
Bem-vindos. Também quero desejar que tenham
uma feliz estada entre nós as autoridades de Massachusetts.
Eu dizia, Sr. Presidente, que há um conjunto de
diﬁculdades que não se pode subestimar ao se tratar
desse tema, o tema da disciplina do direito de greve
dos servidores públicos.
Em consequência disso ou de outras circunstâncias, do peso das corporações, veriﬁcamos que há
certa tendência a deixar que as coisas mais difíceis se
resolvam pelo tempo, o fato é que nós não temos essa
lei. E o Parlamento não pode se eximir de editá-la. Há
outras iniciativas, tanto na Câmara quanto no Senado,
e já passou da hora de se estabelecer um processo
decisório com vistas à conclusão das tramitações, e a
minha contribuição é o projeto de lei que apresentei na
semana passada, e ao qual me reﬁro hoje, para que
possamos, realmente, cobrir esse vazio legal.
A lógica das decisões individualizadas do Poder
Judiciário ou das decisões que têm sido tomadas aqui
ou ali ao sabor das circunstâncias leva a alguns problemas graves. Em primeiro lugar, a assimetria entre
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elas. Algumas categorias são tratadas de uma forma,
outras diferentemente.
A diferença de tratamento dos Entes Federativos.
Há uma desconexão em relação a temas importantíssimos, essenciais ao debate como, por exemplo, o
tempo necessário à comunicação dos órgãos interessados antes da deﬂagração da greve.
Outra questão tormentosa: a questão dos dias
parados, face ao princípio da continuidade nos serviços públicos, como disciplinar o percentual mínimo de
servidores que deve ser destacado para assegurá-la?
Será esse percentual mínimo homogênio em todos os
setores da Administração, ou em determinados setores deve-se exigir um nível mais elevado pela sua
essencialidade?
O fato, Sr. Presidente, é que quem tem legislado
nessa matéria, como em tantas outras importantes,
digo legislado porque não se trata apenas de esclarecer aspectos obscuros da Constituição, mas de fornecer direito novo, direito positivo, é o Poder Judiciário. E
assim fez o Supremo Tribunal Federal que decidiu que,
enquanto não fosse editada a lei reclamada pelo inciso
VII do art. 37 da Constituição Federal, seria aplicado à
disciplina do direito de greve do setor público, no que
coubesse, as normas contidas na lei relativa ao direito
de greve dos trabalhadores do setor privado. Este é um
avanço, um avanço signiﬁcativo, já permite um terreno
relativamente seguro onde se possa caminhar, mas
não nos exime, a nós, Congressistas, do poder, dever
de tratar desse assunto e de formular a lei há tantos
anos reclamada, fazendo cumprir a nossa Constituição.
Para elaboração do projeto de lei, Sr. Presidente,
eu utilizei vários elementos, para construção do texto.
Em primeiro lugar, a própria legislação brasileira
sobre o direito de greve a que me referi. Utilizei-me das
Constituições e legislações infraconstitucionais de diversos países europeus e americanos. Utilizei-me das
normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
e, evidentemente também, dos ensinamentos de importantes doutrinadores brasileiros e da análise detida
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do
Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal
Federal sobre esse assunto.
Assim, munido de dessas informações e elementos que recolhi, apresentei projeto de lei tocando em
pontos chaves que passo a enumerar: em primeiro
lugar, a abrangência nacional da lei e a identiﬁcação
dos servidores públicos alcançados por essa norma,
a quem ela se destina.
Em segundo lugar, o próprio conceito de greve,
que não é um conceito unívoco por estranho que possa parecer.
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Detive-me sobre a competência da entidade sindical dos servidores para convocar assembleia geral
que deﬁnirá a pauta de reivindicações e a deﬂagração
da greve, dando aos sindicatos total autonomia para
decidir sobre esses temas, em homenagem ao princípio da autonomia sindical consagrado na Constituição.
Há uma inovação no meu projeto, que é a inclusão do tema da negociação coletiva e dos métodos
alternativos de solução dos conﬂitos, como mediação,
conciliação ou arbitragem.
Fixei-me também nos direitos dos grevistas, ao
lado de esclarecer quais são os serviços públicos considerados essenciais e cuja manutenção exige nível
mais elevado do que os demais de trabalho efetivo dos
servidores, mesmo durante o período de greve.
Tratei da possibilidade de contratação por tempo
determinado de servidores nas hipóteses de descumprimento desses percentuais mínimos. Se determinada categoria não ﬁxa ou não coloca em serviço, não
assegura um nível de serviço adequado e prescrito
na lei para aquela categoria, ﬁca o Poder Público autorizado a contratar temporariamente servidores para
suprirem a carência.
Tratamos também do abuso do direito de greve
e da responsabilidade dos atos praticados durante a
greve.
Disciplinamos, também, de uma maneira que me
parece razoável, severa, mas, ao mesmo tempo, não
obstaculizadora do direito de greve, a questão dos dias
parados. Não se pode transformar greve em férias remuneradas, já dizia o Presidente Lula a esse respeito.
Encerrada uma greve no serviço público – isso
quase nunca acontece no setor privado –, vem à baila o
tema do pagamento dos dias parados. Aí, geralmente,
se estipula platonicamente uma reposição, que quase nunca se veriﬁca, para tentar inclusive minimizar
os efeitos deletérios que já se produziram e que são
irrecuperáveis, por exemplo, nas atividades de ensino.
Há universidades no Brasil que todos os anos,
sistematicamente, deﬂagram greve; ﬁcam dois, três,
quatro meses em greve. Depois sempre se acha uma
forma de ﬁngir que se está repondo e se pagam os
dias parados. Pois bem, eu estou deﬁnindo um patamar máximo de pagamento de dias parados em 30%
do período.
Parece-me decorrente da própria Constituição a
vedação de greve às Forças Armadas, às Polícias Militares e aos Corpos de Bombeiros Militares. Embora
decorrente da Constituição, diante de episódios como
esse a que assistimos no Maranhão, em que policiais
militares ocuparam a Assembleia Legislativa do Estado, é indispensável que o Congresso Nacional torne
clara, explícita, essa vedação.
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Partiu-se, Sr. Presidente, do pressuposto de que a
greve deve ser um recurso extremo ao qual se recorre
depois de fracassadas todas as tentativas de solução
negociada. Por isso, na esteira de uma legislação que
o Congresso Nacional vem elaborando ao longo dos
anos na linha da desjudicialização dos conﬂitos, nós
estamos incentivando a negociação coletiva com mecanismos de autocomposição e métodos alternativos
de solução do conﬂito.
Por ﬁm, Sr. Presidente, o projeto de lei adota
e, de certa forma, detalha as principais diretrizes da
Convenção nº 151 da Organização Internacional do
Trabalho, que dispõe sobre as relações de trabalho na
Administração Pública, já aprovadas, no ano passado,
pelo Congresso Nacional.
Diante do exposto, Sr. Presidente, ao chamar a
atenção da Casa para esse projeto, ou, mais do que
chamar a atenção da Casa para o projeto, chamo a
atenção para o tema.
Insisto em dizer que há outras iniciativas tramitando. Lembro-me de uma, inclusive, do Senador Paulo
Paim, que também tem a sua forma de ver essa situação, que, aliás, não é antagônica à minha. Elas são
complementares e, em alguns pontos, conﬂitantes.
Mas o fato é que precisamos tratar dessa questão de uma forma conclusiva. Não podemos deixar que
se eternizem decisões provisórias da Justiça e que o
Congresso não cumpra a sua função.
Precisamos tratar de temas como esse no Plenário – um Plenário sobrecarregado, Sr. Presidente,
infelizmente, por medidas provisórias que, a rigor, no
máximo mereceriam um regramento administrativo,
mas que, no entanto, ocupam, de uma maneira absolutamente invasiva, a pauta do Congresso Nacional,
enquanto temas como esse vão sendo relegados às
calendas.
Em nome do servidor público brasileiro, mas
também – e sobretudo – em nome daqueles que pagam, com seus impostos, o funcionamento do Estado
brasileiro é que creio que seja urgente e necessário
deliberarmos e adotarmos as medidas legislativas que
o tema requer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência quer dizer ao Senador
Aloysio Nunes que o tema é importante e, sem dúvida, precisa ser deliberado, concordo com V. Exª. Não
é possível conviver com soluções provisórias. Quero
parabenizá-lo pelo pronunciamento que V. Exª fez e
pela oportunidade do tema. Coloco-me ao lado de V.
Exª para ajudar, para que possamos fazer com que
esse projeto tramite e seja votado no plenário do Senado. Assim, poderemos dar ao País uma legislação
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sobre um assunto que, como disse V. Exª, é do interesse do servidor público e de toda a sociedade deste
País. Parabéns a V. Exª!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Nada mais havendo a tratar, não havendo mais oradores inscritos, a Presidência vai encerrar os trabalhos da presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os Srs. Senadores Flexa Ribeiro, Cícero Lucena, Cyro Miranda e Mário Couto enviaram
discursos à Mesa, que serão publicados na forma do
disposto no art. 203, combinado com o art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do artigo de autoria do jornalista Fernando Gabeira, intitulado “Nenhum país é uma ilha”,
publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo de 14 de
outubro de 2011.
Segundo o autor, na crise atual e em níveis diferentes, Obama e Dilma têm de olhar a própria retaguarda.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Nenhum país é uma ilha
14 de outubro de 2011 | 3h 05
Fernando Gabeira, jornalista – O Estado de S.Paulo
Nenhum homem é uma ilha, dizia o poeta inglês
John Donne, no século 17. No auge da globalização,
é razoável aﬁrmar que nenhum país e uma ilha.
Quando as coisas apertam o mundo, o Brasil
tende a se ilhar, mentalmente. O Brasil é uma ilha de
prosperidade, dizia o general Geisel. Tsunami econômico aqui não passa de marolinha, aﬁrmava o presidente Lula.
O jornalista americano Michael Lewis acaba de
concluir um livro – Boomerang, Viagens ao Novo Terceiro Mundo – sobre a Europa. Ele percorreu quatro
países: Islândia, Irlanda, Grécia e Alemanha. Seu objetivo era extrair lições para os EUA. E concluiu que
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os americanos deveriam inquietar-se com a crise europeia, pois podem ser os próximos da ﬁla.
Barack Obama e Dilma Rousseff têm feito constantes advertências aos líderes europeus. Alguns já
reclamam por terem sido condenados a ouvir conselhos. É compreensível que os dois presidentes se
inquietem com a crise europeia e a demora em achar
saídas. Mas ambos, em níveis diferentes, têm de olhar
a própria retaguarda.
A exemplo de Islândia, Grécia e Espanha, os
EUA enfrentam manifestações de rua. Elas têm um
objetivo vago, mas miram o sistema ﬁnanceiro e suas
relações com o governo.
No Brasil o tema é a corrupção, mas o núcleo de
descontentes pode ampliar seu alcance em caso de
crise econômica. E não só porque a corrupção se torna mais insuportável num quadro de crise. Outro fator
potencial de protesto é o modo irracional de gastar o
dinheiro público. Olhando por esse ângulo, o Brasil
comporta-se como um novo-rico, alheio à tempestade
que se aproxima.
Os fatos da semana fortalecem essa visão. A
Câmara dos Deputados gastou R$ 13,9 milhões com
telefone nos últimos oito meses. Se houvesse interesse,
com a ajuda da tecnologia esses gastos poderiam ser
reduzidos à metade. Os custos do Congresso aumentam, assim como aumenta a resistência a considerar
a tese de que, sem perder a eﬁcácia, eles poderiam
ser reduzidos à metade. A Câmara tem uma televisão
com equipamentos e equipe completa. A pouco mais
de 300 metros dali, o Senado tem também uma televisão com equipamentos e equipe completa. Com bons
editores, uma só televisão divulgaria todo o trabalho
do Congresso e ainda sobraria tempo.
José Sarney declarou em entrevista que os privilégios parlamentares são um tributo à democracia.
Os suecos, apesar de sua riqueza, considerariam um
insulto à democracia. Basta examinar o tratamento
que dão a seus parlamentares, que precisam lavar
sua roupa e limpar, após usarem, a cozinha coletiva
de seu prédio.
Na área do governo, os fatos também revelam
indiferença pelos gastos inúteis. Essa tendência pode
rastreada pelas manchetes dos jornais. O Ministério
da Pesca surge como um generoso pagador da bolsa-defeso. Não há indícios de que conterá seus excessos. O da Saúde aparece gastando parte de sua verba
com vale-transporte e até pista de skate. Enquanto
isso ocorre, R$ 1,8 milhão enviado à reserva dos índios guaranis-caiuás parece ter sumido no caminho,
pois os postos, segundo o Ministério Público, estão em
estado de miséria. Já a reforma do Palácio do Planalto custou 43% acima do preço estimado inicialmente.
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Apesar de notas técnicas condenando os gastos, R$
112 milhões foram pagos.
Tudo isso vem à tona na fase pós-escândalo
dos Ministérios dos Transportes e do Turismo, áreas
em que as cifras do dispêndio eram muito maiores. A
visão corrente na base do governo é de que tudo é
secundário e chega a ser comovente se importar com
tais gastos, diante da complexidade do processo. O
mantra é conﬁar no mercado interno, apoiar-se nele
para continuar crescendo. No entanto, embora não seja
alarmante, pesquisa da Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) diz que, entre
os emergentes, o Brasil sofreu uma das mais fortes
desaceleração do crescimento.
A presidente Dilma deve anunciar, dizem os jornais, um novo plano de investimentos. Ela quer estimular a economia. Grande parte dos investimentos
que o País fará nos próximo anos é destinada à Copa
do Mundo e à Olimpíada. É preciso muita conﬁança
para supor que esse caminho não apresente riscos
na crise. Não se trata apenas de calcular o custo de
alguns elefantes brancos. Eles continuarão representando gastos de manutenção muito tempo depois de
usados nesses eventos internacionais.
Não se pode dizer que o governo ignore o problema de gestão dos recursos. Dilma atraiu para sua
equipe o empresário Jorge Gerdau, que investiu na
modernização dos governos. O do Rio de Janeiro deve
a ele grande parte do êxito em superar o atraso constrangedor das administrações anteriores. A presença
de Gerdau indica, pelo menos, a existência de plano
de longo alcance. Mas falta uma força-tarefa para as
emergências.
Toda eleição presidencial discute os gastos com
viagens, que rondam os R$ 800 milhões. Num tempo de
teleconferências, e-mails, Skype, gastos com viagens
poderiam ser reduzidos. Mas não se vê uma campanha para diminuí-los, com resultados transparentes.
Ao pedágio da corrupção soma-se o espírito de
novo-rico, inspirado pelo crescimento econômico. É
muito peso para voar em tempos difíceis. Os dois fatores se entrelaçam e ganham nova dimensão quando o
foco está na Copa e na Olimpíada. O primeiro grande
acontecimento, o sorteio das chaves, no Rio de Janeiro,
revelou a amplitude dessa tendência perigosa. Estado
e cidade gastaram, juntos, R$ 30 milhões. O aluguel
de uma cadeira custou R$ 204, soma suﬁciente para
comprar cadeira nova.
A racionalidade nos gastos é um remédio muito
simples para a complexidade da crise. Outras grandes medidas se pedem aos estadistas. A vantagem
do remédio está sobre a mesa: é só ter a coragem
política de adotá-lo. Na verdade, o grande obstáculo
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para racionalizar os gastos é político. Uma conﬁguração estática de governo torna a política não mais uma
solução, mas parte da crise.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “Evento tucano
no Rio concentra críticas ao PT”, publicada pelo jornal
O Globo em sua edição de 08 de novembro de 2011.
A matéria destaca que com o discurso de renovação para promover o debate de ideias no país, o
PSDB usou o seminário “A nova agente – desaﬁos e
oportunidades para o Brasil” para atacar a administração de Lula e Dilma.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Evento tucano no Rio concentra críticas ao PT
Autor(es): agência o globo:Cássio Bruno
O Globo – 8-11-2011
Cúpula do PSDB deixa divergências de lado para
fazer duros ataques às administrações de Lula e Dilma
Com um discurso de “renovação” para promover
o “debate de ideias no país”, o PSDB usou ontem o
seminário “A nova agenda – desaﬁos e oportunidades para o Brasil”, no Rio, como palanque eleitoral.
A cúpula tucana, incluindo o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso e o senador Aécio Neves, atacou
o PT e os governos Lula e Dilma Rousseff. Organizado em um hotel da Zona Sul pelo Instituto Teotônio
Vilela (ITV), entidade de formação política do PSDB,
o evento serviu também para enaltecer os oito anos
da administração de FH e das gestões do PSDB em
Minas Gerais e em São Paulo.
Em um discurso de quase 20 minutos, o ex-presidente Fernando Henrique não economizou nas críticas.
Segundo ele, a área de infraestrutura é desvalorizada
em termos de recursos pelo atual governo, que, além
disso, cometeria equívocos no setor.
– Para que trem-bala, meu Deus? E olha que
eu sou paulista/carioca. Para mim, é uma maravilha –
ironizou ele, ao se referir ao projeto de transporte que
ligará os estados do Rio e de São Paulo. – Em termos
de prioridade de gastos, o Programa de Aceleração
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do Crescimento (PAC) não existe. É um amontoado
de iniciativas desencontradas – completou.
“Lula deformou o que
foi feito antes”
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também
foi alvo de Fernando Henrique:
– Dizem a miúdo que o governo Lula seguiu o
que foi feito antes. Não! Ele deformou, destruiu o que
foi feito. Como não tinham programa (de governo),
pegaram o nosso e, como não sabiam executá-lo,
executaram mal.
FH citou o slogan do presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama, “yes, we can” (sim, nós podemos). O tucano sugeriu uma adaptação: “Yes, we
Care” (sim, nós cuidamos).
– O que falta é carinho, é atenção. Temos de ser
o partido que se preocupa com as pessoas, com o
seu bem-estar – aﬁrmou ele, que também falou sobre
juros, atacando os adversários:
– O PSDB agora é um partido que quer baixar os
juros. Perguntam: por que não ﬁzeram antes? Porque
as condições eram outras. Mas, em 2008, já podiam
ter baixado os juros. O temor atual é: será que vai dar
certo? Ou seja: será que não existe mais um risco de
a inﬂação voltar por aí?
Aécio ressaltou importância da união do partido
O seminário contou com a presença de deputados, governadores, senadores, prefeitos e vereadores,
além de ﬁliados. O ex-candidato à Presidência e ex-governador de São Paulo José Serra chegou a avisar
aos organizadores que não compareceria, pois estava
em Londres, mas acabou chegando na última hora. Ele
retornou ao país no mesmo voo de um dos palestrantes, o ex-presidente do Banco Central Pérsio Arida.
Antes de surpreender os convidados ao convocar Serra para discursar, Aécio admitiu ser “natural”
haver divergências no partido. O senador, no entanto,
ressaltou a união de tucanos para construir um projeto
para o Brasil nas próximas eleições. E mirou no PT:
– No momento em que o PT abdica de um projeto
de país para se dedicar exclusivamente a um projeto
de poder custe o que custar, cabe ao PSDB fazer o
que inicia aqui hoje (ontem): propor uma nova e ousada agenda para o país.
Aécio criticou o inchaço da máquina pública,
lembrando das crises ministeriais no governo Dilma
Rousseff:
– O que falta hoje no Brasil é um choque de proﬁssionalismo na gestão pública. É inconcebível que
tenhamos, hoje, quase 40 ministérios. Para quê? Para
que ministérios, como o do Esporte, tenham 75% dos
cargos de livre nomeação ocupados pelos companheiros partidários? Isso não existe.
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Serra seguiu o mesmo tom:
– Toda oposição precisa beber do conhecimento,
de fontes intelectuais para poder avançar. E não só a
oposição. Aliás, um traço marcante dos governos do
PT é a absoluta impotência para produzir idéias novas.
Para Serra, a administração petista é um factoide:
– Trata-se de um governo que vive a reboque dos
acontecimentos, inclusive da explosão de escândalos
no seu interior. Um governo de factóides e salamaleques, especialmente nos fóruns internacionais.
A plateia assistiu a palestras de especialistas e
ex-colaboradores do governo FH nas áreas de segurança pública, educação, saúde, previdência e economia. No encontro, o grupo comparou índices da gestão
presidencial tucana com as de Lula e Dilma.
– De 1995 a 2002, foi a fase em que implantaram
no SUS as principais inovações e de atenção básica
da família. Em 2011, os principais problemas da Saúde são o tempo de espera, a falta de médicos, a falta
de medicamentos básicos e a qualidade precária no
atendimento – comparou o economista André Médici,
na apresentação sobre o assunto.
Gustavo Franco critica taxas de juros
Autor(es): agência o globo:Liana Melo
O Globo – 08/11/2011
Ex-presidente do Banco Central esteve em seminário promovido pelo PSDB
O ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco está convencido de que o país poderia estar praticando taxas de juros menores, similares inclusive à
da zona do Euro. Outro ex-presidente do BC Armínio
Fraga também saiu em defesa da queda dos juros, o
que acabou dando o tom do seminário “A nova agenda
– desaﬁos e oportunidades para o Brasil”, que ocorreu ontem, no Rio, sob o patrocínio do Instituto Teotônio Vilela, órgão de difusão da doutrina do PSDB. Na
plateia, tucanos de alto calibre como o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso, o ex-governador José
Serra e o senador Aécio Neves. Críticas contundentes
à política de investimentos do governo e ao BNDES
também foram ouvidas no encontro, que virou uma
espécie de seminário-palanque do partido.
– Viver com juros altos virou uma normalidade
no Brasil – cutucou Franco, sócio da Rio Bravo, que,
além de fazer uma espécie de inventário do governo
FH, deixou em aberto um questionamento que deve
estar passando pela cabeça de muitos tucanos. – Onde
queremos estar em 2018?
A pergunta não chegou a ser respondida claramente, mas, se depender de Franco, um dos protagonistas do Plano Real e pai da âncora cambial, a política
econômica estará trilhando outros caminhos. Até porque
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parece estar havendo, a seu ver, um distanciamento
dos três pilares que sustentaram o Plano Real: metas
de inﬂação, câmbio ﬂutuante e superávit primário:
– Quando criamos esta tríade, em 1999, ela já
era uma abreviatura de ambições maiores. Hoje, ela
está virando uma miniatura da abreviatura e estamos
perdendo consistência nas três áreas.
Crítico contumaz dos juros altos, Franco foi taxativo:
– Se o BC reduzir os juros lenta ou rapidamente
sem o apoio da política ﬁscal, não vai adiantar nada,
porque a redução dos juros vai acabar provocando
mais inﬂação. Talvez se o superávit primário hoje fosse o dobro do atual, entre 6% e 7% do PIB, talvez pudéssemos abrir mais espaço para reduzir os juros sem
produzir inﬂação – diagnosticou.
A queda dos juros foi apenas uma das críticas
feitas por outro ex-presidente do BC Armínio Fraga,
sócio da Gávea Investimentos, lembrando que a diretoria do banco não prometeu cortar a Selic, mas que
tem feitos avaliações permanentes a cada nova reunião
do Comitê de Política Monetária (Copom):
– O Banco Central vem fazendo sua avaliação a
cada reunião e é visível que há espaço para cortar. Mas
não há uma promessa. Só que, dessa vez, a instituição
está tendo ajuda da área ﬁscal e alguma ajuda também
da área de crédito. Se uma parte do governo vai em
uma direção e o BC na outra, ele tem que trabalhar o
dobro. Então, hoje há algum espaço para se trabalhar.
Ao defender a queda dos juros, Fraga aproveitou
para sair em defesa também da redução das metas
de inﬂação:
– Não há porque continuar com um esquema que
só oferece essas taxas básicas para poucos privilegiados. Ainda não é o momento, mas, no futuro, podemos
pensar também numa redução gradual das metas de
inﬂação, algo como 0,25% ao ano.
Fraga defende a reestatização do Estado
Fraga criticou também a estratégia de atuação do
BNDES, que vem, a seu ver, privilegiando a formação
de grandes grupos econômicos.
– Há a necessidade de se reestatizar o Estado
– disse Fraga, ao defender que a administração do
BNDES atende mais a interesses políticos e privados
que nacionais.
Ainda que o encontro não tenha sido para discutir propostas, mas sim para pensar o Brasil no longo
prazo, o economista e ex-presidente do BNDES Pérsio
Arida defendeu a melhora na distribuição de renda, o
aumento signiﬁcativo da taxa de poupança doméstica
e engrossou o coro em defesa da queda dos juros:
– Falta coragem política do governo para enfrentar
o lobby dos tomadores de recursos públicos de baixo
custo – disse Arida.
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do artigo de autoria do ex-governador
José Serra, intitulado “O sofá e a sala”, publicado pelo
jornal O Estado de S. Paulo de 09 de outubro de 2011.
Segundo o autor, diferentemente dos carros e
caminhões, a mistiﬁcação não precisa de estradas
para trafegar.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
O sofá e a sala
Publicado no Estadão em 13-10-2011.
Hoje em dia, quase ninguém contesta a importância da concessão de serviços públicos em áreas
de infraestrutura e energia, como forma de aumentar
os investimentos e melhorar a eﬁciência do setor. Nas
campanhas eleitorais, as “privatizações” costumam ser
demonizadas, especialmente contra os tucanos, mas,
em seguida, os próprios autores e seus partidos, como
o PT, passam a defendê-las e a procurar implantá-las
onde vencem as eleições.
Isso aconteceu depois da campanha de 2002,
quando o governo Lula impulsionou a lei que modelou
as Parcerias Público-Privadas (PPPs) e prestigiou o
modelo de concessões na exploração de petróleo, implantado no governo FHC, que foi o responsável direto
pelas descobertas do pré-sal. Ocorreu também depois
da eleição de 2006, com as concessões nas estradas
federais e na exploração da energia hidrelétrica. Agora, em 2011, o fenômeno se repete, com o anúncio
das concessões em aeroportos, um dos belzebus da
campanha do ano passado.
No que diz respeito aos interesses do país, o problema principal é a incapacidade do governo federal
de fazer as coisas direito e com rapidez em qualquer
modelo. Por exemplo, até agora não conseguiram implantar nenhuma PPP, sete anos depois de aprovada
a lei, diferentemente de estados como São Paulo ou
Minas Gerais.
No seu quinto ano de existência, em 2007, o governo do PT revelou ao país ter colocado em pé o ovo
de Colombo na concessão de estradas: conseguiria
ótimas rodovias com pedágios baratíssimos e inves-
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tidores estimulados a promover com rapidez avanços
decisivos na infraestrutura. Tudo ao mesmo tempo!
Antes de algo acontecer na vida real, começou
a operar uma impressionante louvação ao ineditismo.
Diferentemente dos carros e caminhões, a mistiﬁcação não precisa de estradas para trafegar. Na época,
o entusiasmo foi tamanho que certo detalhe paradoxal
acabou minimizado: o petismo sempre criticou as privatizações alheias por supostamente venderem patrimônio público subavaliado. Celebrizou a expressão “preço
de banana”. Pois bem, as concessões rodoviárias do
governo do PT não foram “a preço de banana”; foram
de graça mesmo.
Com o pretexto de reduzir pedágios e estimular
o concessionário a fazer rapidamente as obras, o governo entregou as rodovias à iniciativa privada sem
ônus. Quem arrematou os lotes não precisou pagar
nada, diferentemente de São Paulo, onde a concessão implica uma contrapartida inicial para que o Estado garanta algum retorno do capital que investiu e
mantenha sua capacidade de intervenção econômica
– no setor e fora dele.
Se o PT estivesse na oposição e o governo oferecesse de graça patrimônio público a agentes privados,
denunciar-se-ia o “neoliberalismo selvagem”. Como
estava no governo, praticou-o. Se o modelo estivesse
funcionando, isso poderia ﬁcar na rubrica dos debates
e disputas políticas. Mas não funciona.
Há três meses, reportagem do Estadão mostrou
que as coisas não iam bem nas estradas federais privatizadas: falta de obras, acidentes batendo recordes e
mau estado de conservação, o que turbina o custo do
transporte. Pesquisa recente da Confederação Nacional dos Transportes mostrou que apenas um terço da
malha federal pode ser considerado ótimo ou bom. Em
São Paulo, 75% das estradas estão nessa categoria.
Mas o governo decidiu agir: tirou o sofá da sala
e estendeu para a posteridade os deveres das concessionárias. Como os investimentos não acontecem,
deixou de exigí-los. Segundo reportagem da Folha de
S.Paulo, a obrigação de a concessionária investir foi
remetida às calendas. E as empresas que levaram os
trechos de graça, mas não cumpriram os contratos?
O governo faz questão de mostrar sua indignação:
afrouxou os contratos!
No edital do trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo, cuja concessão será licitada, a duplicação
poderá ser concluída em 2035. Você não leu errado:
23 anos para o felizardo entregar a duplicação de 418
quilômetros de estrada! Um quilômetro e meio por mês.
Não chega a ser estafante. Mesmo assim, a concessão
apenas chega no sul da Bahia (20 km), estado onde
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a BR 101 se estende por quase mil quilômetros, e é
conhecida em vários lugares como a rodovia da morte.
Enﬁm, estradas ruins e o governo fazendo o jogo
de esconde-esconde com as concessionárias. É a típica situação em que o barato sai caro: em São Paulo,
na Régis Bittencourt e na Fernão Dias, as obras não
chegaram, mas os pedágios subiram bem acima da
inﬂação.
O método de tirar o sofá da sala se repete em
outras áreas. O que se passa com a apoteótica promessa do governo Lula-Dilma de aproveitar a Copa do
Mundo para dar um salto de qualidade no transporte
urbano nas metrópoles? Hoje se tornou mais modesta:
decretar feriado em dia de jogo para diminuir o trânsito.
Os aeroportos? Aqui e ali, veem-se um ou outro
puxadinho para desafogar a demanda. Planejamento?
Mudança estrutural? Benefícios duradouros para as
cidades e comunidades? Quase nada. Quanto tempo
o governo brasileiro teve para se preparar decentemente para a Copa do Mundo e como o aproveitou?
É o caso de perguntar também: o que ele vai fazer de prático para que as estradas federais atinjam,
em prazo razoável, uma condição mais próxima do
desejável? Quando os brasileiros terão à disposição
rodovias seguras, prontas a receber os motoristas e
suas respectivas famílias e suas cargas? É algo que
não se avista no horizonte.
Nisso tudo, a fraqueza de gestão, não tanto a
ideologia, conta muito. O governo acaba funcionando
como escola de administração, onde as pessoas vão
mais aprender do que fazer. E há, sobretudo, o estilo
patrimonialista de governar, que compreende o uso do
setor público como se fosse propriedade do partido,
de seus aliados e de algumas corporações. É a privatização viciosa que atrapalha a virtuosa. Por último,
a publicidade massiva e a espetacularização permanente – e esta sim competente – das realizações não-cumpridas fecham o círculo: ilude o próprio governo,
amolece o trabalho e diﬁculta as soluções.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada: “Dilma tira poder
de ministro e assume as negociações sobre a Copa
de 2014”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo
em sua edição de 19 de outubro e do editorial “Dilma
tira poder de Orlando e assume decisões sobre Copa”
publicada jornal O Estado de S. Paulo em sua edição
de 19 de outubro de 2011.
A matéria e o editorial destacam que a presidenta
Dilma Rousseff retirou do Ministro do Esporte, Orlando
Silva, as atribuições de negociar assuntos referentes à
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Copa do Mundo de 2014 e a Lei Geral da Copa. Esta
ação decorre das denúncias de corrupção na pasta divulgadas semanalmente pela mídia e no pedido da Fifa.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste pronunciamento, para que passem a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. art. 210,
inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Dilma tira poder de ministro e assume
as negociações sobre a Copa de 2014
Fragilizado com denúncia de corrupção na pasta,
Orlando Silva deixa de ser o interlocutor do governo
brasileiro e perde atribuição de negociar aprovação da
Lei Geral da Copa
18 de outubro de 2011 | 22h 40
Por decisão da presidente Dilma Rousseff, o ministro do Esporte, Orlando Silva, não será interlocutor do governo nas negociações da Copa de 2014 e
na tramitação da Lei Geral da Copa no Congresso. A
partir de agora, as decisões relativas à Copa ﬁcarão
centralizadas no Palácio do Planalto, nas mãos da
presidente e da chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann.
A decisão foi tomada diante do desgaste do ministro
com a denúncia de que estaria envolvido num esquema de corrupção na pasta.
Ministro Orlando Silva durante audiência na Câmara nesta terça
Embora o futuro de Orlando ainda esteja indeﬁnido
e vá depender do desenrolar das acusações – além da
consistência de suas respostas –, o certo é que ele já
perdeu poder. Na prática, o ministro passará a ser informado das providências a serem tomadas no Planalto.
Dilma não está satisfeita com o trabalho de Orlando. Na segunda-feira, 17, ainda em Pretoria, na África
do Sul, ela ﬁcou irritada com o que leu na imprensa
e chegou a telefonar para um auxiliar, a ﬁm de saber
quem disse que ela aprovava o trabalho do ministro.
A presidente, na realidade, aﬁrmou apenas que considerava suﬁcientes as primeiras explicações dadas por
ele em relação às denúncias de corrupção.
Logo que assumiu o mandato, em janeiro, Dilma
cogitava ela mesma cuidar da realização da Copa do
Mundo por considerar Orlando Silva muito próximo da
Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na prática,
a presidente nunca quis proximidade com a CBF por
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avaliar que a entidade exige privilégios que ela não
pretende conceder.
Com as relações cada vez mais azedas entre Dilma e o presidente da CBF, Ricardo Teixeira – e percebendo que, se não mudasse de postura, poderia perder
o cargo –, o ministro decidiu trocar de posição. Tanto é
que ajudou a presidente a convencer o ex-craque Pelé
a assumir o papel de embaixador honorário do Brasil
na Copa do Mundo. Foi uma forma de afastar Ricardo
Teixeira das cerimônias oﬁciais relativas à realização
do torneio de futebol.
Manobra. No sorteio dos grupos das eliminatórias
para a Copa de 2014, realizado em 30 de julho, no Rio,
a manobra feita por Dilma deu certo. Teixeira ﬁcou de
fora da foto oﬁcial. Nela, apareceram o presidente da
Fifa, Joseph Blatter, Pelé e Dilma.
Agora, com as denúncias do policial militar João
Dias Ferreira dando conta de que Orlando teria montado um esquema de corrupção no Ministério do Esporte, a presidente decidiu assumir as negociações
referentes à Copa.
Na primeira manifestação a respeito da situação
de Orlando, feita na segunda-feira, em Pretoria, Dilma
aﬁrmou que o ministro tem direito à “presunção da
inocência”. Lembrou, porém, que acompanharia não
apenas os esclarecimentos dele como as denúncias.
Sem nenhuma reserva, Dilma insistiu que a Copa era
uma questão de governo.
Vigilante. Apesar de estar na África, a presidente
recebe informações sobre a evolução de toda a crise
envolvendo o ministro do Esporte. Seus auxiliares disseram a ela que Orlando teve uma “boa performance”
no depoimento desta terça na Câmara, e se defendeu
das acusações com muita veemência.
Dilma evitou nesta terça-feira, 18, emitir opinião
sobre as últimas denúncias contra o auxiliar. Chegou
a ﬁcar impaciente quando foi indagada sobre fatos
novos, como a compra de um terreno por Orlando,
em Campinas (SP), num local em que passam dutos
da Petrobrás.
Ao longo do dia, entre Pretoria e Moçambique,
onde embarcou no ﬁm da tarde para a segunda etapa
da viagem à África, a presidente conversou pelo menos duas vezes com a ministra Gleisi Hoffmann sobre
a situação de Orlando. O governo teme a continuidade
do desgaste político. Nesta quarta-feira, 19, Orlando
prestará novo depoimento, desta vez no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – 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
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1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 30, DE 2011
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 1.456, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 30, de 2011 (nº 1.876/99,
na Casa de origem, do Deputado Sérgio Carvalho e outros), que dispõe sobre a proteção
da vegetação nativa, altera as Leis nºs 6.938,
de 31 de agosto de 1981; 9.393, de 19 de dezembro de 1996; e 11.428, de 22 de dezembro
de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de
setembro de 1965; e 7.754, de 14 de abril de
1989; e a Medida Provisória nº 2.11-67, de 24
de agosto de 2001; e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.315 a 1.317, de
2011, das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Luiz Henrique, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que
oferece, com voto em separado do Senador
Randolfe Rodrigues;
– Em conjunto das Comissões de Ciência
Tecnologia, Comunicação e Informática; e de
Agricultura e Reforma Agrária, Relator Senador
Luiz Henrique, favorável, nos termos da Emenda
nº 2-CCT/CRA (Substitutivo), que apresenta; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CMA (Substitutivo), que oferece.
2
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 121, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 1.314, de 2011)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado nº 121, de 2007-Complementar (nº
306/2008, naquela Casa), de iniciativa do Senador Tião Viana, que regulamenta o § 3º do
art. 198 da Constituição Federal, para dispor
sobre os valores mínimos a serem aplicados
anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos
de saúde; institui contribuição social destinadas à saúde; estabelece os critérios de rateio
dos recursos de transferências para a saúde e
as normas de ﬁscalização, avaliação e contro-
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le das despesas com saúde nas três esferas
do Governo; revoga dispositivos das Leis nºs
8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de
27 de julho de 1993; e dá outras providências.
(Pendente de pareceres da CCJ, CAE
e CAS.)
Relator: Senador Humberto Costa
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 114, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
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ção nº 114, de 2011 (nº 61/2011, na Câmara
dos Deputados, de iniciativa da Presidência
da República), que altera o art. 76 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (DRU).
Parecer favorável, sob nº 1.303 de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 30
minutos.)
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