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cessionárias de estradas de ferro. Senador Roberto
Requião..................................................................
Discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 114, de 2011, que altera o art. 76, do Ato
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Parecer nº 1.425, de 2011 (da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle), sobre a Proposta de Fiscalização
e Controle nº 8, de 2005, do senador Pedro Simon,
que propõe a abertura de procedimento investigatório para averiguar os resultados dos processos de
intervenção e liquidação de instituições ﬁnanceiras
públicas e privadas no âmbito do PROER, do PROEF e do PROES. Senador Ivo Cassol....................
Parecer nº 1.426, de 2011 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 195, de 2011 (nº
19/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo sobre Exercício de Atividade
Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo
e Técnico entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Gabonesa,
celebrado em Libreville, em 18 de janeiro de 2010.
Senador Francisco Dornelles.................................
Parecer nº 1.427, de 2011 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre
Projeto de Decreto Legislativo nº 237, de 2011, (nº
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18/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Eslovênia sobre Exercício de Atividade Remunerada
por Parte de Dependentes do Pessoal de Missões
Diplomáticas e Repartições Consulares, celebrado
em Liubliana, em 10 de dezembro de 2009. Senador
Francisco Dornelles. ..............................................
Parecer nº 1.428, de 2011 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 291, de 2011 (nº
218/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Guiana sobre Isenção Parcial de Vistos, assinado
em Bonﬁm, 14 de setembro de 2009. Senadora
Vanessa Grazziotin................................................
Parecer nº 1.429, de 2011 (da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, e Fiscalização e Controle), sobre a Proposta de Fiscalização e
Controle nº 2, de 2009, do senador Jefferson Praia,
que propõe que a Comissão realize ato de ﬁscalização e controle sobre planejamento de investimentos
em infraestrutura. Senador João Pedro. ................
Parecer nº 1.430, de 2011 (da Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, e
Fiscalização e Controle), sobre a Proposta de
Fiscalização e Controle nº 2, de 2009, do senador Jefferson Praia, que propõe que a Comissão
realize ato de ﬁscalização e controle sobre planejamento de investimentos em infraestrutura.
Senador Eduardo Braga. ...................................
Parecer nº 1.431, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 366, de 2010 (nº 2.155/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Ultra FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Lagoa Formosa, Estado de Minas Gerais.
Senador Cyro Miranda...........................................
Parecer nº 1.432, de 2011 (da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 62/2011 (nº 2.795, de 2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Vox 90 Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Americana, Estado
de São Paulo. Senador Flexa Ribeiro. .................
Parecer nº 1.433, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 68, de 2011 (nº 2.815/2010, na Câmara dos De-
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putados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Eldorado Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. Senador Flexa Ribeiro.................................
Parecer nº 1.434, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 70, de 2011 (nº 2.433/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Liberdade e Trabalho Pela Cultura de
Altinópolis para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Altinópolis, Estado de
São Paulo. Senador Flexa Ribeiro. ........................
Parecer nº 1.435, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo n
129, de 2011 (nº 882/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à
Mello e Bruno Comunicação e Participações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Missão Velha, Estado do
Ceará. Senador Valdir Raupp. ...............................
Parecer nº 1.436, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o projeto de Decreto Legislativo
nº 146, de 2011 (nº 1.985/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Mensagem de Esperança
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Senador Sérgio Souza. .......................................
Parecer nº 1.437, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 151, de 2011 (nº 2.097/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Difusora Natureza FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Herculândia, Estado de São Paulo.
Senador Valdir Raupp. ...........................................
Parecer nº 1.438, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 152, de 2011 (nº 2.458/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Pioneira Stéreo Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul. Senador Sérgio Souza. .....
Parecer nº 1.439, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 159, de 2011 (nº 2706/2010, na Câmara dos
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Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Sociedade Independente de Porteirinha Ltda. – ME para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Porteirinha, Estado de Minas Gerais.
Senador Walter Pinheiro. .......................................
Parecer nº 1.440, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 175, de 2011 (nº 3.105/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Vale de Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Pomerode, Estado
de Santa Catarina. Senadora Marcelo Crivella......
Parecer nº 1.441, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 176, de 2011 (nº 3.109/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Ponto Norte Rádio FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul.
Senador Walter Pinheiro. .......................................
Parecer nº 1.442, de 2011 (da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 177, de 2011 (nº 32/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Cultural de Rádio Comunitária do Riacho Fundo II – Candango FM
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Riacho Fundo II, Distrito Federal.
Senador Marcelo Crivella. .................................
Parecer nº 1.443, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 191, de 2011 (nº 1.994/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Empresa Pioneira de Televisão S.
A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de São Carlos, Estado de São
Paulo. Senador Sérgio Souza. ...............................
Parecer nº 1.444, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 192, de 2011 (nº 3.020/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Guararapes Metropolitana FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência sonora em frequência modulada na
cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de
Pernambuco. Senador Sérgio Souza.....................
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Parecer nº 1.445, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
198, de 2011 (nº 284/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação de Portel a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Portel, Estado do Pará. Senador Cyro Miranda.....
Parecer nº 1.446, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 200, de 2011 (nº 1.878/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural de
Maracajaú para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Maxaranguape, Estado
do Rio Grande do Norte. Senador Cyro Miranda...
Parecer nº 1.447, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 201, de 2011 (nº 1.903/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural e Educadora
de Olímpia para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Olímpia, Estado de São
Paulo. Senador Cyro Miranda. ...............................
Parecer nº 1.448, de 2011 (da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 202, de 2011 (nº 2.275/2009, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura da Comunidade de Muriú para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do
Norte. Senador Cyro Miranda. ...........................
Parecer nº 1.449, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 203, de 2011 (nº 2.377/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Cultural Maisa (ACCM)
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte. Senador Cyro Miranda. ...............................
Parecer nº 1.450, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 205, de 2011 (nº 2.648/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Líder FM para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Vargem Grande, Estado do Maranhão.
Senador Cyro Miranda...........................................
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Parecer nº 1.451, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 206, de 2011 (nº 2.663/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação João Paulo II para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
tropicas na cidade de Cachoeira Paulista, Estado
de São Paulo. Senador Cyro Miranda....................
Parecer nº 1.452, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 207, de 2011 (nº 2.761/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Alice Martins Pinheiro para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Parnamirim, Estado do Rio Grande do
Norte. Senador Cyro Miranda. ...............................
Parecer nº 1.453, de 2011 (da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 208, de 2011 (nº 2.771/2010, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Atlântida
FM de Caxias do Sul Ltda. para explorar serviço
de radidifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul. Senador Cyro Miranda. ..........................
Parecer nº 1.454, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 209, de 2011 (nº 2.786/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Barbacena Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Barbacena, Estado de Minas
Gerais. Senador Valdir Raupp................................
Parecer nº 1.455, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 2010, de 2011 (nº 2.796/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Verdes Mares Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará. Senador Valdir Raupp. ...............................
Parecer nº 1.456, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 211, de 2011 (nº 2.797/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Castelo Branco Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequ-
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ência modulada na cidade de Divinópolis, Estado
de Minas Gerais. Senador Valdir Raupp. ...............
Parecer nº 1.457, de 2011 (da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Sócio-Cultural
Santa Terezinha para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sucupira do Norte,
Estado do Maranhão. Senador Valdir Raupp. ........
Parecer nº 1.458, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 213, de 2011 (nº 2.809/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV Corcovado S.A. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Senador Valdir Raupp. ...........................................
Parecer nº 1.459, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 214,
de 2011 (nº 2.811/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio e Televisão OM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná. Senador Valdir Raupp.
Parecer nº 1.460, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 215,
de 2011 (nº 2.812/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio e Televisão OM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Londrina, Estado do Paraná. Senador Valdir Raupp. ......
Parecer nº 1.461, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), que aprova o ato que renova a permissão à
Mega Empresa de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo. Senador Cyro Miranda.........................
Parecer nº 1.462, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 219, de 2011 (nº 3.046/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cruzeiro Limitada para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo.
Senador Cyro Miranda...........................................
Parecer nº 1.463, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 220, de 2011 (nº 3.099/2010, na Câmara dos De-
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putados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rede Valeparaibana de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Taubaté,
Estado de São Paulo. Senador Cyro Miranda. ......
Parecer nº 1.464, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação. Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 222, de 2011 (nº 21/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio A Voz do Vale Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Fartura, Estado de São Paulo.
Senador Cyro Miranda...........................................
Parecer nº 1.465, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 227, de 2011 (nº 182/2011, na Câmara dos Deputados) que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Rádio FM Gameleiras
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Monte das Gameleiras, Estado do Rio
Grande do Norte. Senador Valdir Raupp. ..............
Parecer nº 1.466, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
228, de 2011 (nº 187/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Cultural Rafardense para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rafard,
Estado de São Paulo. Senador Valdir Raupp...........
Parecer nº 1.467, de 2011 (da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 229, de
2011 (nº 188/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária Cidade Viva para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Parazinho, Estado
do Rio Grande do Norte. Senador Valdir Raupp. .........
Parecer nº 1.468, de 2011 (da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática),
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 230, de 2011
(nº 189/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Goianinha FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Goianinha, Estado do
Rio Grande do Norte. Senador Cyro Miranda................
Parecer nº 1.469, de 2011 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 231, de 2011 (nº 197/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Ipanema FM de Florianópolis
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Ata da 229ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 14 de dezembro de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, e dos Srs. Waldemir Moka,
Casildo Maldaner, Anibal Diniz, Cristovam Buarque, Roberto Requião,
Walter Pinheiro e Jayme Campos
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e encerra-se às 21 horas e 27 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos de hoje.

DEZEMBRO53949
2011
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu, da senhora Presidente
da República, as seguintes Mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) –A Presidência recebeu a Mensagem nº 150, de
2011 (nº 564/2011, na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República solicita seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de
até quatrocentos e cinquenta e um milhões e novecentos e oitenta mil dólares dos Estados Unidos da
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América, entre o Estado do Rio de Janeiro e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada
ao ﬁnanciamento parcial do Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de
Guanabara – PSAM.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 453
a 461, 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.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a palavra
a V. Exª para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– V. Exª está inscrito para uma comunicação inadiável.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu também gostaria de me
inscrever para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Jorge Viana inscrito para uma comunicação inadiável.
Devemos começar pelo primeiro orador inscrito,
que é o Senador Cristovam Buarque. Logo em seguida,
para uma comunicação inadiável, falarão o Senador
Ferraço e o Senador Jorge Viana.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, estou nesta tribuna tentando ajudar, ajudar a Presidenta
Dilma a não cometer um grave erro que estão querendo levar para ela.
Trata-se do reajuste do piso salarial para este
ano e para os próximos.
Senador Ferraço, a lei do piso salarial dos professores é uma das grandes conquistas desses últimos
anos. Diria mais, é um marco no período do Ministro
Fernando Haddad e um marco do Presidente Lula. É
a Lei nº 12.738, de julho de 2008.
Acontece que era preciso reajustar a maneira
como estava previsto o reajuste anual daquele piso,
que ﬁcou no ano seguinte em R$1.187. O valor de 2011
é fruto de um reajuste conforme estipulado na própria
lei. O Presidente Lula deﬁniu a forma de reajuste. Mas,
o Ministério da Educação junto com o Senado, nós
trabalhamos juntos – eu digo nós porque eu, diretamente – para reorganizar a forma de reajuste do salário dos professores de maneira a assegurar ganhos
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reais. Não tem futuro se o piso do professor continuar
para sempre no mesmo valor, corrigido apenas pela
inﬂação. Não tem futuro para este País.
Então, nós chegamos a uma proposta, com
o aval do Ministro Fernando Haddad – vou dizer
até mais: de certa maneira, com uma inspiração
dele também. O que encontramos, Senador Diniz,
foi a solução de dizer: nós vamos reajustar o piso
salarial do professor pelo menos de acordo com o
INPC. Mas, isso não faz um ganho real. Então, a lei
dizia que, nos anos em que o aumento do valor do
Fundeb por aluno – o Fundo que o Governo Federal
transfere para as prefeituras e Municípios onde são
empregados os professores – for maior que o INPC,
prevalecerá o reajuste do piso salarial com base no
aumento do dinheiro que o Governo Federal transfere para as prefeituras e Estados.
Com isso, em anos normais de crescimento – e
até ultimamente, porque houve uma redução do número de crianças na escola, e, aí, o custo por aluno
transferido para Estados e Municípios aumenta até
mais que o PIB –, prevaleceria o reajuste salarial do
piso do professor acima da inﬂação. É aí que ia ter o
ganho do piso salarial. Toda vez que o Fundeb, por
aluno, crescesse mais que o INPC, que é a taxa de
inﬂação usada para o reajuste, toda vez que a transferência do Governo Federal, por aluno, fosse maior
que a inﬂação, o piso do professor cresceria conforme
o aumento da transferência feito pelo Governo Federal
para os prefeitos e os governadores.
Isso foi construído junto com o Governo, passou
pelo Senado, passou por três comissões da Câmara,
e, no ﬁnal, na Comissão de Fiscalização e Controle, o
Governo da Presidenta Dilma, por meio do Ministério
da Fazenda, barrou, barrou essa possibilidade dos reajustes acima da inﬂação para os professores.
Esta Casa deu reajuste superior à inﬂação para
os Senadores. Os Deputados tiveram reajustes superiores à inﬂação. Muitas outras categorias tiveram
reajustes superiores à inﬂação.
Por que o Governo, por meio do Ministério da
Fazenda, inﬂuiu na Comissão de Fiscalização e Controle para que o piso do salário dos professores ﬁcasse
limitado apenas à inﬂação? Nem um tiquinho a mais
do que a inﬂação? Nada de reajuste real! Nada de valorização do professor no que se refere ao piso! Por
quê? Qual é a razão para tomar essa posição contra
os professores, quando não se toma contra os Senadores, contra os Deputados, contra outras categorias?
E isso passou na Comissão de Fiscalização e Controle
e, agora, está aprovado.
A Deputada Fátima, que é Presidente da Comissão de Educação, está tentando levar para o plenário
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da Câmara a discussão deste assunto. Não está fácil
conseguir as assinaturas necessárias para que o assunto seja rediscutido pelo Plenário.
Não será fácil aprovar a volta ao substitutivo que
eu ﬁz, em conversa com o Ministério da Educação, das
duas formas de reajuste: pela inﬂação ou pelo valor do
custo/aluno no Fundeb. Os professores receberiam o
maior desses dois. Com isso, a inﬂação estaria assegurada. Não se diminuiria o salário abaixo da inﬂação,
mas poder-se-ia subir mais do que a inﬂação, nos casos em que a economia fosse bem, a transferência do
Governo Federal fosse bem. A gente transferiria um
pouquinho disso para o piso salarial. Por que estão
impedindo isso?
Mas, mais grave, Senador Diniz, é que o INPC,
conforme está proposto, será calculado para 12 meses, mas vai ser aplicado para reajustar o salário
de 16 meses. Conclusão: o piso salarial vai cair, vai
diminuir. Vai diminuir o piso salarial do professor em
termos reais.
A gente pode admitir isso no Brasil? A gente
pode admitir isso quando todos falam que a educação precisa ser prioridade? Baixar o valor do piso
em termos reais? Dar uma ilusão de aumento abaixo
da inﬂação de 16 meses? Porque se pega o índice
inﬂacionário de 12 meses e o aplica em 16 meses,
para reajustar desde o último reajuste. Isso é baixar
o piso salarial.
Alguns Deputados, mesmo do Governo, preocuparam-se e estão tentando convencer a Presidenta a
fazer uma medida provisória. Essa é uma boa chance
para que ela o faça, mas da maneira como foi negociado entre o Ministério da Educação e o Senado, porque
alguns estão querendo que ela faça a medida provisória para evitar, Senador Ferraço, que, no Plenário,
se derrube essa proposta do Governo, do Ministério
da Fazenda, e se aprove o substitutivo que ﬁz aqui no
Senado. Ou seja, é uma tentativa de impedir que o
próprio Plenário da Câmara se manifeste em defesa
daquilo que foi acertado no Senado com o Ministro da
Educação e com três comissões da Câmara por onde
esse substitutivo meu já passou.
Temos hoje o que foi aprovado, que aumenta só
pelo INPC, e o INPC de 12 meses aplicado a um salário
que há 16 meses não aumenta. Ou seja, o salário cai.
Temos essa proposta lá. E a Deputada Fátima Bezerra
vai tentar trazer de volta o meu substitutivo, que seria
o INPC ou um aumento da transferência do Governo
Federal para as prefeituras e os Estados.
Chegando à Câmara, não será fácil vencer esse,
mas poderá vencer. O Governo, pelo que tenho escutado, com medo de que isso vença no Plenário, está
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querendo fazer uma medida provisória desse jeito, para
não aumentar o salário dos professores.
Quem estiver levando isso para a Presidenta
Dilma está cometendo um erro gravíssimo. Ela não
pode ﬁcar como a Presidenta que reduziu o valor real
do piso salarial. Não pode!
Cinco governadores tentaram fazer isso dizendo
que o piso salarial era uma lei inconstitucional. Cinco.
Mandaram uma Adin, Ação Direta de Inconstitucionalidade para o Supremo. O Supremo derrubou, disse que
a lei é constitucional. Agora, a Presidenta vai querer
isso, não barrando o piso, mas reduzindo o seu valor
real? Espero que ninguém leve a Presidenta a cometer
esse erro, e se alguém levar espero que ela diga o que
deve dizer a quem levar essa ideia: “Vá embora”, até
porque isso é uma forma de corrupção também, baixar
salário de professor, baixar piso salarial. “Vá embora”.
Espero que ela não cometa esse crime contra 2,5 milhões de professores e contra as crianças brasileiras.
Eu tinha isso para falar, Senador Diniz, mas o
Senador Ricardo Ferraço me pediu a palavra, e eu
tenho o maior prazer em escutá-lo.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – Senador-Ministro Cristovam Buarque, em primeiro lugar,
a minha mais absoluta solidariedade...
(Interrupção do som.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) ...
à manifestação de V. Exª. Essa manifestação faz absolutamente todo o sentido, porque não há como se
construir, como se ediﬁcar uma educação na dimensão
de que nós precisamos sem que tenhamos o nosso
magistério motivado, estimulado, recebendo remuneração adequada por seu esforço, por seu trabalho e
por tudo o que representa no futuro da nossa Nação.
Se queremos, de fato – e queremos –, ter uma educação que possa proporcionar às nossas crianças um
futuro de liberdade, nós precisamos, sim, fortalecer,
motivar e estimular os nossos professores, o nosso
magistério, para que eles possam ter um exercício
proﬁssional digno e possam levar dignidade para suas
famílias. Mas quero incorporar outra preocupação: estamos encerrando o ano de 2011, e o Plano Nacional
de Educação para os próximos dez anos ainda continua na Câmara Federal. Vamos ter, seguramente, em
2012, que iniciar o nosso ano trabalhando de forma
determinada para que possamos fazer esse debate e
que este possa representar novas portas e janelas de
oportunidade para a educação em nosso País. Muito
obrigado, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu o agradeço, Senador. O senhor trouxe um
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aspecto muito importante, pelo que peço um ou dois
minutinhos a mais, Senador Diniz.
Se isso for aprovado, como estão construindo
na Câmara, estão dando um recado: o PNE não vale
nada. No PNE está escrito, que, em pouco tempo, o
salário dos professores deverá atingir o salário dos
proﬁssionais que tenham a mesma categoria de formação do professor. Está escrito no PNE que haverá
reajuste superior à inﬂação ao longo dos próximos
anos. Está escrito no PNE que a gente vai votar aqui.
E já começam descumprindo o PNE! Já começam
descumprindo! Eu não acredito que, no ﬁnal, isso
venha a acontecer.
Eu faço aqui um apelo e um alerta à Presidenta. Alerta porque quem é aliado faz alerta, para que
governantes não cometam erros – está faltando até
mais alertas aqui –, porque nós estamos com a maioria tão grande do Governo e tão subserviente que
está se transformando numa espécie de autoritarismo democrático, é o autoritarismo da maioria sobre a
minoria. Eu alerto, mas eu também apelo: não deixe
que façam isso.
O certo seria ter um reajuste baseado no PIB, que
tem crescido. Não ﬁzemos isso; colocamos baseado na
transferência, para ﬁcar dentro de uma responsabilidade ﬁscal, e reconhecemos que, em alguns momentos,
isso daí vai subir pouco ou nada, então dissemos o
INPC como alternativa mínima. E querem transformar
essa alternativa mínina na única alternativa. Ou seja,
apenas a inﬂação.
Fica aqui manifestada a minha posição, a minha preocupação, o meu alerta e, ao mesmo tempo,
o meu apelo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado Senador Cristovam Buarque.
Passo a palavra ao Senador Ricardo Ferraço,
para uma comunicação inadiável, e convido o Senador Cristovam Buarque para assumir a Presidência,
para que, em seguida, eu possa fazer uso da palavra.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do Orador.) – Meu caro Presidente em exercício desta sessão,
Senador Aníbal, meu caro Senador Cristovam Buarque,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, cumprimento com
especial atenção o meu querido amigo e suplente de
Senador Dr. Sérgio Rogério de Castro, que me acompanha nesta sessão, nosso ex-Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, nosso
fundador da Ases, a importante e relevante Associação
de Empresários do também importante e estratégico
Município da Serra, do nosso Estado.
Sr. Presidente, hoje trago para esta comunicação
inadiável a manifestação de uma extraordinária alegria
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não apenas para mim, mas julgo, meu caro Presidente
em exercício, Senador Cristovam Buarque, para todos
os capixabas.
Digo isso porque meu Estado acaba de conquistar a primeira universidade privada de nossa história, a
universidade lá de Vila Velha, UVV. Vila Velha que é a
origem, ali tudo começou, ali em Vila Velha, na Prainha.
A nossa conquista se fez e se traduziu numa importante realidade, a mais nova universidade brasileira, que foi credenciada inclusive por unanimidade dos
votos do Conselho Nacional de Educação. Isso, por si
só, atesta o esforço, a excelência, a forma exitosa com
que a nossa universidade, a recente e nascente Universidade de Vila Velha, conquistou, porque alcançou
unanimidade no rígido e severo Conselho Nacional
de Educação. Um fato que considero inédito, inédito
e meritório, pelo esforço de tantos proﬁssionais que
trabalharam nessa direção.
É seguramente uma vitória que sela, que consolida o trabalho impecável da maior instituição de ensino superior privado do nosso Estado. Uma instituição
que, em seus 35 anos de história e trajetória, tem promovido transformações importantes no cenário regional e contribuído ativamente para o desenvolvimento
das potencialidades do Espírito Santo, tento tido uma
enorme participação na formação de quatro gerações
de proﬁssionais que estão contribuindo com o Espírito
Santo e de proﬁssionais que estão contribuindo com
o nosso País.
Vale aqui, meu caro Presidente Cristovam, e olhe
como é coincidente o fato de V. Exª estar presidindo esta
sessão, V. Exª que tem uma vida devotada à educação,
a coincidência de estarmos aqui comemorando essa
grande conquista. Mas vale aqui resgatar um pouco
da história da Universidade de Vila Velha, criada pelo
Professor Aly da Silva, em 1976, ainda como Centro
Superior de Ciências Sociais de Vila Velha. Em 2001,
ela foi transformada em centro universitário e, nos últimos sete anos, passou com louvor por um processo
criterioso de análise de mérito para ser credenciada
como universidade.
Para isso, investiu mais de R$50 milhões em infraestrutura, reformulando todo o seu parque tecnológico,
ampliando sua rede de informática e quadriplicando o
número de laboratórios.
A revisão completa da política de recursos humanos – porque não se faz uma universidade como
essa sem a valorização dos recursos humanos – incluiu um investimento intensivo no desenvolvimento
acadêmico e na qualiﬁcação dos professores da UVV.
O resultado de todo esse esforço é um corpo docente
composto por 75% de professores mestres, doutores
e pesquisadores. Um corpo docente com dedicação
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exclusiva, comprometido com os mais diversos projetos
de pesquisa e de extensão, com um ensino de ponta
que tem como marcas a qualidade, o dinamismo e o
compromisso com o Espírito Santo.
Srªs e Srs. Senadores, a Universidade de Vila
Velha representa para a juventude capixaba e para a
economia do Espírito Santo uma oportunidade ímpar
de transformação e de desenvolvimento.
Ao longo de todos esses anos, a UVV, a nossa
Universidade de Vila Velha, já formou mais de 35 mil
proﬁssionais. Hoje são 12 mil universitários regularmente matriculados em 50 cursos superiores em todas
as áreas do conhecimento, bem como nos 35 programas de especialização oferecidos por essa instituição.
Há que se destacar a vanguarda da UVV na oferta de cursos como Engenharia de Petróleo, Tecnologia
em Petróleo e Gás e Tecnologia em Gestão Portuária,
inclusive com parcerias com instituições de elevada
reputação dos Estados Unidos e da Noruega, permitindo o intercâmbio entre brasileiros, capixabas que
foram para a Noruega e noruegueses que vieram para
o Brasil, sobretudo em razão da sinergia do arranjo do
petróleo e do gás e de tudo o que representa a exploração do petróleo e do gás na Noruega.
Há que se frisar também que a UVV conquistou
100% nos conceitos positivos do Enade e em todos os
demais processos de avaliação do Ministério da Educação e Cultura para autorização dos cursos, credenciamento de seus programas de ensino, reconhecimento
dos proﬁssionais nos conselhos de classe e recredenciamento de todas as suas formações superiores.
Começa agora, Sr. Presidente, uma nova etapa,
uma etapa que promete ser marcada seguramente
pelo plano de expansão e crescimento da universidade, abrindo novas oportunidades para os capixabas.
E o mais importante é que essa interiorização deve
priorizar o crescimento sustentado e a oferta de cursos que valorizem as vocações econômicas de cada
região do Espírito Santo.
Temos, enﬁm, a certeza de que a Universidade
de Vila Velha, como uma academia essencialmente
moderna e plural, continuará a cumprir, como tem cumprido ao longo de sua história e da sua trajetória, com
responsabilidade e excelência, um papel estratégico
como agente de transformação social e de fomento
ao desenvolvimento do meu querido Espírito Santo.
Parabéns ao Professor Aly. Parabéns a todos que
lhe sucederam e lhe sucedem, porque esta é uma conquista coletiva que contou com esforço e, muito mais
que esforço, contou com a paixão de muitas pessoas
que deram a sua contribuição ao longo desses anos
para que pudéssemos ter a honra e a alegria, aqui da
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tribuna do Senado Federal, de festejar a nossa primeira universidade privada do Estado do Espírito Santo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristovam
Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Senador Ferraço, eu o parabenizo por
ter vindo aqui fazer um discurso saudando uma nova
universidade. Só isso justiﬁca. Se é uma universidade
em Vila Velha me dá prazer, porque tenho um grande
carinho por esta cidade e por todo o Estado.
Lembro que sem uma educação de base as universidades fracassarão. E eu volto ao ponto que falei:
se for aprovado o que a Câmara está propondo... O
salário que nós propusemos daqui para lá seria o reajuste de 22%. Se for aprovado o que a Câmara está
fazendo, vai cair para 6,5%, que é o INPC.
É impossível continuar fazendo seriamente o trabalho que a gente vê que a universidade vem fazendo
se o Governo não cumpre a sua parte e não dá uma
boa educação de base.
É inacreditável que se pense, Senador Requião,
que por uma proposta que saiu daqui junto com o Ministério da Educação, o reajuste seria de 22%, e a gente
vê o Governo querendo dar 6,5% no piso do professor.
Parabenizo a universidade, mas sem uma boa
educação de base essa universidade, grande esforço
do Estado do Espírito Santo, termina sem ter o êxito
que se espera.
Muito obrigado.
Passo a palavra ao Senador Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Senador Cristovam Buarque, Srs. Senadores,
telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, o
meu retorno a esta tribuna hoje tem por objetivo parabenizar e manifestar a minha solidariedade à Presidenta
Dilma Rousseff por ter tomado uma atitude com o Ministro da Saúde, Minsitro Alexandre Padrilha, Ministro
de coragem e de profunda preocupação social, ao instituir um Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack.
Creio ser desnecessário reaﬁrmar às Senhoras e
Senhores Senadores e ao bom público que nos acompanha pela TV e pela Rádio Senado, as consequencias desastrosas que o consumo de drogas ilícitas,
em especial o crack, traz para as pessoas. Milhares
de pais e mães de dependentes químicos de todos os
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Estados brasileros, que enfrentam este problema em
casa, sabem a gravidade dessa terrivel mazela social.
O crack destrói não apenas quem o consome,
mas destrói também lares e o convívio harmônico e
afetivo das famílias.
Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) revela que o crack está
substituindo o álcool nos Municípios de pequeno porte
e áreas rurais.
A facilidade de acesso e o baixo custo do crack
estão fazendo com que a droga se alastre rapidamente
pelo País. Para se ter uma ideia, nos grandes centros,
uma pedra de crack chega a custar R$5.
Dentre os 4,4 mil Municípios pesquisados, 98,4%
indicaram que enfrentam problemas com a circulação
de drogas em seu território e 93,9% com o consumo.
O uso de crack é algo comum em 90,7% dos Municípios brasileiros.
Trata-se de uma realidade que acumula tragédias
individuais, familiares e sociais, além dos contenciosos
institucionais. É inegável o impacto da droga na economia e nos indicadores de saúde e violência do Brasil.
A mesma pesquisa revelou que o crack está relacionado a problemas de saúde em 63% das prefeituras; além disso, a droga está diretamente relacionada a demandas na segurança pública em 58,5% das
cidades e na assistência social, em 44, 6% das cidades. São números, por si só, alarmantes, mas podem
evidenciar algo ainda mais preocupante, a presença
do crack nas ruas de 98% das cidades brasileiras faz
com que haja um mercado ilícito, movimentando entre
800 quilos e 1.200 quilos de drogas, do crack, todos
os dias no Brasil.
Outro fato que se veriﬁcou ainda é que o uso do
crack se alastrou por todas as camadas da sociedade,
a droga que em princípio era consumida por pessoas
com melhor poder aquisitivo, disseminou-se por todas
as classes sociais; hoje a maior parte dos dependentes
são das classes c e d. Desse modo, estima-se que, assustadoramente, um milhão e 800 mil pessoas sejam
dependentes somente no Brasil e a idade média para
início do uso da droga no Brasil é em torno de 13 anos.
Assim, diante de tamanho problema, o Poder
Público não pode e não está tendo atitude contemplativa, daí a importância do programa, anunciado pela
Presidenta Dilma e pelo Ministro Alexandre Padilha,
que vai completar o plano realizado durante o Governo do Presidente Lula; além do reforço de recursos
ﬁnanceiros para ações preventivas e de redução de
danos, o Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack
chega acompanhado de medidas na área de saúde
pública, com a criação de enfermarias especializadas
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Como a criação de enfermarias especializadas
na rede do Sistema Único de Saúde e consultórios
ambulantes para o atendimento nas ruas, aumento do
número de leitos para pacientes em tratamento, centros de apoio e avaliação de casos em que se impõe
a internação involuntária.
Considero de suma importância que tenhamos
um plano como esse que tem o objetivo de cuidar das
pessoas que precisam de tratamento como grande
prioridade.
Digo isso porque é preciso ter clareza para distinguir o que precisa ser distinto. O usuário precisa ter
o apoio do Estado, a atenção e cuidados necessários.
Por outro lado, o traﬁcante e o contrabando precisam
ser combatidos com repressão e o conjunto de ações
lançado pelo governo prevê a justa separação dessas
ações. Ao mesmo tempo em que se tem a preocupação
especial em atender os dependentes, as vítimas das
drogas, tem-se também uma preocupação de combater com todo o rigor aquele sistema corrupto, aquele
sistema absolutamente afrontante para a sociedade,
que é o sistema do narcotráﬁco.
Foram anunciados investimentos da ordem de
R$4 bilhões até o ano de 2014 em ações estruturadas
em três eixos: o cuidado, a prevenção, e a autoridade.
Serão desenvolvidas de forma integrada essas ações
em todos os Municípios.
No eixo cuidado, estão previstas iniciativas para
ampliar a oferta de tratamento de saúde aos usuários
de drogas e a qualiﬁcação de proﬁssionais.
Paralelamente a isso, também será criada a rede
de atendimento “Conte com a Gente”, que contará com
uma estrutura diferenciada para atender pacientes em
diferentes situações e auxiliar os dependentes químicos na superação do vício e na reinserção social. A
criação de enfermarias especializadas nos hospitais
do Sistema Único de Saúde (SUS) prevê investimentos da ordem de R$ 670,6 milhões que irão permitir
a criação de 2.462 leitos exclusivos para usuários de
drogas que necessitem de internações de curta duração durante as crises de abstinência e em casos de
intoxicações graves.
Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para estimular a implantação desses espaços, o
valor da diária de internação repassado pela Pasta aos
Estados e Municípios poderá ser quatro vezes maior,
passando dos atuais R$ 57 para até R$ 200, o valor
da indenização.
No eixo prevenção, o foco será nas escolas, nas
comunidades e na comunicação com a população em
geral para alertar sobre o problema. Para isso, o Programa de Prevenção do Uso de Drogas na Escola pretende capacitar 210 mil educadores e 3,3 mil policiais
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militares do Programa Educacional de Resistência às
Drogas (Proerd) para a prevenção do uso de drogas
em 42 mil escolas públicas. Além disso, outros 170
mil líderes comunitários devem receber capacitação
até 2014.
Serão realizadas ainda campanhas especíﬁcas
para informar, orientar e prevenir a população sobre o
uso do crack e de outras drogas.
Já no eixo autoridade, as ações policiais se concentrarão em duas frentes: nas fronteiras e nos centros
consumidores. Entre as metas estão o policiamento
ostensivo nos pontos de uso de drogas das cidades e
a revitalização dos espaços que são reconhecidamente
pontos de consumo.
O eixo prevê ainda a atuação integrada de inteligência e cooperação entre as polícias estaduais
com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal,
investigação para identiﬁcar e prender traﬁcantes e
desarticular organizações de tráﬁco de drogas.
A existência do tráﬁco é uma dura realidade que
não podemos ignorar, por isso as ações do governo
prevêem de forma veemente o enfrentamento a esse
problema com outra ação de extrema relevância: o
projeto de lei que altera o Código de Processo Penal,
para acelerar a destruição de entorpecentes apreendidos pela polícia e agilizar o leilão de bens utilizados
no tráﬁco de drogas, enviado ao Congresso Nacional
nesta segunda-feira.
Além disso, a Presidenta Dilma Rousseff assina
Medida Provisória que institui o Sistema Nacional de
Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre
Drogas (Sinesp).
Dessa forma, com esse conjunto de ações que
visam prevenir, cuidar e reprimir considero que mais
uma vez o Brasil está no caminho certo no enfrentamento a um problema existente.
Por isso, quero destacar que esse plano do Governo necessita de todo apoio e do reconhecimento
da sociedade, porque enfrentar o problema do uso, do
consumo, da dependência do crack é algo que precisa
da mobilização de todos e precisa também do convencimento do usuário, que precisa ser convencido de que
não é fácil sair dessa dependência. Por isso, é preciso
ter muito boa vontade. E mais de 30% dos usuários
que se submetem a tratamento voltam a incidir no uso
da droga, exatamente por conta dessa dependência.
Trinta por cento dos casos perdem a própria vida em
um prazo de cinco anos, seja pela droga em si ou em
conseqüência de seu uso, como o suicídio, envolvimento em brigas, prestação de conta com traﬁcantes,
comportamento de risco em busca de drogas como a
própria prostituição.
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Desse modo, essa mazela, além de tudo que já
foi mencionado sobre o assunto, constitui-se em um
ﬂagelo com intensidade e potencial de provocar tragédia semelhante à epidemia de Aids no ﬁm do século
passado.
Por isso, não se pode perder essa nova chance
de enfrentar esse problema, com a seriedade que ele
exige. Nesse sentido, é preciso reconhecer também o
esforço das equipes de saúde da família, dos consultórios de rua, das casas de acolhimento transitório, as
comunidades terapêuticas que, reconhecidamente, pelo
Ministério da saúde, compõem a rede de assistência
à saúde de dependentes químicos.
Vale também ressaltar aqui todo o trabalho realizado pelas igrejas, que é um trabalho que nem sempre
conta com o apoio do Estado, mas é um trabalho muito
importante. As inúmeras casas, centros de recuperação de dependentes químicos que são patrocinados
pelas igrejas, que desenvolvem um trabalho fenomenal
de ajuda ao Estado, no sentido de contribuir para que
muitos jovens, dependentes químicos, possam deixar
as drogas e voltar a ter uma vida normal.
Então, estamos em um momento de plena mobilização do Governo Federal, dos governos estaduais,
das polícias todas para esse combate ao crack. E a
Presidenta Dilma está plenamente envolvida nessa
batalha e, certamente, vai usar de todas as estruturas
de que o Estado dispõe para contribuir no sentido de
combater com ﬁrmeza, com veemência os traﬁcantes,
aqueles que exploram a dependência, e tentar dar o
tratamento devido, o acolhimento devido àquelas pessoas vítimas dessa dependência e que precisam de
acolhimento e de tratamento para serem reinseridas
na vida em sociedade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. E agradeço a tolerância do tempo.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz,
o Sr. Cristovam Buarque deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto
Requião.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Está inscrito para uma comunicação
inadiável o Senador Roberto Requião.
Na lista de oradores, o Senador Marcelo Crivella
e a Senadora Lídice da Mata, imediatamente. Posteriormente, Casildo Maldaner, Cícero Lucena, Ivo Cassol,
Eduardo Suplicy, Paulo Davim, Angela Portela, Marta
Suplicy, e seguiremos a lista.
Passo a Presidência ao Senador Pinheiro, para
que eu possa fazer a minha comunicação.
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O Sr. Roberto Requião deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT
– BA) – Tem a palavra o Senador Roberto Requião,
para uma comunicação inadiável.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Quero me colocar à disposição dos Srs. Parlamentares e dos partidos que atuam no Senado Federal
para subscrever CPIs que digam respeito ao livro do
Amaury Ribeiro, A Privataria (...), e quero também me
colocar à disposição dos membros da oposição para
subscrever, se assim entenderem, uma CPI sobre a
consultoria do Ministro Pimentel.
Eu apoio o Governo da Presidente Dilma com
entusiasmo, mas acredito que o Congresso Nacional
é o espaço para a investigação de tudo que no Governo estiver opaco. Assino, sem nenhum constrangimento, CPIs que investiguem tudo que permanece
na escuridão.
Por outro lado, como o meu espaço é muito pequeno e requeri a palavra para uma comunicação
inadiável, quero colocar a minha desconformidade, a
minha indignação com uma emenda colocada no Orçamento da União que destina R$498 milhões para
concessionárias de estradas de ferro.
Dinheiro público a fundo perdido e que, inicialmente, teve a resistência ﬁrme do Senador Delcídio,
Presidente da Comissão de Economia. O Senador
Delcídio, no entanto, acabou cedendo a pressões e
incorporou essa monstruosidade.
Se são concessionárias, se privatizadas foram
porque se dizia que o Governo da União não teria recursos para nelas investir, como é que nós podemos
aceitar que, agora, se coloque dinheiro da União para
uma prise direta, uma injeção na veia das concessionárias, sem retorno? Ah! Não. Sem retorno não!
O Senador Delcídio me informa que o Bernardo
Figueiredo, da ANTT, declarou a ele que negociaria
com as concessionárias uma mudança no frete. Não
tem rigorosamente nenhum cabimento.
Quem é o Sr. Bernardo Figueiredo, Senador
Moka? É o cidadão que, no governo de Fernando
Henrique Cardoso, foi o preposto do setor privado,
assinando o contrato das concessões. Assinou como
representante do setor privado. Já foi presidente da
Associação das Empresas Ferroviárias Concessionárias Privadas de Serviços Públicos e foi presidente da
América Latina Logística. Consta, em dossiês que já
chegaram a minha mão e que eu passei à Presidência da República, que teria sido também acionista de
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quatro das empresas privatizadas e, posteriormente,
teria se desfeito dessas ações, vendendo-as para uma
offshore. Essa operação de venda para offshore, tão
bem analisada no livro do Amaury Ribeiro: “manda para
fora e volta para dentro, sem que a titularidade tenha
sido alterada”. Depois, passou a ser assessor da Casa
Civil e, hoje, é o Diretor-Geral da ANTT.
Senador Cafeteira, não é assim que lá no nosso
Maranhão nós deﬁnimos a situação como colocar a
cabra para cuidar da horta?
E o Presidente da Associação das Empresas
Privadas, proprietário, tendo parte da propriedade de
quatro delas, passa, de uma hora para outra, a ser o
diretor da ANTT, que deve ﬁscalizá-las.
Fica, aqui, de forma clara, a minha mais completa
e absoluta indignação.
E, aproveitando um pouco da sua boa vontade,
um protesto em relação ao comportamento da Polícia
do Senado, que impedia hoje, nas portas do Anexo II,
a entrada de 15 rapazes da União Nacional dos Estudantes. Recorreram a mim. Desci e fui informado pelo
comandante do processo que havia um pedido explicito do Senador Eunício, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, para que os meninos não entrassem no Senado. Procurei o Senador Eunício, que
me disse que jamais fez pedido dessa natureza. Um
dos meninos acabou sendo vaporizado com gás mostarda, uma agressão dura aos seus olhos. Fica aqui o
meu protesto por uma medida arbitrária, inútil. Fiz com
que a rapaziada subisse e assistisse à reunião, numa
tranquilidade absoluta, exercendo o direito cidadão de
assistirem às decisões dos Senadores.
Alguém já disse, se não me engano, Lord Acton,
numa teoria sobre democracia, que pode-se fazer quase tudo com uma baioneta, menos sentar-se em cima
dela. Dê-se poder à Polícia do Senado e esse poder
será exercido de forma inconveniente, fora de hora e
de maneira a deslustrar a imagem do Senado e do conjunto dos Senadores, que jamais impediriam a entrada
dos meninos da União Nacional dos Estudantes para
assistirem a uma decisão de uma comissão.
Estou à disposição dos partidos para as CPIs
que acharem necessárias. Essa é a função do Congresso Nacional.
E registro o meu protesto contra as emendas
Mandrake em favor de concessionárias de estradas
de ferro. E, um protesto que quero seja levado à Mesa
do Senado, da qual V. Exª é Vice-Presidente, quanto a
este comportamento inconveniente de violência desnecessária da Policia do Senado Federal.
Muito obrigado, Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o Sr. Walter Pinheiro deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir
Moka, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Roberto Requião, recolho o
protesto de V. Exª e vou levar essa questão à próxima
reunião da Mesa, para que a gente possa ter realmente uma forma de...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Ao menos para que isso não se repita.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na sequência, como inscrita, a Senadora Lídice da Mata.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB –– RJ)
– Sr. Presidente, tenho a impressão de que estou... Posso até ceder a vez, mas acho que estou inscrito antes.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador, é que aqui na sequência já
passou o nome de V. Exª. Por isso, é que eu tenho
que chamar a Senadora inscrita depois do Senador
Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Houve inversão...
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Por favor, Senador Marcelo Crivella,
deixe-me ouvir o Senador que estava presidindo a Mesa.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Se V. Exª me permite...
Houve inversão na pauta, num acordo com a
Mesa. Continua mantida a inscrição do Senador Crivella e da Senadora Lídice da Mata.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB ––
RJ) – É que, quando chegou a vez da Lídice, ela não
estava. Aí voltou a minha vez.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a permissão da Senadora Lídice da Mata, pela inscrição, com a palavra o Senador
Marcelo Crivella.
A Presidência apenas disse que, na sequência,
Senador Marcelo Crivella, depois do Senador Roberto
Requião, estava a Senadora, mas entendo que houve
a permuta.
V. Exª tem a palavra.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB –– RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Senadora Lídice da Mata,. Aliás,
esse nome Lídice é um nome memorável. Quando
Hitler invadiu a Tchecoslováquia, houve uma reação
dos partisans. Eram de uma cidade chamada Lídice,
na Tchecoslováquia. Foi arrasada. Lá no meu Rio de
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Janeiro, ﬁca em Rio Claro. O mundo inteiro criou uma
Lídice, em homenagem a Hitler ou contra os desígnios
de Hitler. Destruiu uma na Tchecoslováquia e nasceram lídices em todo o mundo, e hoje temos uma aqui
no Senado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras
e senhores telespectadores da TV Senado e ouvintes
da Rádio Senado, ao aproximar-se o encerramento
do ano de 2011, um balanço da política econômica e
do processo de desenvolvimento nacional nos revela
que o Brasil está no caminho certo. Ainda que a crise
ﬁnanceira internacional imponha certo arrefecimento ao
crescimento da nossa economia, é gratiﬁcante saber
que o Brasil está preparado para suportar os efeitos
do cenário de recessão que ameaça diversos países
europeus e de outros continentes.
É gratiﬁcante, também, saber que a estratégia
adotada pelas autoridades econômicas para enfrentar
a crise se baseia no fortalecimento do mercado interno e na continuidade da política de desenvolvimento,
com ênfase na geração de empregos e na elevação
dos investimentos públicos.
Sem qualquer menosprezo às possíveis consequências da crise, que afeta principalmente os países
da zona do euro, os indicadores da economia brasileira são tranquilizadores: as reservas internacionais
somam US$350 bilhões, e os investidores externos
demonstram forte conﬁança no mercado brasileiro,
conforme revela o rating da Standard & Poor’s e de
outras agências de classiﬁcação; o mercado interno
continua fortalecido, e as vendas no varejo continuam
crescendo; o setor público apresenta baixo grau de
endividamento, e a formação bruta de capital ﬁxo –
vale dizer, os investimentos novos somados àqueles
de reposição – aproximam-se do patamar de 20% do
Produto Interno Bruto; e o desemprego continua caindo
– mesmo com um leve arrefecimento, foram criados 1,9
milhão de novos postos de trabalho, apenas no regime
celetista, até o mês de outubro último.
O relatório Economia Brasileira em Perspectiva, do Ministério da Fazenda, assinala que a economia
brasileira passa por um momento de “acomodação
do crescimento”, após ter se expandido em 7,5% em
2010. O documento, que consolida indicadores e dados colhidos até o começo de setembro, lembra que os
investimentos devem alcançar 19,5% do PIB e aﬁrma
que o objetivo é aumentar essa participação gradativamente, por ser um fator essencial para a elevação
da capacidade produtiva do País.
Foi com esse objetivo, por exemplo, que o Governo
Federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento 2, o PAC 2, que prevê a inversão de um trilhão
de reais em infraestrutura até 2014. Foi também com
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esse objetivo que o Brasil adotou uma nova política
industrial, o Plano Brasil Maior, que tem por objetivo
incentivar a inovação e a agregação de valor. Para dar
suporte a essa nova política, o Pronatec deverá intensiﬁcar a formação de mão de obra qualiﬁcada, elevando de 350 para 600 o número de unidades escolares
administradas pelos Institutos Federais de Educação.
Basicamente, Sr. Presidente, o Plano Brasil Maior
se assenta em três vertentes: “Estímulos à Produção,
Investimento e Inovação”, com medidas como desoneração tributária e novos ﬁnanciamentos ao setor produtivo; “Defesa da Indústria e do Mercado Interno”, que
estabelece providências como redução de alíquotas
do ICMS interestadual, regime tributário de incentivo
à inovação e desoneração da folha de pagamentos; e
“Estímulos às Exportações e Defesa Comercial”, com
ações como a devolução de créditos e atuação mais
efetiva da Receita Federal e do Ministério da Indústria
e do Comércio na política externa.
Nessa estratégia, enquadra-se também a ampliação do Simples, que reajustou em 50% o faturamento
das empresas beneﬁciadas. Com isso, a alíquota de
4% passou a ser aplicada às empresas com faturamento de até R$180 mil; a de 9,12% beneﬁcia agora
os empreendimentos com faturamento de até R$1,8
milhão; e a de 11,61% se aplica aos empreendimentos
com faturamento de até R$3,6 milhões.
Cabe observar que o ritmo de crescimento da
nossa economia apresenta este ano um leve declínio
em relação ao ano passado, o que é compreensível,
dada a ameaça de uma escalada inﬂacionária. Na verdade, o Governo tomou medidas prudenciais, como
observou recentemente o ex-ministro e economista
Delﬁm Netto. “Diante da nova crise que se abateu com
virulência ampliada nos mercados ﬁnanceiros da zona
do euro, o Governo da Presidenta Dilma Rousseff foi
obrigado a adotar medidas prudenciais para aumentar
a solidez da política ﬁscal e ﬂexibilizar a política monetária, mantendo inicialmente a expansão do crédito
ao consumo e reduzindo as taxas de juros. O aumento
da inﬂação externa, ameaçando a meta inﬂacionária,
levou o Governo a restringir temporariamente a expansão do crédito, que aos poucos está sendo retomada
com bastante prudência”.
A observação do ex-Ministro coincide com a análise das autoridades econômicas. Após crescer 1,2%
no primeiro trimestre, o PIB teve uma expansão menor,
de 0,8%, no período de abril a junho. Entretanto, no
acumulado de quatro trimestres, essa expansão era
de 4,7%, permitindo concluir que, apesar da expansão moderada, a economia brasileira apresenta maior
dinamismo que a maioria das economias avançadas.
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Apesar da moderação no ritmo de crescimento, em função das chamadas medidas prudenciais, a
economia brasileira tem apresentado um desempenho
bastante signiﬁcativo, graças, principalmente, ao volume de investimentos. O dispêndio em infraestrutura,
como se sabe, é fundamental para o crescimento econômico, e, nesse aspecto, os números são bastante
eloquentes. De acordo com o Ministério da Fazenda,
os investimentos públicos e privados, que somavam
R$59,9 bilhões em 2003, alcançaram R$99,2 bilhões
em 2007 e R$146,5 bilhões no ano passado. Para este
ano, a estimativa é que o volume de investimentos em
infraestrutura alcance o patamar de R$160 bilhões.
A projeção das autoridades econômicas é de que
os investimentos em infraestrutura cheguem a R$380
bilhões no período 2011-2014, com uma variação positiva de 54% em relação ao quadriênio 2006-2009. O
setor de energia elétrica terá o maior quinhão desses
recursos, com R$139 bilhões. Proporcionalmente, a
maior variação ocorrerá na área de logística, com um
crescimento de 200% na expansão e na modernização das ferrovias e de 260% na ampliação e modernização dos portos.
Em relação à indústria, os maiores investimentos
ocorrerão, obviamente, na área de petróleo e gás, que
já concentrava o maior volume de recursos em função do pré-sal. Esses investimentos deverão chegar
a R$378 bilhões até 2014.
O PAC 2, com previsão de investimentos da ordem
de quase R$1 trilhão até 2014, é um dos esteios da
estratégia governamental de crescimento econômico.
O PAC 2 é operado em seis eixos fundamentais: Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa Minha
Vida, Água e Luz para Todos, Transportes e Energia.
O PAC Energia receberá no período o maior volume
de recursos, nada mais que R$461 bilhões, o que
equivale a quase metade dos investimentos. A seguir,
Minha Casa Minha Vida terá 29% dos recursos, com
R$278 bilhões.
É interessante observar que a estratégia do Governo para manter o crescimento econômico e minimizar os riscos de contaminação da crise internacional se
concentra no fortalecimento do mercado interno. Assim
ocorreu durante a crise de 2008-2009, com origem na
bolha hipotecária americana. Agora, com a nova crise
ﬁnanceira, o mercado interno, mais uma vez, tem um
papel importante a desempenhar para evitar uma recessão na economia nacional.
A vantagem, no caso brasileiro, é que não temos
aqui uma bolha de crédito, tal como ocorreu na economia americana. Apesar de o crédito ter se expandido
de forma signiﬁcativa nos últimos anos, o crescimento
da massa salarial e a redução do desemprego, previsto
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para este ano em 6% da população economicamente
ativa, com alto índice de formalização, contribuem para
que o patamar de endividamento das famílias seja sustentável, de acordo com as autoridades econômicas.
Aliás, em termos de comparação, o ﬁnanciamento
ao setor privado pelo Sistema Financeiro Nacional é
ainda bastante moderado – 54% do PIB. Além disso,
o Brasil tem uma regulação bancária bastante conservadora.
Esses instrumentos, certamente, pesaram na decisão da agência de classiﬁcação de risco Standard &
Poor’s de elevar o rating brasileiro de longo prazo, de
“BBB-” para “BBB”, com tendência estável, conforme
relatou o portal Rede Brasil Atual, no último dia 17.
Ao comentar o comportamento das contas externas no mês de outubro, o portal Monitor Mercantil
também se mostrou otimista. Embora o balanço de
pagamentos de outubro tenha apresentado superávit
de apenas US$372 milhões, o menor desde fevereiro
de 2009, o portal assinala que “as perspectivas piores
com a crise ﬁnanceira global não têm afetado signiﬁcativamente o balanço de pagamentos brasileiro”. “Os
preços de exportação continuam altos, apesar de um
declínio nos preços da maioria das commodities. Os
investimentos estrangeiros diretos continuam fortes
também” – informa o semanário.
Evidentemente, Srªs e Srs. Senadores, esses indicadores e essas avaliações não nos permitem cruzar
os braços ou reduzir a vigilância. O próprio Ministério
da Fazenda já admite que o terceiro trimestre poderá
ter um crescimento nulo, embora mostre conﬁança
numa recuperação nos últimos três meses de 2011.
As autoridades econômicas projetam um crescimento
de 3,8% ao ﬁnal do ano.
A Organização para a Cooperação e o Crescimento Econômico (OCDE) também revisou para baixo as
expectativas de crescimento do PIB brasileiro. A projeção, que era de 4,1% há seis meses, caiu para 3,2%.
Ainda assim, não há como negar que a economia brasileira evoluiu de forma signiﬁcativa nas últimas
décadas. Não há como negar, da mesma forma, que
o Governo Federal tem demonstrado competência na
sua política econômica.
O êxito dessa política econômica não deve ser
medido apenas pelos indicadores de crescimento que
aqui existem, de reservas internacionais e de combate
à inﬂação. Além de todos esses fatores, é necessário
reconhecer o sucesso de uma política...
(Interrupção do som.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Fora do microfone.) – Já vou concluir, Sr. Presidente.
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Além de todos esses fatores, é necessário reconhecer o sucesso de uma política que aproxima os
brasileiros e promove a justiça social.
Programas como Bolsa Família, Brasil sem Miséria, que visa beneﬁciar 16 milhões de brasileiros na
situação de extrema pobreza, são importantes instrumentos de resgate social e de promoção da cidadania.
Nos últimos anos, programas dessa natureza, aliados
ao crescimento econômico e aos aumentos salariais
acima da inﬂação, permitiram a ascensão de mais de
40 milhões de brasileiros à classe média.
Para concluir, Sr. Presidente, não podemos nos
iludir com o bom desempenho da nossa economia,
sabendo que ainda há tanto por fazer para melhorar o
padrão de vida do nosso povo. Não podemos, também,
achar que estamos a salvo das conjunturas adversas,
interna ou externamente.
De qualquer forma, é auspicioso saber que estamos no caminho certo, com apoio do setor produtivo
e da sociedade brasileira em geral e com o reconhecimento de outros governos e o respeito internacional
no concerto das nações.
Sr. Presidente, muito obrigado pelo tempo extra
que me concedeu.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Marcelo Crivella, passo a palavra, inscrito pela Liderança do Partido dos Trabalhadores, ao Senador Humberto Costa.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente, queria pedir a minha inscrição, já
deve estar na mesa a minha indicação, para falar pela
Liderança do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, caros ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, o Brasil tem uma
oportunidade de revisitar, por esses dias, um dos mais
tristes capítulos de sua história política e econômica:
a entrega do patrimônio público durante o processo
de privatização de empresas estatais conduzida pelo
governo Fernando Henrique Cardoso.
Na última sexta-feira, saiu no mercado editorial nacional o livro A Privataria Tucana, do jornalista Amaury
Ribeiro Júnior, premiado repórter investigativo, dono
de trinta prêmios nacionais de jornalismo, com passagens por jornais importantes como O Globo, Correio
Braziliense, Estado de Minas e pela revista IstoÉ.
Sei que alguns dos Senadores ainda não tiveram
a oportunidade de lê-lo. É porque o livro está esgotado. Em 48 horas, vendeu nada menos do que 30 mil
exemplares. Uma nova tiragem chega às livrarias do
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País até o ﬁnal desta semana, de acordo com informações do editor Luiz Fernando Emediato, da Geração Editorial, que ajudou Amaury a trazer à tona os
bastidores da era das privatizações conduzidas pelo
governo Fernando Henrique. O livro também já está
sendo editado em formato eletrônico e pode ser comprado em alguns sites de livrarias digitais.
O livro, Srªs e Srs. Senadores, traz 112 páginas
de documentos oﬁciais, a maioria inédita. São documentos obtidos de forma legal por Amaury Ribeiro
Júnior em cartórios, juntas comerciais, na Justiça Federal e paulista, registros nos Estados Unidos e parte
de alguns documentos, inclusive da CPI do Banestado,
aberta em 2002 aqui no Senado Federal.
Os documentos falam por si sós, mostram como
alguns dos mais proeminentes líderes do PSDB e pessoas próximas do ex-Governador José Serra conseguiram mandar para fora do País e trazer para o Brasil
dinheiro supostamente proveniente de propinas. São
bilhões de dólares. Eu disse isso mesmo: bilhões de
dólares. Isso foi feito de maneira a escapar do Fisco e
legalizar dinheiro de origem ilegal, unicamente com o
propósito de enganar as autoridades brasileiras.
E quem são essas pessoas próximas de tucanos? Alguns são personagens conhecidos. É o caso
do ex-tesoureiro de campanha de José Serra e do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, o economista
Ricardo Sérgio de Oliveira. Ex-diretor internacional do
Banco do Brasil, na época das privatizações, ele foi
responsável pela engenharia e montagem do esquema que operou bilhões de dólares durante as privatizações. Os outros personagens listados no livro são
Verônica Allende Serra, ﬁlha do ex-Governador de São
Paulo José Serra; o marido dela, Alexandre Burgeois;
e Gregório Marin Preciado, casado com uma prima de
Serra e sócio dele.
Amaury Júnior traz no livro as provas das fraudes e falcatruas ocorridas durante as privatizações.
Os documentos são contundentes e mostram como
essas pessoas conseguiram lavar bilhões de dólares
em operações engenhosas e internalizá-los novamente
no Brasil, em negócios de aparência legal. Os documentos são claros e não deixam sombra de dúvidas
quanto à participação de dirigentes tucanos e familiares
do ex-Governador José Serra em negócios escusos,
com dinheiro sujo desviado da venda das estatais de
telefonia, nos anos 90, pelo governo Fernando Henrique Cardoso.
Vale lembrar que a CPI do Banestado só foi aberta
por conta da publicação de uma reportagem de autoria
de Amaury Ribeiro Júnior e Sônia Filgueiras, publicada
pela revista IstoÉ em 2002, mostrando como a corrupção, o narcotráﬁco e o crime organizado estavam
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enviando dinheiro por intermédio do Banestado para
fora do Brasil.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Vou concluir, Srª Presidente.
O livro vale a leitura e, imagino, será objeto de
algumas providências legais a serem tomadas por procuradores da República. Até porque muitos dos crimes
descritos no livro não prescreveram. E essa será uma
oportunidade para mergulharmos neste submundo da
privataria das nossas telefônicas, um termo cunhado
pelo jornalista Elio Gaspari.
O livro mereceu pouca ou nenhuma atenção da
mídia, à exceção da revista Carta Capital, que deu
capa esta semana para o lançamento da obra de
Amaury Ribeiro Júnior. A reportagem “O escândalo
Serra”, de autoria de Leandro Fortes, traz inclusive
alguns trechos do livro.
Como já entrou na lista dos mais vendidos, imagino que, nesses próximos dias, jornais e revistas
serão obrigados a dedicar algumas páginas ao livro.
Até porque muitas das primeiras denúncias sobre os
bastidores das privatizações, e o livro de Amaury Ribeiro Júnior faz o registro, surgiram em reportagens
da revista Veja e da Folha de S.Paulo.
Antes de encerrar, Srª Presidente, quero parabenizar o jornalista Amaury Ribeiro Júnior e o editor
Luiz Fernando Emediato pelo belo trabalho realizado,
sem dúvida a mais importante reportagem investigativa deste século 21 aqui no Brasil.
Quero dizer que aguardo a oportunidade de debater as denúncias trazidas em A Privataria Tucana com
os nobres colegas do PSDB. Esse vai ser um debate
importante a ser feito em benefício da sociedade brasileira e mostrar a verdadeira natureza das privatizações
realizadas pelo Brasil no ﬁnal dos anos 90. É chegada
a hora de o Congresso Nacional discutir a fundo uma
legislação mais eﬁcaz contra a lavagem de dinheiro.
Muito obrigado, Srª Presidenta, pela tolerância.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Humberto Costa pelo pronunciamento extremamente relevante. Tive acesso a
esse livro e realmente é um espanto. V. Exª tem toda
razão nos encaminhamentos.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata, oradora inscrita, seguida do Senador Mozarildo como Líder.
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A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de
iniciar os registros que vou fazer posteriormente, dando os meus parabéns à Presidente Dilma, pelo seu
aniversário, e dizendo que nós, mulheres brasileiras,
temos razão de ter orgulho da Presidente da República que temos.
Estamos encerrando o ano, um ano em que a
economia conseguiu, sob seu comando, manter-se
equilibrada, apesar de todas as diﬁculdades no cenário
internacional, diﬁculdades que vivem os países mais
desenvolvidos e que, obviamente, também afetam os
países em crescimento, como o nosso.
Nesta semana do aniversário da Presidente da
República, nós tivemos a possibilidade de votar ontem,
aqui, a presença de mais uma mulher para manter a
nossa presença de mulher no Supremo Tribunal Federal, a Ministra Rosa Weber.
E, neste ano, a Presidente Dilma pode hoje comemorar com satisfação, tem motivos para dizer que
cumpriu e está cumprindo o seu dever como Presidente da República.
Lançou o Brasil Sem Miséria, assumindo o compromisso de continuar a luta de combate às desigualdades sociais e pela superação da pobreza absoluta no
Brasil; lançou também programa de ﬁnanciamento de
política de creche nos Municípios brasileiros, um dos
pontos fortes do seu programa de governo durante o
período eleitoral; lançou no Brasil inteiro, por meio do
Ministério da Saúde, o Outubro Rosa, um mês especíﬁco voltado para intensiﬁcar as ações de assistência
à saúde da mulher.
Especialmente no caso da Bahia, tivemos o Outubro Rosa com o Saúde em Movimento, levando exames de câncer de mama para todo o Estado da Bahia,
cada semana numa região. Assim foi no Brasil inteiro,
ajudando, portanto, a combater o câncer de mama,
uma das doenças que mais acometem as mulheres
brasileiras.
O Minha Casa Minha Vida, no PAC 2, o Minha
Casa Minha Vida 2, lançando mais esperança e mais
ﬁnanciamento para a maioria do povo brasileiro, que
tem um grande déﬁcit habitacional. No segundo Minha Casa Minha Vida, a Bahia, que conquistou 111
mil contratos na primeira fase do programa, agora,
alcançará mais 160 mil.
Portanto, a Presidente Dilma, que criou mais duas
novas universidades para a Bahia, não decepciona o
povo baiano, que lhe deu a maior votação proporcional do Brasil e que demonstra estar feliz e satisfeito
em recebê-la para passar o ﬁnal de ano naquela terra,
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como outros Presidentes da República também o ﬁzeram. Neste momento quero, em nome do povo baiano, das mulheres do meu Estado de forma especial,
trazer o meu abraço de parabéns à Presidente Dilma
e desejar-lhe muita sorte, muita ﬁrmeza, muita determinação para continuar conduzindo bem, como vem
fazendo, os destinos do nosso País.
Srª Presidente, eu gostaria de ressaltar que hoje
– e há pouco tínhamos o Senador Requião presidindo
esta sessão – a Comissão de Educação realizou uma
audiência de muita importância, uma audiência que,
na verdade, dedicou-se, a partir de uma indicação do
Senador Cristovam Buarque, a receber as experiências do Prêmio Microsoft Educadores Inovadores, que
tem como objetivo reconhecer os melhores projetos
educacionais que utilizam as tecnologias da comunicação e de colaboração para aperfeiçoar o processo
de ensino e aprendizagem.
Hoje recebemos os oito premiados. São professores do Brasil inteiro, do Nordeste, homens e mulheres,
coincidentemente quatro homens e quatro mulheres,
em oito categorias. São elas: inovação em comunidade; inovação em conteúdo; inovação em colaboração;
educador inovador das escolas técnicas; educador
inovador das escolas privadas; educador inovador –
voto popular; inovação em contextos desaﬁadores; uso
avançado de tecnologias na aprendizagem.
O meu Estado, a Bahia, teve a alegria de receber
um desses prêmios por meio do Professor Alex Vieira
dos Santos, vencedor do prêmio especial Educador
Inovador 2011 na categoria Uso Avançado de Tecnologia, no Município de Salvador. Tivemos a experiência, por exemplo, das escolas técnicas representadas
pela experiência de um professor de Pernambuco ao
desenvolver pesquisas com resíduos de côco com
seus estudantes. Tivemos uma experiência inovadora
no Rio Grande do Sul, com professoras. E todas essas
experiências, em geral, e apenas um dos oito premiados é de escola particular, todos os outros vencendo
os desaﬁos de realizar essas experiências em escolas públicas do nosso País, mostrando que é possível
e necessário acreditar que a escola pública pode dar
certo no Brasil. E tudo isso promovido pela disposição,
pela iniciativa do Senador da educação brasileira com
tanto destaque, o Senador Cristovam Buarque, o qual
mais uma vez quero parabenizar.
E quero destacar aqui a iniciativa muito especial
desenvolvida pela Professora Sandra Maria Saragoça
em uma unidade socioeducativa para adolescentes
e jovens em conﬂito com a lei, na cidade do Rio de
Janeiro. Merece todo o destaque desta Casa, porque
faz com que possamos acreditar na ressocialização
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desses jovens e adolescentes em conﬂito com a lei
em nosso País se lhes é dado uma oportunidade de
se incorporarem a um projeto de educação inovador,
a um projeto de educação que os levem em conta.
E essa experiência da inovação é fundamental
para a escola pública brasileira, porque, se não levarmos a inovação para a escola pública brasileira, não
teremos a possibilidade de fazer com que essa escola
pública supere as suas diﬁculdades e realmente realize, no âmbito de uma experiência massiva educacional
em nosso País, o seu desaﬁo.
A escola pública afastada do desaﬁo da vida
cotidiana não pode realizar aquela missão a que é
destinada.
A escola pública separada da incorporação da
tecnologia não pode realizar esse trabalho.
E digo isso, Presidente, com orgulho de ter sido
a prefeita no Brasil inteiro que primeiro colocou um
computador em sala de aula e o ligou à Internet em
uma escola pública municipal no bairro do Marotinho.
Acho que a inovação e a tecnologia são indispensáveis para que possamos colocar a juventude
brasileira na condição de dar este salto necessário à
mobilização das nossas forças produtivas e à incorporação da mão de obra do nosso País no momento
em que precisa.
E, nessa mesma dimensão, quero aqui parabenizar o Prêmio Professores do Brasil, que está em sua
quinta edição. É uma iniciativa do MEC em parceria
com a Fundação SM, a Intel Brasil, o Instituto Votorantim, a Associação Brasileira de Editores de Livros
Escolares, com apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação, da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação – Undime, da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura – Unesco e da Organização dos Estados Ibero-americanos, para parabenizar a Professora Luciana
Barbosa dos Santos, da Bahia, que hoje recebe esse
prêmio no MEC.
Srª Presidente, estamos perto de terminar os
nossos trabalhos legislativos na próxima semana e
espero poder ainda falar para fazer um balanço deste
ano aqui no Senado, mas quero dizer que encerro este
ano com muita esperança de que a educação brasileira, por tudo o que falei aqui, por todo o esforço desses
missionários professores que, no Brasil inteiro, dão a
sua vida pela escola pública em nosso País, possamos
alcançar aquele nível de desenvolvimento necessário
à educação para que o nosso País possa alcançar o
papel que realmente precisa no desenvolvimento e
poder sentar junto às grandes nações do mundo.
Muito obrigada.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Lídice da Mata.
Tivemos aqui uma inversão: o Senador Jorge
Viana troca com o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senadora Marta Suplicy, nossa Presidenta, quero
agradecer a gentileza de V. Exª e agradecer ao Senador Jorge Viana por esta permuta que me viabiliza a
participação neste momento dos debates desta Casa
e, ao mesmo tempo, comparecer a uma audiência da
bancada do Amazonas com o Ministro Paulo Bernardo, das Comunicações.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado e
participantes das redes sociais, ﬂoresta em pé é um
grande ativo do Amazonas, da Amazônia e do Brasil.
A diversiﬁcada biodiversidade existente dentro
da ﬂoresta tem um valor econômico incalculável. Se
fosse possível dimensioná-la em sua exata extensão,
teríamos o valor de muitos pré-sal, mas a ﬂoresta e o
território do Amazonas escondem muito mais riquezas.
Reﬁro-me aos recursos minerais identiﬁcados a
partir do mapa geológico do Amazonas, elaborado em
2006, por nossa determinação, quando exercíamos o
Governo do Estado.
Nesse ﬁm de semana, a imprensa amazonense
destacou essa enorme riqueza expressa em minérios
de alta relevância econômica e tecnológica, como a
cassiterita, o nióbio, a bauxita, o urânio, o caulim, o
ouro e o ferro, para ﬁcar apenas nos mais expressivos.
Considerando as reservas identiﬁcadas através do
Mapa Geológico e do relatório Geologia e Recursos
Minerais do Estado do Amazonas dele resultante e
calculando seu valor a partir dos preços praticados nas
bolsas mundiais de minérios em 2008, num exercício
feito pelo Instituto Brasileiro de Mineração, teríamos
uma receita de R$ 4,3 trilhões, correspondente a quase
100 vezes o PIB do Amazonas do ano de 2009, que
foi de R$ 41,7 bilhões.
Somente as reservas de nióbio, de 82 milhões
de toneladas, localizadas no Morro de Seis Lagos e
em São Gabriel da Cachoeira, seriam suﬁcientes para
atender à demanda mundial nos próximos 400 anos e
valeriam US$ 1,8 trilhão.
O nióbio é um minério nobre largamente utilizado
no preparo de ligas com o ferro para produzir mais de
uma centena de produtos que envolvem essa composição, de pontes a locomotivas.
Nos seus seis garimpos, duas minas e uma jazida, as reservas de ouro existentes no Amazonas,
particularmente em Humaitá, Manicoré, Maués e Apuí,
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somam 25,3 milhões de toneladas e, a preços de 2008,
valeriam o equivalente a US$ 1,4 trilhão.
As reservas de potássio de Nova Olinda, reserva
de silvinita, que se pode transformar em potássio numa
indústria de transformação, e a cidade de Itacoatiara,
uma reserva que abrange sete Municípios de Nova
Olinda e Itacoatiara, valem nada mais nada menos que
US$ 587,8 milhões. Sua exploração levaria o Brasil a
passar de importador a exportador desse minério, pois
pelo menos 90% de nossas necessidades de potássio,
essencial à produção de fertilizantes, são adquiridas
no mercado externo.
O caulim, insumo importante para a produção de
papel, tem sua presença em rochas da Formação Alter do Chão, de Manaus a Itacoatiara, e para o norte,
entre os quilômetros 30 e 60 da BR-174.
Há também ocorrências recentemente descobertas em Manacapuru, na rodovia AM-352. Foram identiﬁcadas pelo menos 3,4 bilhões de toneladas a um
custo de US$ 441,0 bilhões, sempre a preços de 2008.
Portanto, ﬁca claro, Srª Presidente, que o grande
desaﬁo que temos nessa e nas futuras gerações é explorar esses enormes recursos minerais, preservando
e conservando a ﬂoresta. Alguns desses minérios vêm
sendo explorados, ainda que não de forma intensiva,
com um mínimo de danos à natureza.
Mesmo a exploração de petróleo e de gás, incluindo a construção de um gasoduto de centenas
de quilômetros de extensão, utilizada com técnicas
que preservam a ﬂoresta, evitando, portanto, grandes
desmatamentos, possibilitou a construção do primeiro
gasoduto em plena Floresta Amazônica.
Somos uma economia voltada para a indústria
de base tecnológica e não poluente, além do extrativismo de superfície. Mantemos, dentro da ﬂoresta,
uma das maiores concentrações industriais do continente, a Zona Franca de Manaus. Enquanto quase
todos os Estados da Federação exibiam queda na sua
produção industrial, consequência da crise ﬁnanceira
internacional que se estende ao Brasil, o Estado do
Amazonas sustenta neste momento uma expansão na
sua indústria de eletroeletrônico.
Isso signiﬁca que, no Amazonas, os efeitos da
crise ﬁnanceira internacional, que põem em risco a estabilidade econômica, a política da Europa e ameaça
a resto do mundo com a recessão, não afetará, num
curto prazo, a economia amazonense com a mesma
intensidade das outras regiões do País.
Essa é mais uma das razões que justiﬁcam, da
parte das lideranças políticas, empresariais e dos trabalhadores do Amazonas, uma permanente vigília com
relação à Zona Franca de Manaus.
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Para concluir, Presidenta, quero aqui destacar
o impacto que isso tem sobre a economia do Estado
do Amazonas.
No dia de ontem, a Apple lança a iTunes no Brasil
com o catálogo de conteúdo nacional, que vai desde
Roberto Carlos, passando por Ivete Sangalo, no momento em que o Senado vota a PEC da música, que
busca desonerar o artista brasileiro, o músico brasileiro,
o compositor brasileiro, a intérprete ou o intérprete brasileiro na fabricação de CDs ou DVDs. Essa PEC, ao
chegar ao Senado, precisará sofrer uma emenda que
possa compatibilizar com o novo momento, o momento
em que a comercialização das músicas passará a ser
feita através do meio eletrônico do iTunes.
Portanto a PEC da música está sendo ultrapassada por uma questão tecnológica que é travestida
obviamente, além da questão da grande discussão
dos temas já mencionados, de uma guerra ﬁscal cujas
vantagens comparativas sempre foram concedidas
para os Estados mais ricos em detrimento dos Estados mais pobres.
Felizmente temos o decidido apoio da Presidenta
Dilma, que não só luta para prorrogar a Zona Franca
por mais 50 anos, a vigência dos seus incentivos ﬁscais, como luta para estender a Zona Franca aos Municípios da região metropolitana...
(Interrupção do som)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para concluir, Senador.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Muito obrigado a V. Exª. Dizendo, apenas para concluir, da importância que o Senado da República terá
na discussão da PEC da música em função da atualização tecnológica, dos impactos na geração de emprego e renda, bem como da atividade intelectual dos
músicos, artistas e compositores brasileiros.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador.
Com a palavra o Senador Jorge Viana, que fez
essa mudança com o Senador Eduardo Braga e agora
tem direito de falar como orador inscrito.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srs. Senadores, venho à tribuna do Senado
para externar e compartilhar com o Plenário desta Casa
a preocupação sobre a situação dos haitianos no Acre.
Hoje, pela manhã, eu e o Senador Aníbal Diniz
demos uma entrevista para a rádio Senado, passando
uma preocupação que está presente na agenda do dia
a dia do Governador Tião Viana. S. Exª tem adotado
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as medidas necessárias para socorrer os haitianos
que chegam ao Acre; mas, também, como Governador, tem procurado passar às autoridades federais a
preocupação com um tema e um problema da maior
gravidade. Estou me referindo, e trago isso para o
Senado Federal, ao fato de que hoje, na cidade de
Brasiléia, na fronteira com a Bolívia, nós temos 728
haitianos que chegaram pela fronteira como refugiados. Saíram do Haiti, foram para a República Dominicana e, depois, para o Panamá; do Panamá, para
o Equador. Acessaram o Peru e, na tríplice fronteira,
Brasil, Peru e Bolívia, pela Estrada do Pacíﬁco, conhecida como bio-oceânica, entraram no Brasil pela
cidade de Assis Brasil, a 110 quilômetros de Brasiléia,
onde hoje estão acampados.
O tema, por si só, é da maior gravidade. Não tem
sentido as autoridades federais competentes, relacionadas a este tema, não tomarem uma atitude. Reﬁro-me ao Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores.
Não tem sentido o Ministério da Justiça não tomar uma atitude. Reﬁro-me ao Ministro José Eduardo
Cardozo, com quem recentemente estive em audiência, acompanhando o Governador Tião Viana, quando
solicitamos, como já o fez o Governador, como tem
feito o Senador Aníbal Diniz e como tenho feito eu,
providências imediatas.
Não são cinco, seis ou dez haitianos.
No começo deste ano, frente ao problema, apresentei aqui no Senado, com o apoio do Senador Aníbal,
a proposta da criação de uma comissão de Senadores
que pudessem acompanhar esse problema no Acre,
tendo em vista que o Senado Federal é a Casa que
trata desses temas. A comissão foi aprovada.
O assunto perdeu importância, pela redução do
número de haitianos em Brasiléia, mas, com o passar do
tempo, o problema só mudou, aumentando de tamanho.
Hoje, a realidade é que a Prefeita Leila, de Brasiléia, não tem nenhuma condição de lidar com um
problema tão grave na nossa querida Brasiléia, que
é a presença de mais de 700 pessoas. São crianças,
mulheres, homens que saíram do Haiti e chegaram ao
Brasil em situação absolutamente desumana e precária.
O Senador Aníbal fez contato com a Chefe da
Casa Civil, a Senadora Gleisi, hoje Ministra; o Senador
Aníbal falou com a Secretária de Direitos Humanos,
Maria do Rosário; o Senador Aníbal pediu providências
ao Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, e
ao Ministério da Justiça.
E eu venho à tribuna para solicitar imediata providência. Não dá para esperar o período de Natal e
Ano Novo, quando o ritmo das decisões neste País
passa por mudanças.
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Nós estamos à mercê do agravamento de uma
situação que já é de emergência. E se acontecer algum
problema de saúde ou algum problema sanitário com
esses haitianos, com a população de Brasiléia? Estamos lidando com um problema que foge... Por mais boa
vontade que se tenha, pelas atitudes adequadas que
adotou o Governador Tião Viana, o próprio Secretário
Nilson Mourão, que tem tratado com a maior prioridade esse tema, o certo é que o Governo do Estado já
gastou mais de R$1 milhão.
O Governo do Estado tem dado alojamento e
alimentação para os que chegam, mas isso não é
um problema estadual. Isso é um problema da maior
gravidade. O Brasil cheﬁa a Força de Paz no Haiti. A
Organização das Nações Unidas precisa tomar uma
atitude imediatamente. A Organização dos Estados
Americanos precisa tomar uma atitude imediatamente. E o Governo brasileiro, o Ministro de Relações Exteriores e o Ministro da Justiça precisam tomar uma
atitude, mandando para lá, imediatamente, pessoas
do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações
Exteriores que tenham capacidade e que reúnam as
condições para tratar de um tema tão delicado.
Então, venho à tribuna – não quero me alongar,
Srª Presidente, quero concluir a minha fala – dizer que,
hoje pela manhã, conversei com o Senador Collor de
Mello, que preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. S. Exª assumiu o compromisso
de, amanhã pela manhã, levarmos esse assunto para
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado e, com a ajuda e com o envolvimento
que certamente vamos poder contar das Senadoras
e dos Senadores, tratarmos o tema com a gravidade
que ele requer.
Peço aqui à Mesa Diretora dos trabalhos, tão bem
conduzida pela Senadora Marta Suplicy, que possa
fazer este alerta ao Ministro de Relações Exteriores
e ao Ministro da Justiça, às autoridades do Governo
brasileiro. Estou aﬁrmando que, em média, de 40 a 50
haitianos estão chegando ao Acre por ﬁnal de semana; estou aﬁrmando que há fortes indícios de que haja
uma quadrilha internacional fazendo tráﬁco de pessoas
entre o Haiti até a fronteira do Peru com o Brasil. Isso
precisa ser esclarecido, e quem a competência para
esclarecer um assunto tão grave como esse é das autoridades federais.
Então, trago à tribuna do Senado Federal essa
preocupação. E volto a dizer: o Governador Tião Viana tem adotado todas as medidas necessárias, tem
informado às autoridades, mas chegou a um ponto
insuportável. O problema aumentou e estamos hoje
correndo o risco de chegarmos a uma situação que
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atraia a atenção do mundo inteiro, ou seja, o agravamento da condição precária de quase mil pessoas
que estão vivendo em estado lastimável na fronteira
do Acre com a Bolívia e com o Peru, na cidade de
Brasiléia, sem as autoridades federais adotarem as
medidas necessárias.
Encerro meu pronunciamento, agradecendo a
V. Exª o privilégio de usar a tribuna na tarde de hoje.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Jorge Viana.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti,
pela Liderança do seu partido, o PTB. Em seguida, a
Senadora Ana Rita.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, vou fazer um registro, hoje, de mais uma
cassação do governador do meu Estado. Portanto, em
onze meses, foi cassado duas vezes. A primeira vez,
por uma conduta vedada, quer dizer, uma conduta
proibida, ilegal do uso da rádio durante todo o período
pré-eleitoral e eleitoral, em seu favor e em desfavor do
seu adversário.
O Tribunal Superior Eleitoral, na análise do recurso, resolveu arquivar o processo porque considerou que havia uma falha processual, não que tivesse
inocentado o governador. Não o inocentou. Tanto que
vamos recorrer, através de embargos e de outras medidas, para reformar a decisão e para que esse processo também tenha seguimento.
Mas, ontem, uma ação movida pelo Ministério
Público eleitoral cassou de novo o governador. Desta
vez, segundo a Folha de Boa Vista:
Foram três os pontos abordados pela
representação de autoria do MPE. O primeiro
deles, de gasto ilícito pela aquisição de 45 mil
camisas amarelas que teriam sido distribuídas
como brindes de campanha. O segundo, de
gasto irregular com despesa de pessoal, uma
vez que os “colaboradores” teriam sido pagos
em efetivo [isto é, em dinheiro vivo]. E, por ﬁm,
o de movimentação ﬁnanceira paralela, com a
utilização de uma empresa particular de transporte de valores.
As camisas amarelas, cor adotada pelo
candidato tucano, foram adquiridas pelo valor
de R$ 247,5 mil. Já os gastos com pessoal de
campanha alcançaram a cifra dos R$ 5 milhões,
mais de 50% dos recursos arrecadados. Com
relação à movimentação ﬁnanceira, o MPE
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apontou que documentos apresentados pela
empresa particular evidenciam que R$ 854.550
mil não têm origem declarada.
Portanto, é bom que se diga, essa ação não foi
feita pelo adversário do atual governador, foi feita pelo
Ministério Público Eleitoral. E, como tal, ele realmente
foi cassado e o Procurador Leonardo Juliano, que participou ontem do julgamento e conﬁrmou a cassação
do governador, aﬁrmou à Folha que está preparado
para qualquer contestação do resultado pelas partes;
aﬁrmou que a decisão está de acordo com o que foi
pleiteado pelo órgão, isto é, o Ministério Público. A
representação foi ajuizada à época pelo Procurador
Ângelo Goulart, que aponta captação e gastos ilícitos
de recursos na campanha. Veriﬁcamos esses gastos
em desconformidade e pleiteamos a aplicação do que
rege a legislação, e esse foi o resultado do julgamento.
Portanto, Senadora Marta, eu lamento. Com isso,
sinto que a população ﬁca desesperançada por ter visto, constatado que ﬁcou claro, por meio de ﬁlmagens,
depoimentos, fotograﬁas; por ter visto nas ruas a corrupção eleitoral, e o governador ainda no cargo, pela
capacidade de ter bons advogados, de pagar bons advogados e, portanto, de poder recorrer indeﬁnidamente. Já há um ano o governador ganhou roubando essa
eleição e, no entanto, permanece no cargo. Enquanto isso, a corrupção na administração dele arrebenta
por todos os lados: em saúde, educação, segurança,
agricultura; em todos os setores. A toda hora aparece
uma denúncia nova.
Espero que a Justiça Eleitoral ponha ﬁm, de uma
vez por todas, a esta situação. Ainda há pelo menos quatro processos contra o governador para serem julgados
pelo Tribunal Regional Eleitoral, que garante julgar todos
até o mês de fevereiro. Ele já foi cassado em dois que
foram apreciados. Portanto, não há como se sustentar
uma pessoa que praticou todos os atos de corrupção,
de rapinagem para obter um mandato indevido.
Quero concluir, Senadora Marta, dentro do tempo, pedindo a transcrição da matéria publicada pela
Folha de S.Paulo de hoje, pelo jornal do meu Estado, Folha de Boa Vista, com duas matérias. Portanto,
peço a V. Exª que ao todo estas três matérias sejam
transcritas na íntegra, como parte integrante do meu
pronunciamento.
Agradeço a V. Exª.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido na forma regimental, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Com a palavra a Senadora inscrita, em permuta
com o Senador Ivo Cassol, Senadora Ana Rita.
Em seguida, como Líder do PSDB, usando a Liderança do PSDB, o Senador Aloysio Nunes.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª
Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, público
na tribuna de honra, espectadores da TV Senado e
ouvintes da Rádio Senado, ocupo hoje esta tribuna
para registrar a escolha da Organização das Nações
Unidas (ONU) de 2012 como o Ano Internacional das
Cooperativas. Como sou integrante da Frente Parlamentar pelo Cooperativismo, acho o tema de extrema
relevância. O meu Estado, o Espírito Santo, é um dos
entes federados que possuem inúmeras cooperativas
e está se destacando neste setor.
Faço questão de fazer aqui um registro: recentemente, nestes últimos meses, participei de dois importantes eventos. Um de mulheres cooperativistas, que
envolveu mais de 300 mulheres de, praticamente, quase
todos os Municípios do Estado do Espírito Santo. Foi
um evento bastante positivo, uma discussão profunda.
O outro evento envolveu jovens, homens e mulheres, também cooperativistas, que estão desenhando
para suas vidas outro modelo de sobrevivência, que é
por meio do sistema de cooperativas.
Nós sabemos que o sistema cooperativista está
fundamentado na reunião de pessoas, e não no capital, visando às necessidades do grupo e não o lucro,
ou seja, prosperidade conjunta de cooperação, e não
individual. Essas diferenças fazem do cooperativismo
a alternativa socioeconômica que leva ao sucesso com
equilíbrio e justiça social e, por isso, é considerado
como a terceira onda do desenvolvimento, tornando-se uma das formas de organização da sociedade
mais eﬁcientes no Brasil e no mundo, pois a união de
pessoas é o seu maior capital.
O crescimento das cooperativas está extremamente ligado à evolução da sociedade, ou seja, as
pessoas precisam desenvolver mais a cultura da organização social. Esse é um processo que vai reﬂetir,
Srs. Senadores, em melhores negócios e, logicamente,
melhores cooperativas.
Para acelerar essa trajetória, precisamos trabalhar
com mais ênfase na conscientização sobre o setor, visando à disseminação dos conceitos e dos princípios
do cooperativismo a todos os brasileiros e brasileiras. A
intenção é promover o desenvolvimento local, regional,
com sustentabilidade. O cooperativismo, na verdade,
é uma cultura da paz por valorizar o ser humano com
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igualdade de condições, quando acontece a autogestão na cooperativa. Temos participado de debates e
eventos ligados ao cooperativismo, principalmente no
Estado do Espírito Santo. Dessa forma, entendemos
que o cooperativismo vai se tornando mais popular.
Segundo dados da Organização das Cooperativas
Brasileiras, a OCB, atualmente, são 6.652 cooperativas,
que atuam em treze ramos de atividades econômicas,
correspondendo a, aproximadamente, 6% do Produto
Interno Bruto Brasileiro.
Para termos ideia do crescimento do setor somente no Espírito Santo, nos últimos três anos, a participação das cooperativas no PIB capixaba triplicou e
representa hoje, de acordo com a nossa Organização
Estadual (OCB/ES), 9% do Produto Interno Bruto do
Estado. Com relação ao número de empregos gerados,
de 2005 até agora, passamos de 3.092 empregos para
6.322. O número de cooperados também cresceu consideravelmente, passando de 87 mil, em 2005, para,
aproximadamente, Srs. Senadores, 160 mil, em 2011,
em 148 cooperativas em nove ramos de atividades.
Quanto aos impostos e às contribuições, as cooperativas recolheram cerca de R$38 milhões em impostos federais, R$19 milhões em impostos estaduais e
R$12 milhões em impostos municipais. Houve aporte
de receitas, ou seja, de ingressos nas cooperativas de,
aproximadamente, R$2 bilhões.
Cito também, no ramo do cooperativismo, a economia solidária, de que participo ativamente por meio
da União Nacional de Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária, a Unicafes.
Recentemente, estive no segundo congresso estadual da entidade no Espírito Santo e tivemos uma
importante participação no evento, observando e ouvindo reclamações, bem como sugestões.
Destaco que a Unicafes tem hoje 12 cooperativas associadas no ramo de agricultura familiar e de
crédito no Estado do Espírito Santo. Esta federação
de cooperativas é importante para o desenvolvimento
rural sustentável. A Unicafes foi fundada em junho de
2005, na cidade de Luziânia, Goiás, e a sede funciona
aqui, em Brasília. O objetivo da entidade é ser um instrumento para os agricultores e agricultoras familiares,
visando ao desenvolvimento sustentável nas ações de
apoio para os associados. A Unicafes é uma pessoa
jurídica de direito privado e não possui ﬁns econômicos.
Uma das propostas é a inclusão social dos cooperados, articulando iniciativas econômicas que ampliem as oportunidades de trabalho, de distribuição
de renda, de produção de alimentos, das melhorias
de qualidade de vida, da preservação da biodiversidade e da diminuição das desigualdades. Uma luz para
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um povo tão sofrido que luta para colocar comida na
mesa do brasileiro.
É importante fortalecer a agricultura familiar, Senador Aloysio Nunes, pois é dela que vêm 70% de
nossa alimentação.
A declaração da ONU conﬁrma a contribuição efetiva do movimento cooperativista mundial para a redução
da pobreza, a partir da geração de trabalho e de renda.
É um reconhecimento internacional do importante papel
que tem o setor para a promoção do desenvolvimento
sustentável. O cooperativismo realmente desperta nas
pessoas o espírito empreendedor e as inclui social e
economicamente. Tanto é, Srª Presidenta, que hoje ele
mobiliza direta e indiretamente cerca de um bilhão de
cidadãos em todo o mundo, segundo dados da Aliança
Cooperativa Internacional. No Brasil, especiﬁcamente,
esse número chega a 30 milhões de pessoas.
A iniciativa das Nações Unidas nos abre também
novas oportunidades, especialmente porque, durante o
ano de 2012, os olhares de todo o mundo estarão voltados para os nossos empreendimentos. Sendo assim,
será uma oportunidade ímpar de consolidarmos o cooperativismo como alternativa socioeconômica sustentável,
como caminho para o crescimento de várias nações.
Nosso objetivo é fazer com que a população reconheça no seu dia a dia a presença e a importância
das cooperativas. Para isso, estamos desenvolvendo
atividades nesse sentido. Queremos mostrar que o
alimento que chega às suas mesas e aos serviços ﬁnanceiros ou de transporte podem vir de uma organização cooperativa. Da mesma maneira, temos como
exemplo o atendimento prestado por um proﬁssional
de saúde, entre tantos outros setores que abrangem o
cooperativismo. Enﬁm, a ideia é mostrar como as cooperativas trabalham, sensibilizando e convidando as
pessoas a fazerem parte desse movimento.
O Ano Internacional do Cooperativismo será marcado por muitas comemorações em todos os Estados
brasileiros, com a participação das organizações do sistema OCB e de suas cooperativas. Para tanto, foi inaugurada, no início de dezembro, o Ano das Cooperativas
na sede da OCB, em Brasília. Foram convidados todos
os nobres colegas Senadores e Senadoras e várias outras autoridades e líderes cooperativistas de todo o País.
Para a conquista desse espaço, visando ao crescimento constante do setor, destaco aqui a OCB, que
trabalha há 41 anos em defesa das causas cooperativistas. No Congresso Nacional, a instituição conta
com o comprometimento da Frente Parlamentar do
Cooperativismo, da qual, como eu disse, faço parte.
Nesta Legislatura, a Frente de Cooperativistas, como é
conhecida, já dispõe da participação de 224 Deputados
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Federais e 31 Senadores, com representatividade em
todos os Estados e na maioria dos partidos políticos.
Para ﬁnalizar, Srª Presidente, desde 1986, a Frente tem participação signiﬁcativa no debate com os três
Poderes da República, colaborando na discussão das
proposições de interesse do setor e do País.
Eu, como integrante da Frencoop...
(Interrupção do som.)
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – ... juntamente com os demais pares do Senado e da Câmara
dos Deputados, testemunhamos, ao longo deste ano,
o Sistema Cooperativista Brasileiro ﬁrmando-se com
posição de destaque na economia do País e na construção de uma sociedade mais justa.
Sendo assim, reforço aqui a minha homenagem
ao cooperativismo, sistema de organização econômica que tem como grande diferencial a valorização das
pessoas. Vamos fazer de 2012 um ano de festa para
o cooperativismo do nosso País!
Era isso, Srª Presidenta.
Muito obrigada. Obrigada também pela tolerância
com relação ao tempo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Ana Rita.
Com a palavra o Senador Aloysio, pelo exercício
da Liderança do PSDB.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB
– SP. Pela Liderança. Com revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem á tarde, na Comissão
de Fiscalização e Controle do Senado, estava na Ordem
do Dia um requerimento de autoria do Senador Álvaro
Dias, mediante o qual se pretendia convidar o Ministro
Pimentel, para prestar esclarecimentos a respeito de
denuncias de que ele é alvo, por ter, segundo essas denúncias, misturado consultoria privada com vida pública.
A Comissão preparava-se para deliberar, com quórum baixo, quando, de súbito, o plenário da Comissão foi
abarrotado de Senadores governistas, chamados, arregimentados às pressas, com o objetivo de rejeitar o requerimento. Uma maioria ad hoc que, uma vez cumprida a
obrigação que lhe fora determinada pela Presidência da
República de abafar essa investigação, logo se dispersou.
Entre os Senadores, estava presente o Líder
do PT, Senador Humberto Costa, que vinha alegre,
com uma revista sob o braço, um exemplar da última
Carta Capital, com uma matéria chamada “Privataria
Tucana”, matéria de capa. S. Exª vinha feliz, alegre,
saltitando como um pardal, mostrando a revista para
seus colegas, talvez no intuito de intimidar a oposição.
E hoje S. Exª vem à tribuna do Senado para fazer propaganda de um livro que é exatamente aquele
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de que trata a reportagem que S. Exª exibia com uma
explosão de alacridade.
Uma coisa está ligada à outra. Vejam V. Exªs, temos
uma denúncia de malfeitos, como diz a Presidente Dilma.
E malfeito – lembro ao Senado – é coisa de malfeitores.
Malfeitos no Governo imediatamente já vem uma denúncia contra a oposição. Isso é antigo, já faz tempo, é
uma forma de ação reiterada. Quando, por parte do PT,
lembram-se V. Exªs, o que aconteceu quando procurando
elucidar as denúncias, que acabaram depois redundando
num processo que tramita perante o Supremo Tribunal
Federal, o crime do mensalão, o PT surgiu com a lista
de Furnas. Lembram-se disso? Supostas doações de
um diretor de Furnas, comprovadas por recibos falsos
que teriam sido assinados por Parlamentares da oposição. Fogo de encontro, tentativa de dizer que todos são
iguais, que uma mão lava a outra. Hoje se descobriu,
recentemente, que a lista de Furnas era uma farsa, os
documentos eram falsiﬁcados, foi produzida numa usina
de documentos falsos, de falsiﬁcação, que, infelizmente,
tem sido acionada com muita frequência pelo Partido
dos Trabalhadores. Não foi assim, Srª Presidente, com
o dossiê dos aloprados em que foram apanhadas com
a boca na botija pessoas inﬂuentes na campanha do
então Senador Aloysio Mercadante ao governo do Estado de São Paulo? Não foi assim com a espionagem
que ﬁzeram sobre a vida, o sigilo ﬁscal de dirigentes
do PSDB durante a campanha eleitoral? Não foi assim
com a arapongagem descoberta no meio da campanha
presidencial de 2010, que redundou no afastamento do
comando da campanha do atual Ministro Pimentel e
na qual estava presente um personagem que também
opera nessa reportagem caluniosa, que foi publicada
pela revista e exibida com tanta alegria por V. Exª, Sr.
Senador Humberto Costa?
V. Exªs estão no governo há nove anos. São
useiros e vezeiros em espionar a vida dos outros por
métodos ilegais, reiteradamente executados e reiteradamente denunciados. Tiveram nove anos a oportunidade de investigar, dessa vez pelos métodos legais
da Polícia Federal, da Controladoria...
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Infelizmente, não posso, Senador, porque estou falando pela Liderança, ouvir-lo-ia com muito
prazer, mas, infelizmente...
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Lamento
profundamente; eu teria prazer enorme em corroborar
com o discurso de V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Lamento, o meu discurso que sai desfalcado sem o seu aparte.
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Mas eu dizia, tiveram nove anos para investigar
eventuais irregularidades cometidas no processo das
privatizações. E mais, tiveram nove anos para rever as
privatizações. V. Exªs. não reviram as privatizações que o
Brasil hoje é beneﬁciário e V. Exªs se tornaram grandes
amigos dos empresários que atuam nos ramos que foram
entregues a iniciativa privada, como jamais conseguiram
nesses nove anos descobrir nada, mas rigorosamente nada que pudesse – nem de longe – levar qualquer
tipo de suspeita contra dirigentes do Governo Fernando
Henrique Cardoso que participaram daquele processo.
Quanto ao livro citado por V. Exª, eu quero dizer
que ele será objeto de um escrutínio muito, muito cuidadoso e aqueles que difundiram essas calúnias contra um homem honrado que é o ex-governador José
Serra, pagarão um preço alto por isso. Eu acho que,
tenho para mim que V. Exª não deveria...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para concluir Senador. Já extrapolou bastante.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – V. Exª já foi vítima de processos caluniosos, eu sei o quanto lhe ﬁzeram mal pessoalmente.
Não deveria vir à tribuna do Senado para ser o arauto
de calúnias.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Srª Presidente, invoco o art. 14.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª foi mencionado.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Quero invocar aqui o art. 14.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª tem direito a cinco minutos para resposta
por ter sido mencionado.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) –
Bem, na verdade, depois de ouvir o Senador que me
antecedeu, eu só posso dizer, em primeiro lugar, que
a nenhum Parlamentar sério, a nenhum cidadão sério causa alegria qualquer tipo de denúncia que surja,
feita por quem quer que seja e que envolva dinheiro
público. Talvez eu estivesse alegre por outra razão e
V. Exª tenha imaginado que eu estava alegre porque
estava tomando conhecimento de assuntos tão graves.
Em segundo lugar, eu vim à tribuna e V. Exª pode,
se desejar, pegar as notas taquigráﬁcas; em nenhum
momento ﬁz acusações a quem quer que seja.
Aliás, quando falei de propina, usei a palavra
“supostamente” exatamente porque não sou daqueles
que gosta de fazer pré-julgamentos.
Em terceiro lugar, é interessante como a Oposição
se posiciona nesta Casa. São os grandes arautos da
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moralidade, as vestais da honestidade, que tudo querem
investigar. Sai uma nota num jornal, querem convocar
o ministro para vir ao Congresso Nacional, pedem a
abertura de uma CPI, vão para o Ministério Público.
Agora, diante de uma livro de 300 páginas, que
tem 141 documentos sobre as coisas que estão aqui
denunciadas, uma única palavra para se pedir apuração eu não ouço, eu não ouço por parte da Oposição.
Acho que deveria, acho que deveria a Oposição
também pedir ao Ministério Público, a quem quer que
seja, que investigue a realidade desses fatos, sem fazer
nenhum tipo de pré-julgamento. O que não se pode é
ignorar. Isso aí realmente não se pode.
Além disso, quem lê o livro, me permita o Senador que me antecedeu, vai descobrir que quem gosta
e faz dossiê não é o PT nem o grupo da esquerda que
existe neste País. Na verdade, são vários os casos em
que o jogo bruto da política já foi utilizado por determinados integrantes do PSDB, aliás, até contra gente do
próprio PSDB, que é uma coisa inusitada.
Então, Presidenta, eu quero agradecer a oportunidade de responder às críticas que foram feitas pelo
ilustre Senador que me antecedeu, que devia ﬁcar também um pouco mais tranqüilo, porque eu estou aqui só
pedindo que se apure, se apure, se apure.
Na verdade, se o PSDB entrar, deveria entrar na
Justiça para processar o jornalista, para que ele possa ter inclusive a oportunidade de dizer se isso aqui
é verdade ou não.
Eu desejo sucesso ao PSDB em provar que o
que está aqui colocado... Aliás, quem tem que provar
é o jornalista, em garantir que não seja provado o que
está aqui colocado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy,
como orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, gostaria de
assinalar a visita, na nossa tribuna de honra, do Prefeito de Jaú, Osvaldo Franceschi, que está em Brasília
hoje para fazer algumas visitas aos ministros responsáveis em função de Jaú ter sofrido com os danos de
fortes chuvas recentemente. Está acompanhado pelo
Vereador Ademar Pereira da Silva e do ex-Prefeito de
Catanduva, Félix Sahão. Sejam bem-vindos!
Gostaria, Srª Presidenta, de aqui fazer um requerimento para inserção em ata de voto de pesar
pelo falecimento do economista André Urani, hoje, na
cidade do Rio de Janeiro, bem como apresentação
de condolências a seus ﬁlhos Tomaz Urani, Francisco
Urani e Pedro Urani.
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Pesquisador dedicado e apaixonado pela economia
do Rio de Janeiro, André Urani era Professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, desde 1992, e Presidente do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS), no Rio de Janeiro.
Era Doutor em Economia pelo Delta (Paris –
França) e Mestre em Economia pela PUC-RJ. Nesse
período, foi colega de Ana Cecília Lobato, economista
e assessora do Senador Aloysio Nunes. Recentemente,
organizou, com José Guilherme Reis e Fábio Giambiagi, o livro Reformas no Brasil: Balanço e Agenda, da Editora Nova Fronteira. Foi também membro
do conselho de administração de algumas empresas,
como Brasil Telecom (BrT) e Planet Finance Brasil.
Entre 1995 e 1997, foi presidente da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho (ABET) e pesquisador
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
onde permaneceu entre 1992 e 1996. Foi assistente de
Pesquisa no Insead (Institut Européen des Affaires de
Fontainebleau – França), no ﬁnal dos anos 80.
Entre os anos de 1997 e 2000, foi Secretário
Municipal do Trabalho da Cidade do Rio de Janeiro.
Nesse mesmo período, foi presidente do Conselho de
Administração do Fundo de Desenvolvimento Econômico e de Trabalho do Rio de Janeiro.
Urani atuou ainda como consultor de diversos
organismos internacionais como Banco Mundial, BID,
OIT, FMI, Pnud, OCDE, Cepal e Unctad, além órgãos
nacionais, como BNDES, Ministério do Trabalho, Governos Estaduais e Municipais, Sebrae, Firjan, entre outros.
A paixão pelo Rio de Janeiro motivou o Professor André Urani e o economista Fábio Giambiagi a
lançarem, em meados deste ano, o livro Rio: a hora
da virada, publicado pela Elsevier Editora, uma coletânea de 19 artigos de 32 autores, entre acadêmicos e
integrantes dos governos, que discute como a cidade
pode tirar proveito dos grandes eventos que irá abrigar
independentemente dos ciclos eleitorais.
Tive a oportunidade de muito interagir com André
Urani nos estudos a respeito da garantia de uma renda
para todos os brasileiros. Algumas de suas contribuições estão presentes em seu artigo “Renda Mínima:
Uma Avaliação das Propostas em Debate”, que consta
do livro organizado por sua amiga Ana Lúcia Lobato,
de 1998, Garantia de Renda Mínima: Ensaios e Propostas, publicado pelo Ipea, em Brasília.
Pesquisador sério e competente, especialmente
criativo, nos fará muita falta.
Mas eu gostaria, Srª Presidenta, de registrar o ofício que hoje encaminhei ao Presidente Wellington Dias
e à Senadora Ana Amélia, da Subcomissão Temporária
de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de
Álcool, Crack e Outros, bem como aos Ministros da
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Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, e da Saúde,
Alexandre Padilha, responsáveis pelo Plano Integrado
de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas.
Parabéns pelo empenho de Vossas Excelências pelo produtivo trabalho realizado durante
2011, no qual a Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de
Álcool, Crack e outros ouviu dezenas de pessoas no Brasil. Esse trabalho muito contribuiu para
estudar e enfrentar o problema das drogas. Seu
relatório apresenta numerosas sugestões relevantes. Também cumprimento o Governo Dilma
Rousseff pelo Plano Integrado de Enfrentamento
ao Crack e Outras Drogas, o qual enfatiza, sobretudo, a educação e a prevenção. Assim como, é
relevante a preocupação solidária à dor de tantas
mães e pais de jovens que, hoje, no Brasil têm
sido levados ao uso de drogas e que precisam
descobrir caminhos mais saudáveis em suas vidas.
Gostaria de encaminhar a Vossas Excelências as mensagens que recebi do ator Licurgo
Espínola, um dos protagonistas da telenovela
“Amor e Revolução”, em exibição no SBT, o qual
vem realizando profícuo trabalho de interação
com milhares de jovens, através de peças de teatro e outras manifestações artísticas, com vistas
à conscientização dos mesmos para os riscos
e males da utilização de drogas. Assim como a
do dramaturgo Asdrúbal Serrano, discípulo dos
ensinamentos de Bertold Brecht, Augusto Boal,
Gianfrancesco Guarnieri, César Vieira, que é o
nome do dramaturgo Idibal Piveta, e outros que
criaram o Teatro do Oprimido, o qual tem apresentado peças, nos bairros populares da cidade
de São Paulo, como Guaianazes, Cidade Tiradentes, e do interior do Estado, como Caconde
e outras, dedicadas, sobretudo, à temática das
drogas, especiﬁcamente do crack, e às formas
dos jovens delas se libertarem.
No momento em que está para ser concluído o relatório da Senadora Ana Amélia e no
qual o Governo Dilma Rousseff convida a sociedade brasileira para se mobilizar no sentido de
encontrarmos caminhos alternativos às drogas,
considerei importante que possam conhecer as
contribuições de Licurgo Espínola e Asdrúbal Serrano que me foram encaminhadas recentemente.
Foi a Professora Maria Inácia Machado, que em
Brasília dá aulas para pessoas com necessidades
especiais, a qual me recomendou o trabalho de
Licurgo Espínola, que atualmente o desenvolve
em Alagoas. Esse tem objetivos semelhantes ao
de Asdrúbal Serrano, que conheci em São Paulo.
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Creio que ambos poderão colaborar com o Plano
de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas.
Escreveu-me Licurgo Espínola:
Prezado Senador Eduardo Matarazzo
Suplicy,
Meu nome é Licurgo, sou ator e diretor
artístico, tenho uma carreira de mais de 21
anos de trabalhos diversos em teatro, cinema
e televisão, essa última me trouxe uma boa
projeção nacional.
Sou o criador e realizador da oﬁcina do
“Teatro Identidade”, uma oﬁcina que tem como
objetivo dispor aos participantes um espaço
de expressão onde as idéias e opiniões são
transformadas em uma peça de teatro.
Essa oﬁcina tem obtido ótimos resultados com dependentes químicos que estão em
tratamento. Realizei esse trabalho em Maceió,
em três casas de acolhimento e conseguimos
ótimos resultados. Nesse trabalho criamos a
peça “sem ﬁssura,” que foi apresentada a mais
de cinco mil jovens na capital alagoana, no
pequeno período de três meses, em escolas,
clubes, igrejas, templos e outras instituições.
Após apresentação da peça, era realizado
um bate papo com a plateia, basicamente
formada por adolescentes, onde as dúvidas e
curiosidades em relação ao consumo de crack
eram respondidas pelos próprios “atores” ex-usuários. Um bate papo franco e direto e por
isso mesmo produtivo e impactante.
Acredito na prevenção como maior fator
para reduzir essa marcha epidêmica do crack; acredito na arte como uma grande aliada
no combate às drogas; acredito nos ótimos
resultados conseguidos através da oﬁcina do
Teatro Identidade como resgate de cidadania
e dignidade dos dependentes químicos, mas
principalmente nas inúmeras possibilidades de
informação e orientação aos jovens em relação ao crack e outras drogas lícitas ou não.
O material conseguido nas oﬁcinas é riquíssimo, depoimentos e evidências registradas
em vídeos e fotos que podem ser transformados
em material de discussão em salas de aula. As
peças criadas em oﬁcinas podem dar origem a
livros, ﬁlmes e documentários que seriam distribuídos pela sociedade, assim poderemos criar
uma campanha de esclarecimento e discussão
em relação às drogas, levar esse sistema para
dentro das escolas, clubes e outras instituições.
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Quero cumprimentar tanto Licurgo Espínola Araújo como Asdrúbal Serrano por suas iniciativas.
Solicito, Srª Presidenta, sejam transcritas na íntegra as correspondências.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Suplicy.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.544, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art.
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de Voto de Pesar pelo falecimento
do economista André Urani, hoje, na cidade do Rio de
Janeiro, bem como apresentação de condolências aos
seus ﬁlhos Tomaz Urani, Francisco Urani e Pedro Urani.
Justiﬁcação
Pesquisador dedicado e apaixonado pela economia do Rio de Janeiro, André Urani, era. Professor
do Instituto de Economia da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, desde 1992, e presidente do Instituto
de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS), no Rio
de Janeiro.
Era Doutor em Economia pelo Delta (Paris França) e Mestre em Economia pela PUC-RJ. Recentemente, organizou, com José Guilherme Reis e
Fabio Giambiagi, o livro Reformas no Brasil: Balanço e Agenda, da Editora Nova Fronteira. Foi também
membro do conselho de administração de algumas
empresas, como BrasilTelecom (BrT) e Planet Finance Brasil. Entre 1995 e 1997, foi presidente da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho (ABET)
e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), onde permaneceu entre 1992 e
1996. Foi assistente de Pesquisa no INSEAD (Institut
Européen des Affaires de Fontainebleau - França), no
ﬁm dos anos 80.
Entre os anos de 1997 e 2000, foi Secretário Municipal do Trabalho da cidade do Rio de Janeiro. Nesse
mesmo período, foi presidente do Conselho da Administração do Fundo de Desenvolvimento Econômico e
de Trabalho do Rio de Janeiro.
Urani atuou ainda como consultor de diversos
organismos internacionais como Banco Mundial, BID,
OIT, FMI, PNUD, OCDE, Cepal e Unctad, além de
órgãos nacionais, como BNDES, Ministério do Trabalho, Governos Estaduais e Municipais, Sebrae, Firjan
entre outros.
A paixão pelo Rio de Janeiro motivou o Prof. André Urani e o economista Fábio Giambiagi a lançarem,
em meados deste ano, o livro Rio: a hora da virada
(Elsevier Editora), uma coletânea de 19 artigos de 32
autores, entre acadêmicos e integrantes dos governos, que discute como a cidade pode tirar proveito dos
grandes eventos que irá abrigar independentemente
dos ciclos eleitorais.
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Tive a oportunidade de muito interagir com André
Urani nos estudos a respeito da garantia de uma renda
para todos os brasileiros. Algumas de suas contribuições estão presentes em seu artigo “Renda Mínima:
Uma Avaliação das Propostas em Debate”, que consta do livro organizado por Ana Lúcia Lobato (1998),
Garantia de Renda Mínima: Ensaios e Propostas.
Brasília. IPEA.
Pesquisador sério e competente, especialmente
criativo, nos fará muita falta.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2011.
– Senador Eduardo Matarazzo Suplicy – Senador
Aloyzio Nunes Ferreira.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Srª
Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Srª Presidente, não quero ser o cuco
do Senado, mas são 16h19min e, pelo Regimento, já
deveríamos estar na Ordem do Dia. Então, a minha
questão de ordem é com objetivo de iniciarmos a Ordem do Dia.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Podemos iniciar. Hoje não temos nenhuma votação nominal. Podemos iniciar, sem problema.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Srª
Presidente, eu queria que V. Exª considerasse a minha
inscrição, por favor, nos oradores.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Nos inscritos?
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Que
considerasse agora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Agora seria a vez do Senador Rollemberg,
que acabou de trocar.
Pela liderança?
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) –
Quero me inscrever na sequência dos oradores.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela liderança?
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Sim.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
Vou atender ao pedido do Senador Aloysio e depois começamos e encerramos a ordem do dia. Vai ser
bem breve a ordem do dia. (Pausa.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está aberta a
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ORDEM DO DIA
Foi feito um acordo ontem – acho que os Senadores estão lembrados –, no qual não se votaria nada
hoje. Então, registrando esse acordo, segundo as Lideranças presentes, e acho que não tem ninguém
pleiteando, permanece o acordo.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
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.
2
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.
3
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.
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4
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.239, de 2011, do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento de STEVEN PAUL
JOBS, co-fundador, presidente e, até agosto
de 2011, diretor executivo da Companhia Apple, ocorrido no dia 05 de outubro de 2011,
na cidade de Palo Alto, Califórnia, Estados
Unidos da América.
Parecer favorável, sob nº 1.399, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Sérgio
Souza.
5
REQUERIMENTO Nº 1.422, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.422, de 2011, da Senadora Ana
Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 280, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (proíbe visitas íntimas
aos presos por crime organizado).
6
REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.428, de 2011, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2011,
com os Projetos de Lei do Senado nºs 718,
de 2007, 169, de 2008, e 494, de 2009, que
já se encontram apensados, por regularem
matérias correlatas (destinação e descarte de
embalagens e resíduos).
7
REQUERIMENTO Nº 1.431, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.431, de 2011, da Senadora Ana
Amélia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2007, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 153,
de 2007, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Agricultura e Reforma Agrária
(sociedades cooperativas).
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8
REQUERIMENTO Nº 1.432, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.432, de 2011, do Senador Armando
Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 181, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos (altera a Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT).
9
REQUERIMENTO Nº 1.438, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.438, de 2011, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 125, de 2010, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (inserir no manual automotivo
referência das principais peças que compõem
o veículo).
10
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).
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sões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços
de Infraestrutura (regulamentação do Sistema
de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro).
13
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.
14
REQUERIMENTO Nº 1.454, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.454, de 2011, do Senador João Vicente
Claudino, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 172, de 2006;
e 635, de 2007-Complementares, por regularem matéria correlata (cobrança de multa
decorrente de inadimplência de obrigações
do consumidor).
15
REQUERIMENTO Nº 1.522, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.522, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 703, de 2011, além das
Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Econômicos (restrições ao uso e à
propaganda de bebidas alcoólicas).

11
REQUERIMENTO Nº 1.440, DE 2011

16
REQUERIMENTO Nº 1.523, 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).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.523, de 2011, da Senadora Lídice
da Mata, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 20, de 2011 –
Complementar, dos Projetos de Lei do Senado
nºs 150, de 2005; 90, de 2007; e 21, de 2011,
todos Complementares, a ﬁm de que tenha
tramitação autônoma (limitação de empenho
e movimentação ﬁnanceira no Orçamento da
União).

12
REQUERIMENTO Nº 1.446, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.446, de 2011, da Senadora Lúcia
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 191, de 2010, além das Comis-

17
REQUERIMENTO Nº 1.524, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.524, de 2011, do Senador Inácio Arru-
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da, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 383, de 2011, do Projeto
de Lei da Câmara nº 42, de 2010 (descontos
nas tarifas de energia elétrica).
18
REQUERIMENTO Nº 1.532, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1532, de 2011, do Senador Walter
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de
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Lei do Senado nº 703, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (restrições ao uso e à propaganda
de bebidas alcoólicas).
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:

DEZEMBRO 2011
54040

Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

93

Dezembro de 2011

94

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54041
2011

Quinta-feira 15

DEZEMBRO 2011
54042

Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

95

Dezembro de 2011

96

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54043
2011

Quinta-feira 15

DEZEMBRO 2011
54044

Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

97

Dezembro de 2011

98

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54045
2011

Quinta-feira 15

DEZEMBRO 2011
54046

Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

99

Dezembro de 2011

100

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54047
2011

Quinta-feira 15

DEZEMBRO 2011
54048

Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

101

Dezembro de 2011

102

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54049
2011

Quinta-feira 15

DEZEMBRO 2011
54050

Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

103

Dezembro de 2011

104

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54051
2011

Quinta-feira 15

DEZEMBRO 2011
54052

Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

105

Dezembro de 2011

106

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54053
2011

Quinta-feira 15

DEZEMBRO 2011
54054

Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

107

Dezembro de 2011

108

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54055
2011

Quinta-feira 15

DEZEMBRO 2011
54056

Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

109

Dezembro de 2011

110

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54057
2011

Quinta-feira 15

DEZEMBRO 2011
54058

Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.425,
de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre a Proposta de Fiscalização e Controle nº 8, de 2005, que
conclui pela apresentação dos Requerimentos nºs
1.545 e 1.546, de 2011, respectivamente, de informações ao Presidente do Banco Central do Brasil e ao
Ministro de Estado da Fazenda, acerca da avaliação
dos custos e dos benefícios econômicos e sociais dos
Programas de Estímulo à Reestruturação do Sistema
Financeiro Nacional – PROER, de Fortalecimento das
Instituições Financeiras Federais – PROEF, e de Incentivo à Redução da Participação do Setor Público
Estadual na Atividade Bancária – PROES; e do Requerimento nº 1.547, de 2011, de sobrestamento da
tramitação da matéria.
Os requerimentos de informação vão à Mesa para
decisão; e o requerimento de sobrestamento será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.548, DE 2011
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas,
pela Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, as seguintes informações, relativas a Colônia
Agrícola Catetinho/Granja do Ipê, localizada na região
administrativa do Riacho Fundo II, Distrito Federal:
1. qual é a situação jurídica da área pertencente à
União que compõe a Colônia Agrícola Catetinho/
Granja do Ipê;
2. qual é a dimensão territorial da Colônia Agrícola
Catetinho/Granja do Ipê;
3. foi celebrado algum instrumento jurídico ou publicado
algum ato administrativo envolvendo a Secretaria de Patrimônio da União e a Associação dos
Produtores Rurais da Colônia Agrícola Catetinho/
Granja do Ipê — AACATE;
4. se aﬁrmativa a resposta à pergunta do item anterior, quais foram os critérios estabelecidos para
a escolha da AACATE, os fundamentos legais e
a área destinada;
5. se negativa a resposta ao item 3, quem se encontra
atualmente com a posse direta da área pertencente à União que compõe a Colônia Agrícola
Catetinho/Granja do Ipê.
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Justiﬁcação
Com grande preocupação, a imprensa noticia a
ocupação irregular do solo no Distrito Federal, especialmente nas áreas pertencentes à União.
Trata-se de informação preocupante para a capital
do País, cuja precisão e extensão impõe-se veriﬁcar.
Assim, estamos encaminhando o presente requerimento de informações à Ministra de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão, a quem compete
zelar pelo patrimônio público federal, para obter os dados corretos sobre a matéria e permitir a atuação dos
parlamentares do Distrito Federal no assunto.
Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollemberg.
(À Mesa para decisão.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Vamos à lista de inscritos. Seria o Senador Rollemberg, mas como o Senador Armando Monteiro....
Desculpe, é porque o Senador Armando se inscreveu e temos de alternar; a não ser que ele permita.
Então, é o Rollemberg. Depois, pela liderança do seu
partido, o Senador Armando Monteiro.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Srª Presidente. Não posso
deixar de agradecer a gentileza comum ao Senador
Armando Monteiro, que permite que eu use a tribuna
neste momento. Mas serei muito breve.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, é apenas
para fazer alguns registros. Em primeiro lugar, quero
cumprimentar o Ministro da Integração Nacional, Ministro Fernando Bezerra, e a direção da Sudeco, por
uma decisão tomada, na semana passada, em relação ao FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste).
O Fundo Constitucional do Centro-Oeste é um
recurso para o ﬁnanciamento de atividades produtivas privadas e é distribuído da seguinte forma: 29%
para o Estado de Mato Grosso; 29% para o Estado
de Goiás; 23% para Mato Grosso do Sul e 19% para
o Distrito Federal.
No entanto, ele limita a utilização de 20%, apenas,
de seus recursos para o ﬁnanciamento de atividades
na área de comércio e serviços. Em função disso e
em função do caráter da economia do Distrito Federal,
em que mais de 90% de sua economia é composta de
comércio e serviços, o que acontece? Até o mês de
maio, o Distrito Federal utiliza os seus 20%. Quando
chega em setembro, a área de indústria e a de agricultura não conseguem utilizar os 80% restantes, e os
recursos que sobram são redistribuídos para os demais
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Estados, o que faz com que, na prática, o Distrito Federal utilize apenas 9,6%, em média, dos recursos do
FCO, quando teria direito a 19%.
Nós apresentamos um projeto aqui nesta Casa
excepcionalizando o Distrito Federal para que possa
utilizar 50% de sua cota do FCO para ﬁnanciar a atividade de comércio e serviços, em função dessa característica bastante peculiar da economia do Distrito
Federal. Entende-se que é importante que se priorize o investimento em agricultura e indústria, que são
mobilizadoras de desenvolvimento, mas, no caso do
Distrito Federal, nós precisamos ter um volume maior
de recursos para a área de comércio e serviços.
Pois bem, compreendendo isso, o Ministério aprovou o CONDEL (Conselho Deliberativo do Fundo do
Desenvolvimento do Centro-Oeste), para 2012, um
aumento de R$61 milhões para a utilização, no ﬁnanciamento de comércio e serviços, pelo Distrito Federal.
Cabe ressaltar que, no caso dos recursos destinados ao Distrito Federal, eles são investidos no Distrito
Federal e na região do Entorno – o que é uma medida
absolutamente correta. Com isso, em vez de termos
algo em torno de uns R$194 milhões para ﬁnanciar as
atividades de comércio e serviço no Distrito Federal
em 2012, nós teremos uns R$255 milhões. Essa foi
uma articulação da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Distrito Federal, na ﬁgura do Secretário anterior, Jacques Pena, no início deste Governo, e
do atual Secretário Abdon Henrique, que contou também com o apoio do setor produtivo do Distrito Federal, especialmente do Sebrae, na ﬁgura do Presidente
Sobrinho, e de todo o empresariado local.
Também quero registrar, ainda em relação à Sudeco, a assinatura, amanhã, do termo de cooperação
para os estudos de viabilidade técnico-econômica e
socioambiental necessários à exploração do transporte
de passageiros no trecho Brasília-Luziânia, a ser feito
por linha férrea.
É importante registrar que, ali no Entorno Sul do
Distrito Federal, nós temos algo em torno de 600 mil
pessoas morando. São pessoas que, em grande parte,
trabalham no Distrito Federal e têm que se deslocar
em ônibus superlotados, enfrentando enormes congestionamentos, que fazem com que pessoas gastem
até duas horas para vir de Luziânia, Valparaíso, Novo
Gama, Cidade Ocidental até Brasília. A Sudeco vem
coordenando um estudo para transformar a linha férrea
que já existe, ligando Brasília a Luziânia, que hoje só
é utilizada para o transporte de cargas, para adaptá-la
para o transporte de passageiros. O Diretor-Superintendente da Sudeco, Marcelo Dourado, tem se empenhado bastante, com muito entusiasmo, na efetivação
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desse projeto que, sem dúvida, vai melhorar muito as
condições do transporte para toda essa região.
Portanto, amanhã, deverão ser signatários desse
documento o Ministro da Integração Nacional, Fernando Coelho; o Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio
Oliveira Passos; o Governador do Distrito Federal; o
Governador de Goiás; o Diretor-Superintendente da
Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste; o Diretor-Geral da ANTT, Bernardo Figueiredo;
e o Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Jorge Ernesto Pinto Fraxe.
Eu posso assegurar que há uma expectativa muito
grande, Senador Casildo Maldaner, da população do
Distrito Federal, especialmente da população do Entorno Sul, pela viabilização desse empreendimento que,
sem dúvida, vai melhorar muito a qualidade de vida da
população que mora no Entorno Sul do Distrito Federal, que precisa dos serviços do Distrito Federal, que
trabalha no Distrito Federal e que hoje gasta grande
parte do seu dia – de 3 a 4 horas – em deslocamentos
de ida e volta do Entorno para o Distrito Federal. Com
o trem de passageiros, certamente essa população
utilizará um tempo muito menor para fazer esse deslocamento, a um preço muito mais baixo.
E quero registrar também uma reivindicação da
bancada do Centro Oeste, das coordenações da bancada do Distrito Federal – e tenho a honra de coordenar a bancada do Distrito Federal –, da bancada de
Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e de Goiás, pela
efetivação do FDCO, Fundo de Desenvolvimento do
Centro-Oeste, previsto na criação da Sudeco, que não
foi implementado ainda na prática.
Tive oportunidade de apresentar uma emenda à
Lei Orçamentária Anual, que foi acolhida pelo relator,
Deputado Arlindo Chinaglia, mas uma emenda apenas
de texto, ou seja, colocando uma ação sem colocar recursos. Sei que a Bancada de Mato Grosso apresentou
uma emenda coletiva dotando recursos, mas a nossa
expectativa – e aí a importância de abrir a rubrica – é
que o Governo possa viabilizar, através de crédito especial, algo em torno de R$1,3 bilhão para 2012, que
são os recursos necessários, previstos e pedidos pelo
Ministério da Integração Nacional para ﬁnanciar atividades de investimentos de infraestrutura e de logística
em toda a região Centro-Oeste, que é uma das regiões
que mais crescem no Brasil, que vem se desenvolvendo e é cada vez mais importante na constituição do
Produto Interno Bruto brasileiro, mas que ainda requer
grandes investimentos em infraestrutura.
Todas essas Superintendências de Desenvolvimento Regionais, criadas e recriadas, como a Sudene,
como a Sudam, já têm um banco de fomento, um banco
de desenvolvimento. Falta à Sudeco ter esse banco e
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esse fundo. Na verdade, a Sudam e a Sudene, além
do Banco do Nordeste ou do Basa, têm o Fundo de
Desenvolvimento Regional. No nosso caso, o Fundo
foi criado junto com a Sudeco, mas ainda não foi implementado. Também ainda não há uma deﬁnição de
que banco seria o operador do FDCO.
O importante, neste primeiro momento, é que
tenhamos o Fundo, que pode ser inicialmente operado pelo Banco do Brasil, até termos uma decisão deﬁnitiva, se será criado o Banco de Desenvolvimento
do Centro-Oeste, como prevê proposta apresentada
pela Senadora Lúcia Vânia, aprovada pelo Senado e
em tramitação na Câmara dos Deputados, se o BRB
será esse banco do Centro-Oeste, uma reivindicação
do Governo do Distrito Federal, ou se será o Banco do
Brasil o operador do FDCO, o que me parece, neste
primeiro momento, ser a opção preferencial do Governo Federal. O que é mais importante no momento
para toda a região Centro-Oeste é a efetiva criação do
Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. E contamos com a sensibilidade do Governo Federal, que vem
apostando em políticas de desenvolvimento regional
para a constituição desse fundo.
Quero aqui cumprimentar e parabenizar o Diretor-Superintendente da Sudeco, Marcelo Dourado, pelo
trabalho que vem sendo realizado, e o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, pelo trabalho
que vem desenvolvendo a favor do desenvolvimento
regional.
Mas não poderia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, deixar de fazer o registro do lançamento, hoje,
num ato conjunto da Secretaria de Comunicação do
Senado Federal com as Comissões de Meio Ambiente,
de Constituição e Justiça, de Ciência e Tecnologia e de
Agricultura, da nona edição da revista Em Discussão!,
que tem como tema o novo Código Florestal. É uma
revista que certamente se constituirá num documento histórico. Aqui estão todas as opiniões divergentes
acerca da revisão do Código Florestal.
É importante ressaltar, Senador Casildo, e disse
isso por ocasião do lançamento da revista, que quando esse projeto chegou ao Senado, chegou num ambiente de muita tensão e de muitas críticas pelo fato
de que a comunidade cientíﬁca não havia sido ouvida
adequadamente na Câmara dos Deputados. Pois bem,
ﬁzemos várias audiências públicas com a participação
da SBPC e da Academia Brasileira de Ciências. Várias
das opiniões trazidas pelos cientistas estão registradas
nesta revista, como estão registradas as opiniões de
representantes de organizações não governamentais,
do setor produtivo, de legisladores, do Governo e dos
Senadores que participaram de forma mais efetiva do
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debate sobre o novo Código Florestal, especialmente
nas quatro comissões por onde ele tramitou.
Isso demonstra, torna transparente para toda a
população brasileira a forma como é produzida uma
lei no Parlamento. Nesse caso especíﬁco, no meu entendimento, o Senado cumpriu muito bem o seu papel
de Casa revisora ao, num clima de entendimento, num
clima de diálogo, em que pudemos aprofundar o debate, produzir um texto equilibrado, como diz a revista,
satisfazendo os interesses dos produtores rurais e os
interesses da preservação ambiental em nosso País.
Eu não posso...
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Com muito prazer, ouço a Senadora Ana Amélia.
A Srª. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Rodrigo Rollemberg, nunca é demais registrar exatamente o resultado do esforço feito pelos Presidentes
das Comissões encarregadas de examinar o Código
Florestal brasileiro, que agora está em exame da Câmara, Casa originária do projeto. Eu queria endossar
suas referências à publicação da Em Discussão!, para
dizer que o bom jornalismo se faz também desta forma.
Com rara felicidade, os editores que integram a Secretaria Especial de Comunicação do Senado Federal
resumiram, em uma frase, tudo aquilo que quiseram
os Relatores: “Código Florestal: nova lei busca produção com preservação”. Essa frase resume a essência
do esforço e do objetivo maior de todos os Senadores
das Comissões. V. Exª preside a Comissão de Meio
Ambiente, que deu uma contribuição valiosíssima,
junto com o Presidente da Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária, Acir Gurgacz, o Presidente Eduardo
Braga, da Comissão de Ciência e Tecnologia, e o Senador Eunício Oliveira, da Comissão de Constituição
e Justiça. Dessa forma, com dois relatores experientes
e dedicados, Luiz Henrique da Silveira e Jorge Viana,
foi possível produzir exatamente o que esta revista resume, com precisão, em esclarecimento à população,
dizendo que o Senado apresenta texto que almeja o
equilíbrio entre o compromisso com o meio ambiente
e a valorização da agricultura. Cumprimento o Senador
Rodrigo Rollemberg e especialmente os editores da
publicação Em Discussão!, da Secretaria Especial de
Comunicação do Senado. Fico muito orgulhosa, como
jornalista, de ver aqui respeitado o compromisso com
a verdade e com o que foi proposto e feito pelos Senadores no trabalho para aperfeiçoar o Código Florestal.
Cumprimento o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Senadora Ana Amélia, V. Exª muito honra com
o seu aparte, porque, se há um Senador ou Senadora
nesta Casa que conhece o bom jornalismo é V. Exª,
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que é uma excelente proﬁssional, reconhecida nacionalmente.
A revista é fruto da rica, profunda e imparcial
cobertura feita por toda a Comunicação do Senado
ao longo deste ano. Destaco o trabalho da direção de
Fernando César Mesquita e de Davi Emerich, do editor da revista, Eduardo Leão, do João Carlos Teixeira,
Tâmara Brasil e Sylvio Guedes. E destaco o empenho
da direção e da coordenação da TV Senado, da Rádio
Senado, da Agência Senado, além do Jornal do Senado.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Senador Rodrigo Rollemberg, V. Exª me permite um
aparte?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Com muita alegria, Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Eu
quero felicitar V. Exª pela oportunidade do pronunciamento. Faço das palavras de V. Exª as nossas palavras,
também em nome da Comissão de Ciência e Tecnologia, no agradecimento inclusive ao Presidente Sarney e à Mesa desta Casa pelo apoio que têm dado a
essa divulgação. Trago também uma contribuição ao
discurso de V. Exª: logo após a solenidade que V. Exª
tão bem conduziu, de lançamento dessa revista, tive
a oportunidade de me reunir com o diretor da Gráﬁca
do Senado. Estamos apresentando uma propositura
para, entre as publicações técnicas do Senado da
República, ser editado o Código Florestal, para que
possamos abastecer as bibliotecas das universidades públicas brasileiras, bem como das universidades
que tratam do tema ambiental, do tema agrícola e do
agronegócio, e distribuí-lo às unidades das secretarias
municipais e secretarias estaduais brasileiras a ﬁm de
que tenham acesso, imediatamente, de forma didática, aos planos e às ações estabelecidas pelo Código
Florestal. Quero, mais uma vez, louvar o trabalho de V.
Exª e falar da importância do Serviço de Comunicação
do Senado, que mostra o esforço das audiências públicas, a dedicação da construção de um consenso e
de um texto construtivo em torno do Código Florestal,
uma matéria já largamente debatida neste Senado. E
V. Exª brilhantemente conduziu hoje, juntamente com o
Dr. Fernando Mesquita e presidentes de outras Comissões, inclusive este que lhe fala, o lançamento dessa
importante revista, que trata de colocar nos Anais e no
registro da memória desta Casa o importante trabalho
do Código Florestal para a construção de um futuro
inteligente neste País.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Eduardo Braga. V. Exª
também me honra muito com o seu aparte.
Eu quero registrar o trabalho cuidadoso, sério,
realizado por toda a equipe de Comunicação do Sena-
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do. É um tema espinhoso, é um tema complexo, mas o
ﬁzeram de forma brilhante. É importante ressaltar que
a cobertura dos diversos veículos de comunicação do
Senado sobre essa matéria muitas vezes pautou a
mídia nacional, exatamente pela profundidade, pela
seriedade e pelo cuidado na realização das matérias.
Eu gostaria, de forma especial, de citar a jornalista Iara Altaﬁn, por seu empenho na cobertura desse tema. Por várias vezes, tivemos a oportunidade de
conversar. Eu ﬁco muito feliz ao ver um jornalista se
aprofundar, estudar um tema, para ter melhores condições de fazer a cobertura daquele tema.
Quero estender os meus cumprimentos, Sr. Presidente, a todos os servidores da Comunicação do
Senado Federal, e não apenas a eles, mas a todos os
servidores do Senado, a começar pelos consultores do
Senado, que deram uma contribuição importe nesse
debate, subsidiando os Senadores com informações,
com estudos; agradecer à Mesa do Senado, na ﬁgura
do Presidente José Sarney, que ofereceu todas as condições para que as comissões atuassem com profundidade, convidassem especialistas para participarem
dos temas, ﬁzessem diligências para o conhecimento
profundo da matéria. Portanto, quero agradecer aos
secretários e servidores das diversas comissões por
onde tramitou o projeto.
Fica aqui o registro que, tenho convicção, será
muito procurado pelos interessados no tema e servirá de material importante de registro histórico dos
debates que levaram à construção do novo Código
Florestal Brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, a Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, Suplente
de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é apenas para fazer o registro de que, hoje, uma ilustre
dama do Rio de Janeiro, minha coestaduana, Sandra
Maria Saragoça, recebeu, na Comissão de Educação,
o prêmio Educadores Inovadores. Ela não só ganhou
aqui no Brasil como ganhou também nos Estados Uni-
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dos, por fazer um trabalho extraordinário com meninas
que cumprem medidas socioeducativas de internação.
Essas meninas, que estão cumprindo medidas socioeducativas, vão até ela, que as ensina, em programas
da Microsoft, como stop motion e movie maker, a
fazerem pequenos ﬁlmes, pequenas propagandas,
pequenas ﬁlmagens do dia a dia. Depois, elas vão às
escolas para ensinar. De tal maneira que as meninas
das escolas ﬁcam admiradas por verem aquelas que
estão cumprindo medidas socioeducativas dando aula,
e estas também se sentem valorizadas porque são capazes de ensinar alguma coisa para as demais.
Então, eu quero, em nome do Rio de Janeiro,
parabenizar a nossa Professora Sandra Maria Saragoça, que hoje, mais uma vez, ganhou o aplauso dos
brasileiros no Senado Federal, ao receber o prêmio
Educadores Inovadores.
Estamos muito felizes, Sandra. Que Deus a abençoe. Você é um orgulho para nós do Rio de Janeiro. E
que você continue assim, trabalhando pelas meninas
que estão cumprindo medidas socioeducativas.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, os últimos
resultados da balança comercial do Brasil registraram
um superávit de US$26 bilhões no período de janeiro
a novembro de 2011.
No entanto, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, chamo atenção para o fato de que, por trás desse
robusto número, existe outro de dimensão maior e que
deve ser fonte de preocupação.
Reﬁro-me ao déﬁcit comercial de manufaturados,
que de janeiro a novembro deste ano alcançou a impressionante cifra de US$85 bilhões.
Meu caro Senador Pimentel, às vezes, olhamos a
ﬂoresta e esquecemos de olhar a árvore. Se é verdade
que temos um superávit na balança comercial, é verdade também que o déﬁcit da conta de manufaturados
vem crescendo de maneira explosiva.
A considerar uma média mensal de US$9 bilhões
de déﬁcit na balança dos produtos industrializados
– média essa registrada no segundo semestre –, o
déﬁcit deve atingir, no encerramento do ano de 2011,
US$94 bilhões.
Para termos uma ideia da dimensão desse resultado e da velocidade desse processo, em 2006, meu
caro Senador Casildo, esse déﬁcit era de apenas US$6
bilhões; ou seja, em cinco anos, o déﬁcit da balança de
manufaturados passou de US$6 bilhões para US$94
bilhões, atingindo, no ano passado, US$71 bilhões e
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se aproximando, como eu já me referi, de US$100 bilhões este ano.
Qual a consequência direta desse processo de
substituição da produção nacional por importados?
São perdas de empregos e desmonte de cadeias
produtivas e perda de competências. É a plataforma
industrial sob risco.
Lembro que nós vivemos durante muito tempo
um período em que o modelo de substituição de importações prevalecia. Agora, nós estamos vivendo um
tempo de substituição da produção por importações.
Também ressalto que esse processo não é localizado, mas atinge duramente desde produtos de
consumo ﬁnal, como brinquedos, roupas, calçados,
produtos eletrônicos, passando pelos bens intermediários, tais como produtos químicos e siderúrgicos, até
alcançar a indústria de bens de capital.
Não estou defendendo que o País possa produzir
todos os seus bens, ou seja, um país autossuﬁciente.
Não é isso que se preconiza, até porque nós vivemos
num mundo cujos ﬂuxos comerciais se integram e, evidentemente, num regime de livre comércio. O Brasil
tem que ter, sim, uma relação com o mundo. Portanto, não estamos propondo um retrocesso para uma
economia fechada, uma economia autárquica, como
tivemos no passado.
Concedo o aparte ao nobre Senador José Pimentel.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador
Armando Monteiro, eu quero parabenizar V. Exª pelo
pronunciamento que faz, neste ﬁnal de tarde, aqui no
Senado Federal, e registrar que o seu mandato, que
acompanhei de perto na Câmara Federal e aqui no
Senado Federal, sempre teve esse tema na agenda
política. Efetivamente é uma grande preocupação para
toda a sociedade brasileira, para o setor industrial e
para o Governo Federal essa questão da desindustrialização do nosso parque. Nós temos clareza, e o
Governo tem clareza da necessidade de ter uma política mais forte voltada para esse segmento. Tivemos
alguns projetos agora com o Programa Brasil Maior,
que vai nesse sentido, mas ainda não estamos tratando
a indústria como um todo. É evidente que um ou outro
ramo da indústria ali foi contemplado, mas precisamos
ter um projeto para a indústria brasileira. Eu sei que
a Confederação Nacional da Indústria, da qual V. Exª
foi Presidente, contribuiu muito nesse debate, envolvendo a carga ﬁscal, a carga tributária, a questão da
logística, da infraestrutura e também da formação de
mão de obra. Acredito que, neste 2012, a nossa grande
agenda vai ser exatamente no sentido do diferencial
de alíquota do ICMS, seja na importação ou entre os
Estados. Acho que esse é um tema decisivo para nós.
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Fizemos um acordo de procedimento, para que, no retorno dos trabalhos em fevereiro de 2012, possamos
retomar esse debate do diferencial de alíquota, principalmente na importação. Mas precisamos trabalhar
fortemente com a questão da taxa de juros, porque
isso termina diﬁcultando a vida da indústria brasileira,
e também discutir, com toda a clareza, a questão da
importação e da inovação tecnológica, para que possamos produzir produtos nacionais para preservar e
abastecer o nosso mercado. Portanto, quero ﬁcar à disposição de V. Exª para ajudar nessa agenda, que não
é uma agenda apenas da indústria, mas uma agenda
importante para o Estado brasileiro. Muito obrigado.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) –
Agradeço a V. Exª.
Repito, portanto, que não estamos defendendo
que o País possa produzir todos os bens, nem que a
economia deva fechar-se. Mas não é possível conviver com o processo perverso de transferência de empregos da indústria do Brasil, já estabelecida, para o
resto do mundo.
E o que explica esse fenômeno, além dos fatores
já conhecidos, como a apreciação da moeda, a deﬁciência de infraestrutura e logística, a carga tributária
complexa e elevada e a taxa de juros bem acima da
média mundial? Temos, além desses fatores que desfavorecem a competitividade da produção nacional,
um elemento adicional, que foi referido no aparte de
V. Exª, que são os incentivos ﬁscais oferecidos pelos
Estados às importações.
Diferentemente da guerra ﬁscal tradicional, em
que há uma transferência de empregos e de produção
dentro do território nacional, os incentivos de ICMS
dados aos importados transferem empregos do Brasil
para o exterior.
Então, vejam que a famosa guerra ﬁscal, que entendemos esgotada nesse modelo tradicional, ainda
permitia que os Estados brigassem internamente pelos empregos. Agora, o paradoxo é o de que a guerra
ﬁscal alcança uma dimensão em que os incentivos ﬁscais, ao ﬁnal, resultam na transferência de empregos
do Brasil para outros países.
A despeito de esses incentivos serem antigos,
atualmente seus impactos foram agravados pela valorização do real, o que torna a importação ainda mais
atrativa.
Estimativas apontam que pelo menos dez Estados
praticam esse tipo de política e que isso custou para a
economia nacional, tanto direta como indiretamente,
pelo menos 770 mil empregos desde que essas práticas
começaram a ser feitas até 2010. É essa a estimativa.
Essa situação desestimula novos investimentos e, a médio e a longo prazos, serão extremamente
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nocivos aos próprios Estados que hoje favorecem as
importações.
O efeito líquido da chamada guerra dos portos
para a economia do País é, portanto, uma menor arrecadação tributária, perda de divisas, empregos e renda
para os nossos principais competidores.
Por exemplo, somente com a China, o déﬁcit de
manufaturados alcançou, até novembro deste ano,
US$27,4 bilhões. Apenas com a China, meu caro Presidente Casildo Maldaner.
Como atacar esse problema? Creio que dois
caminhos precisam ser seguidos. Primeiro, é preciso
aprovar o Projeto de Resolução do Senado n° 72, de
2010, do Senador Romero Jucá, que reduz as alíquotas interestaduais do ICMS para importados, de forma
a desincentivar os ganhos dos importados com a redução do pagamento do ICMS na passagem para os
Estados consumidores.
Segundo, é preciso montar um mecanismo de
compensação ﬁscal para os Estados, que passaram
a depender fortemente desses incentivos, evidentemente para que eles não possam desestruturar suas
ﬁnanças, já que, em alguns Estados, como é sabido,
essa participação desse regime de incentivo responde
por uma parcela muito expressiva da receita estadual.
O Governo Federal precisa, portanto, coordenar
esses movimentos, e creio que a própria guerra ﬁscal,
como a chamada guerra dos portos, que é essa nova
faceta da guerra ﬁscal, é resultante da ausência de
uma política ativa de desenvolvimento regional. Como
sabe o nobre Senador Inácio Arruda, a nossa região
Nordeste recebeu incentivos, ao longo do tempo, para
a industrialização que correspondiam à renúncia federal – a renúncia ﬁscal no plano federal. Foi assim que,
por intermédio da Sudene, historicamente, pudemos
construir um parque industrial do Nordeste. Depois, infelizmente, esses incentivos federais foram perdendo
a força, e iniciou-se a chamada guerra ﬁscal, que me
parece, no seu conjunto, tem criado distorções extraordinárias, sobretudo desequilibrando a competição
empresarial e criando regimes tão extraordinariamente
díspares que terminam, por assim dizer, criando um
ambiente caótico na área tributária para aqueles que
querem empreender.
Quero, ao ﬁnal, dizer que o Governo Federal,
como já havia dito, precisa coordenar esses movimentos, e é preciso recriarmos e ordenarmos uma nova
política de desenvolvimento regional que leve em conta
a necessidade de distribuir espacialmente o desenvolvimento de forma mais equilibrada e que contemple,
sobretudo, os Estados de menor capacidade econômica, para que eles possam atrair investimentos sem
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prejudicar o interesse de outros Estados e, ﬁnalmente,
o próprio interesse do País.
Sr. Presidente, essa questão é crucial e urgente.
Se o problema da guerra dos portos não for resolvido, o prejuízo pode ser ainda maior para o País, pois
corremos o risco de gestar um amplo processo de
desindustrialização precoce e de reprimarização da
nossa economia.
Muito obrigado.
Era isso o que tinha a dizer. Obrigado pela tolerância.
Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência nós temos, pela inscrição, a Senadora Angela Portela.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Permita-me, Presidente, perguntar: já houve a Ordem
do Dia? Haverá Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Já houve, Senador Eduardo Suplicy.
Pela ordem de inscrição, falará agora a Senadora
Angela Portela e, na sequência, como Líder, temos o
Senador Petecão.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Casildo Maldaner, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, vim nesta tarde ao plenário do
Senado para falar de um programa que considero de
extrema importância, principalmente porque atuo na
área de educação, na área social, e sinto-me muito feliz quando o Governo Federal implanta programas que
são importantes para a juventude brasileira.
Trata-se do programa Ciência sem Fronteira,
que será gerenciado por duas das mais importantes
entidades de ciência e educação em nosso País, a
Capes e o CNPq.
O programa Ciência sem Fronteiras constitui
uma aposta no futuro da juventude brasileira. Foi desenhado pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da
Educação, como uma prova de conﬁança em nossos
jovens, abrindo-lhes oportunidades para que busquem
conhecimento e experiência no exterior.
Tive oportunidade de estar, ontem, no lançamento
desse programa. A Presidenta Dilma destacou a importância do programa e lançou edital para abertura
de cem mil bolsas de estudo em instituições internacionais para atender jovens de todas as classes sociais
brasileiras. A elite aqui é a elite intelectual.
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Trata-se, em primeiro lugar, de um investimento na
juventude. Mas constitui também, como bem lembrou a
Presidenta Dilma, iniciativa que contribui para corrigir
as diferenças sociais, uma vez que abre as mesmas
oportunidades para todas as classes sociais, para a
juventude de todas as classes sociais do nosso País.
Apesar dos inegáveis avanços registrados pela
educação, pela ciência e pela tecnologia no Brasil, devemos admitir que, inclusive por sua tradição, países
que iniciaram antes sua industrialização contam com
experiências mais amplas a compartilhar. São também
instituições lá de fora que apresentam maior capacidade de receber os jovens brasileiros.
Como disse a Presidenta, apesar de nossas riquezas naturais, de uma agricultura produtiva e do avanço
tecnológico, o Brasil precisará cada vez mais de mulheres e homens capazes de produzir conhecimento,
Senador Inácio Arruda. É justamente o que pretende
o programa Ciência sem Fronteiras, implantado ontem
pelo Governo Federal.
O que se procurará, na verdade, é promover a
expansão, consolidação e internacionalização da ciência e tecnologia, levando à inovação e à maior competitividade brasileira por meio do intercâmbio de alunos
de graduação e pós-graduação. Tudo isso apostando
na mobilidade internacional.
Sua concepção reveste-se de caráter inovador.
Revela o interesse do Estado, tanto assim que 75 mil
das 100 mil bolsas que começam agora a ser oferecidas serão ﬁnanciadas pelo Governo Federal.
Entretanto, o próprio desenho do programa revela
a intenção de engajar a sociedade civil e o empresariado nacional. As demais 25 mil vagas foram obtidas em
parceria com empresas, entre elas a Vale e a Petrobras.
Já se deu o sinal de partida para a participação
dos estudantes.
Durante a cerimônia de ontem, anunciaram-se os
primeiros 1.500 brasileiros que seguem para os Estados Unidos, a curtíssimo prazo, em janeiro agora. O
projeto, em outras palavras, já está em plena execução.
No edital também lançado ontem, abrem-se novas
opções como Reino Unido, Alemanha, França e Itália.
Não ocorrerá uma centralização. Pelo contrário, mais
alternativas se preveem para fevereiro do ano que vem,
quando se incluirão países como a China, o Japão, a
Coreia, a Holanda, a Bélgica, a Espanha e Portugal.
Existem objetivos concretos a se perseguir no
Programa Ciência sem Fronteira.
As áreas prioritárias para as bolsas são as ciências básicas, como matemática, física, química e biologia, em que se reconhece grande carência no País.
Haverá ênfase nas engenharias.
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Destaco que haverá ênfase também no mérito. O
programa investirá em quem demonstra condições de
aproveitar a oportunidade agora aberta pelo programa
que está sendo lançado.
As bolsas se referem a graduação, doutorado e
pós-doutorado. Poderão ser pleiteadas por quem obtiver notas 600 no Exame Nacional do Ensino Médio,
no Enem.
Dessa forma, como anunciou o Ministro Aloysio
Mercadante, qualiﬁcação será relevante para participar
do processo de seleção. Bom desempenho acadêmico e participação anterior em programa educacionais
representarão diferenciais na seleção dos brasileiros
que participarão deste programa de fundamental importância para a ciência e a tecnologia no nosso País.
Sr. Presidente, qualquer nação que pretenda
crescer e se tornar mais justa precisa valorizar os seus
jovens. Nada é mais eﬁciente, neste sentido, do que
lhes fornecer os instrumentos para se desenvolverem.
É o que faz o Programa Ciência sem Fronteira.
Nossos jovens, ao participarem deste programa,
se prepararão para um futuro melhor, com mais justiça
social e com mais desenvolvimento.
Concedo o aparte ao Senador Armando Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Senadora Angela, queria congratular-me com V. Exª por este
pronunciamento e pelo registro que faz sobre a importância e o extraordinário alcance desse programa
que, em muito boa hora, a Presidente Dilma lançou e
que tem, como V. Exª sabe, participação também importante do setor privado. Instituições ligadas ao setor empresarial contribuem diretamente também para
a viabilização das metas do programa. Creio que ele
está na direção correta, o Brasil precisa estimular esse
movimento, desenvolver competências, promover um
processo de capacitação, sobretudo considerando
que nós temos toda uma pressão exercida em escala
global para que os países, nessa corrida, possam se
tornar mais aptos, desenvolver competências, para
poderem aspirar posições de liderança no contexto
internacional. Então, acho um programa de grande
alcance e de indiscutível mérito. Congratulo-me com
V. Exª, sabendo que essa agenda da educação lhe é
tão cara e V. Exª tem sempre dado uma contribuição
a esse debate aqui no Senado.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigada Senador, incorporo seu rico aparte ao
meu pronunciamento.
Quero dizer que 25% das bolsas, Senador Armando, serão destinadas pelo setor privado. Então isso
é importante, esta participação da indústria brasileira,
das empresas brasileiras, na melhoria da qualidade da
formação da juventude do nosso País.
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Muito obrigada pelo seu aparte.
Eu queria, Sr. Presidente, destacar aqui que, há
pouco, estivemos com o Ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, que convocou toda a Bancada da região Norte do nosso País para passar informações a
respeito da implantação, da expansão do Plano Nacional de Banda Larga na região Norte. Ele anunciou a
ampliação dos recursos no Orçamento da União para
que os Estados da região Norte possam ter o Plano
Nacional de Banda Larga instalado em todos os Municípios até 2014.
E nós que lutamos desde 2008 para que a população da região Norte, a população do meu Estado
de Roraima possa ter acesso à Internet banda larga,
nós ﬁcamos muito satisfeitos com os anúncios feitos
pelo Ministro. Não há condição de implantar o Plano
Nacional de Banda Larga nos Estados da região Norte
sem que haja investimento de recursos. E quando se
fala em Plano Nacional de Banda Larga, é bom lembrar que os critérios do programa exigem a oferta de
banda larga de um megabyte por segundo no valor de
R$35,00 quando os Estados não concedem a isenção
do ICMS; e um megabyte por segundo há R$29,90
quando há isenção do ICMS.
Então, considero um avanço importante para o
nosso País, especialmente para os Estados que compõem a região Norte.
Gostaria de destacar que, nessa reunião das
15 horas e 30 minutos com o Ministro das Comunicações, todas Bancadas dos Estados que compõem a
região Norte estiveram presentes, e S. Exª anunciou
a antecipação da implantação do PNBL nos Municípios da região.
Pois não, Senador Petecão.
O Sr. Sérgio Petecão (PSD – AC) – Senadora,
na verdade, queria parabenizar a iniciativa do Governo
Federal. Nós sabemos da importância da implantação
dessa banda larga na região Norte. E, ao mesmo tempo,
lamento ao Ministro por não ter recebido esse convite.
Acho que foi uma acertada decisão do Governo, até
porque – vou falar pelo Estado do Acre – nós vivemos
num completo isolamento e, numa hora bem oportuna,
o Governo tomou essa decisão. Agora, lamento por não
ter recebido o convite para participar desse ato solene, político, por parte do Governo Federal. Obrigado.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR)
– Senador Petecão, eu queria esclarecer que os Estados da região Norte convidados para participar dessa reunião num primeiro momento foram: Estado do
Pará, Amazonas, Amapá e Roraima. Certamente, num
segundo momento, o Ministro Paulo Bernardo deverá
convidar também os Estados que não participaram da
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reunião no primeiro momento. Mas o benefício, Senador Petecão, é certamente para toda a região Norte.
Ficou decidido, na reunião, que a Telebras convidará todas bancadas dos Estados para, particularmente, falar sobre a situação do PNBL em cada Estado; e
o Acre certamente será convidado.
Muito obrigada, Senador Petecão.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa se congratula com V. Exª pelo
depoimento dado sobre as comunicações em relação
à juventude e também com as comunicações dos Estados da região da Amazônia, principalmente, incluindo
o Estado de V. Exª, Roraima.
Registro também aqui, Senador Armando Monteiro, a questão – deixamos passar o momento e não
poderíamos – que trata da concorrência entre os portos
no Brasil, hoje. Mas o Governo Federal, como disse V.
Exª, Senador Armando Monteiro, deve entrar nessa,
para que no conjunto evite guerras entre os Estados.
Então, é para unir o Brasil, o que é essencial.
Mais uma vez, obrigado e meus cumprimentos.
Pela ordem de inscrição, temos aqui, como líder,
o Senador Petecão. Porém, antes, a Mesa faz a seguinte comunicação:
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência comunica às Srªs e aos
Srs. Parlamentares que a sessão conjunta do Congresso Nacional será reaberta amanhã, quinta-feira,
dia 15 (quinze) de dezembro, às 10 (dez) horas, no
plenário da Câmara dos Deputados, tendo sido acrescido à pauta o PL do Congresso Nacional nº 29, de
2011, que institui o Plano Plurianual da União para o
período 2012/2015.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Portanto, amanhã, às 10 horas, haverá sessão do Congresso Nacional para analisarmos,
entre alguns temas, o Plano Plurianual.
Com a palavra o Senador Petecão, como Líder.
Na sequência, nós teremos, por permuta com
a Senadora Marta Suplicy, o Senador Paulo Davim,
como inscrito.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho
à tribuna, nesta tarde e noite de hoje já, primeiramente para fazer aqui um registro muito especial. Ontem
participei do ato de posse da minha companheira de
partido, a nossa Senadora Kátia Abreu, que mais uma
vez assumiu a presidência da CNA. Foi um ato bonito,
bastante prestigiado e tive a honra de estar presente e
me senti muito feliz em ver a prestação de contas que
essa entidade fez, com as autoridades ali presentes,
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e com os projetos que a CNA pretende implementar
no nosso País.
Então queria aqui parabenizar a Senadora Kátia
Abreu, minha colega, minha amiga de partido, uma
pessoa com quem nos orgulha muito dividir aqui os
espaços do nosso glorioso PSD 55, ela que tem dado
uma contribuição muito grande ao crescimento do
nosso Partido.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras aqui presentes,
outro tema que me traz à tribuna nesta tarde de hoje
é o fuso horário no Acre. Esse projeto já foi debatido
aqui no plenário desta Casa, nas comissões, e há mais
de um ano, no segundo turno das eleições de 2010,
aconteceu o referendo no Estado do Acre, quando os
acreanos decidiram que não aceitavam a brusca decisão, com aquele projeto do então Senador Tião Viana,
de mudança de horário. O povo do Acre não aceitou
e o Deputado Flaviano Melo, atendendo ao pedido da
população, ao clamor das ruas, fez um projeto de referendo em que o povo acreano teve oportunidade, na
sua maioria, de ir às urnas e dizer que não concordava
com aquela mudança de horário.
O que nos preocupa é que, feito o referendo, organizado e realizado pelo TRE do meu Estado e homologado pelo TSE, no entendimento de muitos juristas e
de alguns Senadores e Deputados Federais, não existe
no regime democrático um instrumento mais forte, mais
democrático do que o referendo. Mas a Comissão de
Constituição e Justiça não entendeu assim, que uma lei
só pode ser revogada por outra lei. Houve um debate
muito acirrado e nós, para que pudéssemos dar uma
certa celeridade e resolver o problema de uma vez por
todas, pedimos ao Senador Pedro Taques, que foi o
autor do projeto que tratava do fuso horário do Acre .
A escolha do Senador Pedro Taques foi acertadíssima, até porque é um dos Senadores mais preparados que temos no Senado, que tem uma formação
jurídica e para que não cometêssemos nenhum tipo de
equívoco. E o Senador Pedro Taques, dentro do que
rege as normas desta Casa... e aqui quero reconhecer
a certa celeridade e o empenho dos Senadores, inclusive do Senador Pedro Taques, para que esse projeto
tramitasse aqui e fosse para a Câmara. Na Câmara,
tivemos o apoio da maioria da bancada do Acre, dos
Deputados Federais. Ele tramitou em duas Comissões,
CCT e CCJ, e também foi aprovado por unanimidade.
O projeto já foi encaminhado à Presidência da
República; tivemos oportunidade de conversar com
o Líder do Governo, Senador Romero Jucá, para que
ele ﬁzesse fazer uma interlocução junto com a Casa
Civil para que pudesse nos ajudar para resolver de
uma vez por todas essa situação.
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No juízo do povo acreano, ele não entende por
que tanta morosidade. Há mais de um ano aconteceu
esse referendo no Acre. As pessoas estão começando
a cobrar, e com razão.
Queria aproveitar esta ocasião. Já tive oportunidade também de conversar pessoalmente com a Ministra Ideli. Quero fazer aqui esse pedido à Casa Civil,
na pessoa da Ministra Gleisi Hoffmann, nossa colega
Senadora aqui, para que nos ajude também.
Hoje é aniversário da nossa Presidente Dilma, eu
queria aqui parabenizá-la e pedir que aproveite o dia
de hoje... já que esse projeto foi encaminhado à Casa
Civil no dia 30 de novembro. A Presidente tem 15 dias
úteis para sancionar ou rejeitar. O projeto só pode ser
rejeitado se for inconstitucional – não é o caso – ou se
for uma afronta relevante ao interesse público – o que
também não é o caso, porque foi uma decisão tomada através de referendo popular em que a população
teve oportunidade de se pronunciar e dizer que não
aceitava aquela mudança de horário.
Queria aproveitar esta oportunidade, no dia do
aniversário da nossa Presidente Dilma Rousseff, para
que ela sancione esse projeto, que já está na Casa Civil.
Queria ir mais longe. Queria fazer um convite para que
a nossa Presidente Dilma para que fosse até o Acre
fazer um ato político, um ato da devolução do horário
do povo acreano. Olha que coisa bonita. Ela não teve
oportunidade de ir nem uma vez ainda no nosso Estado. Nós estamos esperando ansiosos. Espero que
esta atitude de devolver o horário do Acre poderia ser
uma grande oportunidade.
Eu encaminhei um expediente fazendo esse convite à Presidente. Se não for possível – sabemos que
a Presidente tem uma agenda cheia, sempre está
representando o nosso País no exterior – podia fazer
um ato político na Presidência da República, chamar
toda a bancada do Acre, os Deputados Federais, nós,
Senadores, as autoridades acreanas para que possamos ter o prazer de participar desse ato.
Tenho certeza de que, já que temos como um de
nossos heróis o gaúcho Plácido de Castro, a nossa
Presidente, que não é gaúcha de nascimento mas é
gaúcha de coração, uma mineira que é gaúcha de coração, poderia colocar o nome dela na história, como
a Presidente que devolveu o horário do povo acreano,
o horário que foi tomado do povo de forma arbitrária,
de uma forma brusca. Nós tivemos um exemplo agora
do Pará, que acabou de participar de um referendo,
de um plebiscito. É o que deveria ter acontecido no
Acre. Saber se o povo do Acre queria mesmo mudar
de horário, e não fazer como ﬁzeram. O povo do Pará
foi consultado se queria fazer a divisão do Estado e, de
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uma forma democrática, disse que não queria dividir
o Estado. E a vontade do povo do Pará foi respeitada.
Então, nós queríamos muito que, antes de adentrarmos 2012, tivéssemos o prazer e a felicidade de
ter o nosso horário de volta, até porque o prazo se
encerra dia 20. Dia 20 se encerra o prazo para que a
nossa Presidente possa sancionar este projeto. E não
tenho dúvida, eu não tenho dúvida de que a Presidente
Dilma vai sancionar.
Então, eu queria mais uma vez aqui reiterar o
convite para que a nossa Presidente vá ao Acre e, aí
sim, fazer uma festa bonita, uma festa democrática,
envolver a população. Acho que o Governo do Estado
podia fazer um gesto bonito, pedir desculpas ao povo
acreano. “Olha, eu achei que o povo queria a mudança,
o povo não quis e eu estou aqui me rendendo, pedindo desculpas, admitindo que tomei uma decisão inadequada, mas, agora, está aqui a nossa Presidente,
vamos voltar nosso horário, o horário de Deus, como
chamamos lá, o horário do povo do Acre, há mais de
100 anos que convivemos com esse horário e estamos devolvendo.”
Então, ﬁca aqui, mais uma vez, o meu apelo,
parabenizar a Presidente Dilma mais uma vez, e que,
no dia do aniversário dela, possa estar sancionando
esse projeto, que é de fundamental importância para
o povo acreano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, temos, então, a inscrição, por permuta com a Senadora Marta Suplicy, do
Senador Paulo Davim.
Logo a seguir, como Líder, vai falar a Senadora
Marinor Brito.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, antes
de tecer alguns comentários sobre o assunto pelo qual
vim à tribuna, eu gostaria de informar aos presentes
e a todos os que nos assistem pela TV Senado que o
Conselho de Senadores do Prêmio Bertha Lutz, o 12º
Prêmio Bertha Lutz, o Prêmio Mulher-Cidadã se reuniu hoje à tarde e escolheu, através do voto, as cinco
mulheres que receberão o Diploma Mulher-Cidadã do
12º prêmio Bertha Lutz, Senadora Angela Portela. As
cinco escolhidas foram a Presidenta Dilma Roussef;
a Srª Eunice Michiles, que foi a primeira Senadora da
República; a Srª Ana Alice, responsável pela primeira
delegacia da Mulher; a viúva do líder comunista Carlos
Prestes, Maria Prestes; e a sindicalista Rural Rosali.
São cinco mulheres que fazem jus ao prêmio para
o qual foram escolhidas na tarde de hoje, o Diploma
Mulher-Cidadã Bertha Lutz. Então, quero parabenizar
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todas essas cinco grandes mulheres pelo prêmio a que
ﬁzeram jus, o Prêmio Bertha Lutz.
Mas, Sr. Presidente, o Senado da República está
chegando ao ﬁnal de mais um ano legislativo, e várias
matérias foram apreciadas, debatidas exaustivamente
e votadas. As suas comissões trabalharam intensamente, num ritmo frenético, e, na última semana, apreciamos aqui duas matérias de grande relevância para o
Brasil. Na terça-feira, votamos o Código Florestal; na
quarta-feira, votamos a regulamentação da Emenda nº
29. É exatamente sobre esse tema que quero me ater.
Na ocasião, defendi o voto a favor do substitutivo do Senador Tião Viana, e cada vez mais esse meu
pensamento se consolida como correto. De todos os
estudos, de tudo que vi, de tudo que estudei, de tudo
que pesquisei, até por experiência vivenciada na proﬁssão que exerço, devo dizer que qualquer manifestação
de euforia é uma manifestação que não corresponde
à realidade dos fatos.
Todos nós, brasileiros, acalentávamos até então
uma expectativa de mudança na saúde pública do Brasil
a partir da apreciação e votação da regulamentação da
Emenda nº 29, fato que ocorreu na quarta-feira passada. Por que acalentávamos aquela expectativa? Porque
acreditávamos que o Plenário do Senado da República
ia fazer a opção pelo substitutivo que já havia aprovado
há algum tempo, o substitutivo do Senador Tião Viana,
que estabeleceria a responsabilidade orçamentária com
a saúde da União na ordem de 10% do seu Orçamento
bruto. Até porque, já que os Municípios vão contribuir
para o ﬁnanciamento da saúde com 15%, os Estados
com 12%, nada mais natural que a União contribuísse com 10%. Mas, infelizmente, isso não aconteceu,
Digo infelizmente porque o que nós queríamos, o que
nós defendíamos não era colocar a contribuição da
União em patamares irreais; não queríamos colocar
essa contribuição num Brasil de 2015, 2020, 2030.
Não. Queríamos apenas que a contribuição do Orçamento da União estivesse igualada ou fosse igualada
à contribuição dessa mesma União de 1995, 15 anos
atrás, quando a contribuição do Governo Federal era
da ordem de 9,6%. Hoje, essa participação é de 7,1%
do Orçamento, da Receita bruta da União.
Portanto, não houve avanço, não chegou dinheiro novo para ﬁnanciar a saúde do Brasil. Qualquer argumento em contrário é um argumento falacioso. Por
mais que digam que vai chegar uma contribuição de
7 bilhões, porque já incluíram o Fundeb na base de
cálculo dos Estados, isso é irreal. O que aconteceu foi
que devolveram os 7 bilhões, o que já acontece neste
ano. Quando chegou à Câmara, esses 7 bilhões saíram em função de terem afastado o Fundeb da base
de cálculo da contribuição do Orçamento da União. Ao
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chegar ao Senado, isso foi reintroduzido. Portanto, não
houve mudança substancial do ﬁnanciamento da saúde no Brasil, e no ano que vem, de novo, estaremos
aqui às voltas com o problema crônico que todos nós
já conhecemos e o Brasil também, que é o subﬁnanciamento da saúde.
A única coisa que vejo como novidade é que a
regulamentação da Emenda nº 29 estabelece o que
pode ser considerado gasto em saúde e o que não
o é. Isso evita que Estados e Municípios coloquem
nos seus gastos, por exemplo, merenda escolar, saneamento, Previdência, restaurante popular e tantos
outros gastos que entram – ou entravam – nos gastos
da saúde. Vai haver esse expurgo. Portanto, vai restar
algum recurso já existente para ser gasto com a saúde – pelo menos eu espero.
Da mesma forma, em relação aos Estados que
hoje não contribuem com os 12%, vamos ter condições
de promover uma ﬁscalização mais efetiva e de fazer
uma cobrança mais eﬁcaz para que esses Estados e
Municípios destinem os recursos que a regulamentação da Emenda nº 29 determina.
Ademais, tudo como antes, sem novidade alguma no ﬁnanciamento da saúde. Mas, no próximo ano,
essa luta continuará. Precisamos voltar a discutir o
ﬁnanciamento da saúde.
Em conversa que tive com o Senador Humberto
Costa, que é Líder do Governo, ele me falava da intenção de montar, de formatar um grupo de Senadores
para que possamos fazer uma discussão especíﬁca
sobre o ﬁnanciamento da saúde e oferecê-la como
sugestão desta Casa para a Presidenta Dilma e para
o Ministro Padilha. É uma informação nova, é uma informação alentadora. Com essa informação, tenho absoluta certeza, se a intenção for levada a cabo, teremos
como contribuir, sob forma sugestão, para descobrirmos fontes alternativas para o ﬁnanciamento da saúde,
coisa que nós precisamos em caráter de emergência.
O Brasil, que é a sétima economia do mundo, este
País pujante, oferece um sistema de saúde universal;
entretanto, destina 3,7% do seu PIB para ﬁnanciar o
setor. Isso é irreal.
Países que também, como nós, oferecem uma
assistência de saúde universal têm uma média de investimento da ordem de 7,5% do PIB. Portanto, nós
estamos investindo menos da metade.
A própria Presidenta Dilma, em entrevista, reconheceu que o Brasil investe 45% menos em saúde
pública do que investe a Argentina, um país vizinho, de
uma economia fragilizada e incomparavelmente inferior
ao Brasil no tocante à estrutura econômica.
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O Brasil investe menos, per capita/ano, do que
investe um país como o Chile, como a própria Argentina, como Portugal e tantos outros.
Então, nós precisamos, Sr. Presidente, fazer essa
discussão, uma discussão real, sem subterfúgios, sem
escamotear a verdade, abraçando a causa da saúde
como uma causa suprapartidária, como se todos nós
– e é verdade – quiséssemos ajudar, contribuir e fazer essa discussão, procurando uma saída nova para
o ﬁnanciamento da saúde.
Durante este ano, eu trouxe projetos a esta Casa.
Tenho apresentado projetos e trazido sugestões para
ﬁgurarem como fontes novas de ﬁnanciamento, como,
por exemplo, a tributação do cigarro destinada à saúde.
Ora, o Brasil gasta, por ano, mais de 300 milhões
com os pacientes com doenças provocadas pelo tabaco,
pelo fumo. Nada mais justo que esse produto contribua
com algum percentual que seja destinado à saúde.
Vejam que o Brasil é um dos países que vendem
o cigarro mais barato do mundo. Esse realinhamento
de preços é uma orientação da Organização Mundial
de Saúde, como fator diﬁcultador de adesão de novas
pessoas ao vício, como, por exemplo, destinar 15% das
multas de trânsito para a saúde. Eu acho isso absolutamente legítimo e viável, até porque o Brasil gasta
mais de 200 milhões só com acidentados no trânsito,
só com as internações dos pacientes vitimados pelos
acidentes de trânsito. Nada mais justo do que, das
multas de trânsito, um percentual seja destinado para
o setor saúde.
Há um projeto de minha autoria que está tramitando na CAS, que diz respeito aos prêmios não reclamados da loteria, para que sejam destinados à saúde.
No ano passado, esse prêmio foi da ordem de R$168
milhões. Então, por que não destiná-lo à saúde?
Várias e várias ideias contribuirão para fortalecer
o ﬁnanciamento do setor. Nós precisamos é estabelecer essa discussão. Nós precisamos é ordenar essas
sugestões em um debate franco, aberto, claro, cristalino, com o Executivo, com o Ministério da Saúde, com
a área econômica do Governo. Vamos ouvir os setores
organizados da saúde pública do Brasil. Vamos ouvir o
Parlamento, de forma que todos nós possamos contribuir com sugestões, possamos contribuir com proposta
de projetos no sentido de fortalecermos a saúde publica
no Brasil, que perece, que agoniza por falta de recursos suﬁcientes para ﬁnanciar a saúde do nosso povo.
Enquanto não se priorizar esse tema, nós vamos
ver, quase que diariamente nos telejornais do Brasil,
matérias mostrando hospitais superlotados, atendimentos indignos à população, epidemia de dengue, vidas
sendo ceifadas por falta de recursos, por falta de uma
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discussão aberta, franca, responsável, uma discussão
desapaixonada sobre saúde.
Portanto, o Senado chega ao ﬁnal do seu ano
legislativo com a aprovação de tantas coisas importantes para o Brasil, Sr. Presidente! Houve tantos avanços, tantas matérias fortaleceram o nosso País, mas
eu quero fazer este registro: eu não quero que passe
em brancas nuvens essa dívida que o Congresso tem
com o povo brasileiro. Eu não quero deixar passar em
brancas nuvens a dívida que o Congresso nacional
deixou este ano para o povo brasileiro.
Depois de tantas discussões, tantos debates, fechamos mais um ano com o povo agonizando nas ﬁlas,
perdendo a sua saúde e, às vezes, até a sua própria
vida, porque não tivemos competência para resolver
o problema da saúde pública no Brasil.
Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento o Senador Paulo Davim.
Quero me associar a V. Exª pelo belo pronunciamento que faz em defesa da saúde pública no Brasil,
que certamente precisa de mais investimentos. Os números citados aqui, de fato, retratam a verdade.
De tal maneira que quero me somar às palavras
do Senador Paulo Davim, porque, certamente, a maioria do Congresso Nacional quer mais destinação de
recursos a essa área tão importante para o nosso País.
Com muita honra e satisfação, quero anunciar o
pronunciamento da ilustre e valorosa Senadora Marinor Brito, que tem a palavra assegurada aqui por 20
minutos.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, este é um dia de plenário vazio, de
ﬁnal do ano.
Antes de começar meu pronunciamento, eu queria registrar aqui a presença do Dr. Cipriano Sabino,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará,
que, junto com os conselheiros e o ouvidor, está em
missão aqui para tentar fazer com que ande o projeto
de emenda constitucional que cria o Conselho Nacional, um conselho de ﬁscalização dos Tribunais de
Contas dos Estados brasileiros. São muito bem-vindos.
Estiveram aqui e entregaram uma documentação importante ao Presidente Sarney, que atendeu de pronto
o nosso pedido.
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Na tarde de hoje, já entrando pela noite, quero
lembrar, em nome do povo brasileiro, tenho certeza,
que travamos uma grande batalha na sociedade civil
para garantir a moralização da gestão do Estado brasileiro, com destaque para a punição exemplar dos
envolvidos em malversação de recursos públicos e
para a proibição de que pessoas ﬁchas sujas voltem
ao cenário político brasileiro.
Nós, Senador Pedro Taques, representado o
Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que fomos
parceiros permanentes dessa construção, sentimo-nos
feridos de morte pela Suprema Corte do País com o
ataque à democracia do Brasil, com o ataque a uma
conduta ética. Muito lutamos e vamos continuar lutando
para que as instituições públicas neste País tenham
essa conduta ética.
Esta foi uma surpresa: em menos de 24 horas
depois do anúncio do resultado da votação em torno
do nome da Ministra Rosa Weber – aqui, houve 57 votos favoráveis, 14 votos contrários e uma abstenção
–, depois de uma pressão, amplamente publicada por
alguns dirigentes do PMDB, inclusive desta Casa, feita ao Ministro Peluso, nós tivemos, no dia de hoje, na
tarde de hoje, o desconforto ético, o desconforto jurídico de ver um recurso, um embargo de declaração do
ex-Deputado Jader Barbalho que não estava na pauta
para votação na Suprema Corte do País hoje.
Na última votação, houve um empate: cinco votos
a cinco. O Ministro Peluso tinha dito que, em função
desse empate, o processo voltaria à pauta, já que havia
sido anunciado pela Presidenta da República o nome
da nova Ministra. O processo voltaria à pauta, para
ser votado já com a presença da nova Ministra. Estranhamente, no dia de hoje, o embargo volta à pauta,
Senador Cristovam Buarque, inesperadamente, sem
que nenhum Ministro daquela Casa que se tinha manifestado contra o embargo tivesse tido conhecimento
disso com algumas horas de antecedência. Os Ministros foram surpreendidos com a consulta do Presidente
sobre a manutenção ou não dos votos anteriormente
declarados. E, imediatamente, tomando uma atitude
bem diferente de como se tem comportado a Justiça
brasileira, em especial, a Suprema Corte do País, ele
tomou a decisão de desempatar. Não existe registro,
na história recente deste País, de que um Presidente
do Supremo, Senadora Amélia, tenha usado o direito
regimental – é fato – de votar, para desempatar, em
um caso polêmico decidido naquela Corte.
Não é novidade nenhuma o tamanho da polêmica
que esse tema tem gerado no País. Não é novidade
que muitos recursos jurídicos foram utilizados para
que os que são ﬁchas sujas deste País, que tiveram
seus registros negados pelo Tribunal Superior Eleitoral,
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pudessem concorrer ou pudessem, depois da decisão
do Supremo da não validade da ﬁcha limpa para 2010,
tentar ocupar os espaços no Legislativo brasileiro ou
mesmo no Executivo.
É lamentável que o Ministro Peluso tenha tomado uma decisão diferente de toda a conduta daquela Corte, em favor de uma parte – em favor de uma
parte, repito –, e a tenha tomado quase na calada da
noite e da madrugada. Em nenhum pronunciamento
ouvido ontem aqui, mesmo nos discursos dos que se
manifestaram com restrições à indicação da Ministra
ou a algum grau de detalhe sobre suas respostas no
debate feito no Senado Federal ou a outras questões,
em nenhum momento, aventou-se a possibilidade da
antecipação desse julgamento antes da chegada da
Ministra Rosa Weber à Suprema Corte do País.
Isso assusta. Isso preocupa. Isso preocupa não
apenas esta Senadora do Pará, que ocupa, com muita
honra, com muito orgulho, com votos limpos, esta vaga
no Senado Federal. Esta Senadora, durante este ano,
nunca se arredou da defesa dos interesses do povo
trabalhador deste País e dos excluídos, da luta pela
ética na política. Aqui, ﬁzemos um trabalho incansável
para construir uma oposição programática ao Governo
Dilma, não uma oposição raivosa, mesquinha, pautada
em interesses outros que não os interesses verdadeiros do povo brasileiro, do povo paraense.
Não sei, mas, talvez, hoje, no aniversário da
Presidenta Dilma, ela já esteja festejando o presente que essa condução política do País acabou dando
a ela, a possibilidade da volta do ex-Deputado Jader
Barbalho para cá.
Tenho a certeza de que ele não virá para cá, Senadora Vanessa, para interagir com a nossa CPI do
Combate ao Tráﬁco de Pessoas, como nós estamos
fazendo, tentando impedir a vulnerabilidade social de
meninas, de crianças e de mulheres que estão sendo
vendidas no tráﬁco interno e externo deste País e cujos
direitos estão sendo violados cotidianamente. Estamos
lutando! Amanhã, vai ser entregue uma nova proposta
de lei para atualizar a legislação brasileira, para tipiﬁcar no Código Penal Brasileiro o tráﬁco de pessoas em
todas as suas modalidades, para que os operadores
do Direito tenham a possibilidade de penalizar a rede
de traﬁcantes do início ao ﬁm, como aquela simples
aliciadora, que foi convencida, também por falta de
alternativa, a integrar essa rede de traﬁcantes, mas
que não é a que lucra com isso, é a que ajuda na exploração de pessoas.
Tenho a certeza de que ele não virá para cá, Senador Cristovam, para compor conosco a Comissão de
Educação e atuar no debate necessário, urgente, que
este Congresso Nacional precisa fazer sobre o Plano
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Nacional de Educação, numa perspectiva de inclusão
social, numa perspectiva de colocação de recursos orçamentários para dar conta das metas que precisamos
cumprir para afastar o câncer do analfabetismo no País
e a falta de possibilidades de crianças, adolescentes
e cidadãos deste País se sentarem num banco de escola com dignidade.
Tenho a certeza de que ele não vai fazer uma
emenda, como eu ﬁz, para aprovar na Comissão de
Educação R$32 bilhões, para que o Governo brasileiro não tenha a desculpa de que não há, no Plano
Plurianual, recursos previstos para garantir os 10%
do PIB para a educação, que é uma luta histórica dos
educadores brasileiros, que é uma luta da sociedade.
Eu tenho a certeza de que ele não viria para cá
votar para elevar o valor do salário mínimo, como eu
ﬁz; votar contra a privatização dos Correios e dos hospitais universitários, como eu votei; votar contra as alterações do Código Florestal e fazer a luta que ﬁzemos
aqui em defesa das ﬂorestas, em defesa das nossas
riquezas e de um desenvolvimento que não privilegie
os interesses da exportação da soja, do desmatamento desenfreado, como nós vivemos na região oeste do
Pará, ou os interesses dos grandes produtores rurais,
dos grandes pecuaristas do nosso Estado. Quem coloca
mais de 70% do alimento na mesa dos brasileiros é a
agricultura familiar, são os pequenos produtores, que
não foram considerados no projeto do Código Florestal.
Se estivesse aqui, ele, talvez, ﬁzesse coro com
a prorrogação da DRU.
E nós ﬁcamos aqui de cabeça erguida. Houve um
momento em que meu voto foi o único contrário, mas
não arredei um minuto, porque foi uma luta histórica
do povo brasileiro, na Constituição de 1988, quando
conseguimos vincular recursos ﬁxos no Orçamento
da União, para que não existisse desculpa por parte
do Governo. Esse debate suscitou aqui uma dança de
cadeiras entre o PSDB e o PT: ora o PSDB era a favor,
ora o PT estava junto com o PSDB; agora, o PSDB se
posiciona contra o PT. E acabou sendo tomada uma
decisão bem contraditória, Senadora Ana Amélia, com
todo o respeito. Aqui, não estou vinculando isso a nenhum parlamentar individualmente. Mas é uma concepção de governo. E eu, com muita consciência do meu
papel e da minha decisão política, nunca arredei o pé
das minhas posições originárias neste Senado Federal.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Senadora Marinor...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pois
não, Senadora.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– V. Exª me permite um aparte, Senadora?
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – É claro.
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A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Primeiro, quero cumprimentar V. Exª e dizer que,
nesses meses em que V. Exª está conosco, V. Exª trabalhou de forma árdua em defesa do Pará e do Brasil, procurou marcar sua atuação na defesa dos mais
humildes, dos mais necessitados. De todos os Senadores, eu, talvez, tenha sido uma das Senadoras que
tiveram maior diálogo com V. Exª, porque presido uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, a primeira instalada nesta Legislatura, por unanimidade, e proposta
por V. Exª, que enfrenta e investiga o tráﬁco nacional
e internacional de pessoas. Sou testemunha, Senadora Marinor, da dedicação de V. Exª a esse tema, no
sentido de tirar muitas pessoas, os mais humildes e as
mais humildes – as maiores vítimas são as mulheres
–, dessa situação de extrema vulnerabilidade, de um
crime que não se enxerga. Quero dizer que, de todos
os prazeres que tive nesta Casa, um deles foi trabalhar com V. Exª. Sei da sua dignidade, sei da sua disposição e do seu compromisso com a causa e com a
luta do povo brasileiro. Portanto, quero dizer a V. Exª,
Senadora Marinor, que está na vida pública há muito
anos, que não vai ser um ou outro ato que lhe vai tirar
da vida pública. A senhora poderá não estar aqui nos
próximos períodos, mas, certamente, estará presente
na luta do povo, diante dessa luta do povo. Então, quero dizer que não vejo esse seu pronunciamento como
um ato de despedida, não. Vejo o seu pronunciamento
mais como um desabafo e ﬁz questão de lhe pedir um
aparte para falar, de público, deste plenário, o quanto
aprendi admirar a dedicação de V. Exª em defesa do
povo brasileiro e, principalmente, em defesa do querido Estado vizinho, o Estado do Pará, que é o Estado
que V. Exª representa. Receba o meu abraço e a minha
solidariedade, Senadora Marinor!
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, Senadora.
Senadora Lídice, V. Exª tem o aparte, por favor.
A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Senadora Marinor, quero dar meu testemunho nesta Casa
da atividade que V. Exª desenvolveu neste período. A
senhora foi uma Senadora incansável na defesa dos
direitos humanos em nosso País, incansável na defesa
dos direitos dos trabalhadores brasileiros, incansável
na defesa dos interesses do seu Estado, incansável
na defesa dos direitos das mulheres, dos despossuídos, relatando essa CPI, que é uma CPI muito difícil, como eu, que dela também sou integrante, pude
veriﬁcar nos depoimentos. Essa CPI é presidida pela
Senadora Vanessa Grazziotin com muita competência
e dedicação. V. Exª, na verdade, foi a grande formuladora dessa discussão no Senado Federal. Trata-se
da CPI do Tráﬁco de Pessoas no nosso País. Estive-
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mos na Bahia, estivemos em São Paulo. Pude perceber sua dedicação e seu conhecimento em relação a
essa causa. Certamente, não podemos discutir uma
decisão do Supremo Tribunal Federal, mas quero dizer que V. Exª representou muito bem, honrou o seu
Estado, com sua participação aqui no Senado Federal.
Com certeza, levará essa experiência para fortalecer
a militância política e a continuidade da sua luta em
defesa dos trabalhadores, em defesa do povo brasileiro no Pará, e na continuidade da sua vida pública.
Receba o meu abraço, a minha calorosa solidariedade
e principalmente a minha conﬁança de que V. Exª vai
continuar na luta. Muito obrigada.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, Senadora Lídice.
Senador Pedro Taques. Depois, Senador Paulo
Davim.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu estou
aqui.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Senadora Ana Amélia depois do Senador Pedro Taques.
Desculpe Senadora. E Paim depois.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Penso
que a Senadora Ana Amélia levantou primeiro. Por favor, Senadora Ana Amélia.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, Senador.
Desculpa, Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Obrigada,
Senador Pedro Taques. Cara Senadora Marinor Brito,
aqui no Senado Federal, V. Exª, eu e outros parlamentares, como o próprio Senador Pedro Taques, estreamos na experiência parlamentar na Casa Revisora
do Congresso Nacional. Aprendi muito com V. Exª,
como uma representante da minoria da minoria. A sua
combatividade e o seu apego ferrenho e obstinado às
questões regimentais, à legalidade, ao ordenamento
do funcionamento da Casa, ao direito da minoria, foram
aqui um bom ensinamento. Realmente, isso evidencia
também a garra que as mulheres têm nas causas a
que se dedicam e que se aplicam. E V. Exª foi claramente uma guerreira na defesa das minorias, seja na
Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo nosso
colega Paulo Paim, e em outras matérias importantes
nesta Casa, uma das quais não conseguiram conclusão, como foi o Projeto 122. Eu queria apenas fazer
um reparo ao seu pronunciamento a respeito dos agricultores familiares em relação ao Código Florestal.
Se algum setor da produção teve proteção, guarida e
apoio dos relatores foi o dos agricultores familiares da
Amazônia, do Norte e até do Sul do País. Eles foram,
exatamente por uma necessidade social de proteger
essa camada de agricultores, que, como disse V. Exª,
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têm uma importância muito grande na produção de alimentos em nosso País. Havia justiﬁcadas razões para
dar essa proteção especial aos agricultores familiares,
e assim foi feito pelo que escreveram os Senadores
Luiz Henrique da Silveira e Jorge Viana. É um reparo,
por questão de justiça, pelo texto que está no Código
Florestal. Muito obrigada e cumprimentos a V. Exª por
tudo que fez nesta Casa.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, Senadora Ana Amélia. Eu deixo de inserir, acho
que não é hora de contestar o debate do Código Florestal. Ele já cumpriu o seu curso aqui nesta Casa.
Nossos posicionamentos vão continuar, tenho certeza,
na Câmara Federal.
Aliás, recebi hoje o abraço fraterno, carinhoso, dos
três Deputados da nossa bancada guerreira: Deputado
Jean Wyllys; Deputado Ivan Valente, que é Presidente
Nacional do nosso Partido; e Deputado Chico Alencar,
que também estiveram conosco.
Senador Pedro Taques, por favor.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senadora Marinor, eu quero expressar à senhora o respeito...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – ...e um
testemunho ao povo do seu Estado do Pará. Não que
isso se ﬁzesse necessário, mas presto um testemunho
de que V. Exª aqui exerce – perceba que estou usando
o tempo correto – o mandato digno na defesa das causas sociais e democráticas. Independentemente dessa
decisão do Supremo Tribunal Federal – vamos falar um
pouco sobre ela em instantes –, tenho absoluta certeza
de que não interessa a trincheira que V. Exª porventura
venha a ocupar, mas a causa que V. Exª vai continuar
a defender. O que interessa é a causa. A trincheira, o
mandato, o local é de somenos importância para uma
pessoa como V. Exª, que defende uma causa. Quanto
a essa causa, nós aqui, em diversas oportunidades,
muitas vezes votamos de forma semelhante ou diferente, mas o respeito pelas causas que V. Exª defende,
esse respeito – penso – nós todos aqui no Senado temos que expressar a V. Exª. Esse é um primeiro ponto. O povo do Pará está muito bem representado aqui
por V. Exª. O segundo ponto que devemos debater é:
por que é assim? Não o que é assim, mas por que é
assim? Por que decisões como essa do Supremo Tribunal Federal ocorrem nesse momento, a destempo?
Por que decisões do Supremo Tribunal Federal ou do
Poder Judiciário ocorrem, em determinados, momentos muito rapidamente e, em outros, de forma morosa,
quase parando? Não é o que é, mas por que é. No
Brasil, precisamos discutir esses motivos...
(Interrupção do som.)
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O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Notadamente um Supremo Tribunal Federal que se faz de
legislador. Indicados ao Supremo Tribunal Federal que
conversam com os Senadores com humildade franciscana e, depois que se tornam ministros, aparecem com
arrogância, com prepotência napoleônica. Por que é
assim? Por que quando nós questionamos determinados indicados para o Supremo Tribunal Federal alguns
fazem críticas que o Senado não pode fazer isso? Porque alguns entendem que esta Casa não passa de um
puxadinho do Poder Executivo e do Poder Judiciário,
um puxadinho, algo desimportante, que você coloca
ao ﬁnal do quintal da sua casa. Muito bem, nós temos
um Supremo Tribunal Federal que legisla; nós temos
um presidencialismo que é monárquico; nós temos um
Legislativo que me parece que tem uma dobradiça nas
costas. Essa é a questão que nós temos que debater
aqui. A decisão do Supremo Tribunal Federal, do ponto
de vista do reconhecimento da não aplicação da Lei da
Ficha Limpa a casos de 2010, é lamentável do ponto
de vista constitucional. Lamentável porque o Supremo
Tribunal Federal não está acima da Constituição; ele
deve obediência à Constituição. E a Constituição fez
opções expressas pela defesa da moralidade, pela
defesa da probidade, pela defesa da honestidade cívica, o que hoje se denomina de republicanismo. Nós
não temos que debater nesta Casa o que é; nós temos
que debater por que é assim. E só temos, mais uma
vez, de lamentar esse tipo de decisão. V. Exª defende
aqui causas. Eu tenho certeza que V. Exª vai continuar
defendendo essas causas. O mandato é transitório. O
mandato é transitório; agora, a defesa, a coerência, isso
aqui eu tenho certeza que é permanente na vida de V.
Exª. Parabéns pela sua atuação nesta Casa, parabéns
por V. Exª honrar o povo do seu Estado nesta Casa.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) –Obrigada, Senador.
Senador Paulo Davim.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senadora
Marinor, eu externo, da mesma forma que os demais
companheiros, o meu lamento pelo fato. Devo também
externar a minha mais profunda admiração por V. Exª.
Aprendi a admirá-la logo nos primeiros momentos nesta
Casa. Identiﬁquei na Senadora Marinor uma postura
íntegra, combativa, altiva e corajosa na defesa...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Eu queria solicitar às Srªs e aos Srs.
Senadores três minutos para o aparte, porque são
vários Senadores que vão apartear, e temos vários
Senadores inscritos ainda para falar aqui.

DEZEMBRO54073
2011

Quinta-feira 15

De maneira que solicito três minutos para cada
um.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, serei breve. Na defesa dos interesses do seu
povo, do povo do Pará e do povo do Brasil. Tive a satisfação, a alegria de participar da CPI do Tráﬁco de
Pessoas, de que V. Exª é relatora, CPI presidida pela
briosa e competente Senadora Vanessa Grazziotin,
mas, de todos nós, a senhora foi a que mais encarnou
a causa da CPI, que discute com propriedade, e passou
a ser uma questão de honra. E sei por quê. Porque a
senhora conhece o seu Estado como ninguém, conhece
o povo como ninguém, tem um espírito libertário, não
se dobra, é altiva e quer, para todo o povo brasileiro,
esse espírito de liberdade. Por isso sua indignação é
patente nessas questões e nas bandeiras que ergue.
Fico feliz de, por tão pouco tempo, termos caminhado
tão juntos na questão da CPI do Tráﬁco de Pessoas e
na questão do Código Florestal. Caminhamos juntos,
corajosamente juntos, sem medo, com a consciência
tranquila do que defendíamos e defendemos. Caminhamos juntos na Emenda 29. Portanto, a senhora tem
que se orgulhar do seu caráter, do seu compromisso,
da forma transparente e cristalina como faz política.
Fica aqui o meu abraço, meu reconhecimento e meus
parabéns pela brilhante parlamentar, pela brilhante
política e pela grande mulher que a senhora é.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, Senador.
Senador Cristovam. Depois, Senador Suplicy e
Senador Inácio.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senadora, a gente pode dividir os 81 Senadores e Senadoras que temos aqui conforme diferentes critérios. E
não vejo problema nenhum: mais velhos, mais moços,
os com quem a gente tem convivência de amizade, que
tem convivência proﬁssional apenas, os conservadores, os progressistas. Nada disso faz mal. Agora, tem
uma coisa que é lamentável a gente ter que dividir: os
que têm causa e os que não têm causa.
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF ) –
...além de termos uma ﬁcha eliminação, por exemplo,
ﬁcha suja, deveríamos ter uma eliminação por ﬁcha
de não-causa e ﬁcha sem causa – o Senador Davim
me ajudou aqui. Deveríamos ter uma seleção ﬁcha
sem causa. Não deveria entrar aqui ﬁcha sem causa. Lamentavelmente, têm diversos, e a senhora faz
parte do grupo que tem causa. Isso é importante e é
isso que vai fazer falta aqui, a senhora saindo, como
fez nossa querida Heloisa Helena. Vai fazer falta. Não
apenas ter causa, mas, no meu caso, ter uma causa
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próxima daquela que eu tenho, porque respeito os que
têm causas diferentes. Não tenho nenhum problema.
Isso é para que haja um choque de opiniões e de causas diferenciadas, reﬂetindo a diferenciação que há
no Brasil das opiniões, das posições. Mas nós temos
uma causa parecida. A senhora defende com rigor a
necessidade de este País não colocar a economia à
frente da natureza, conviver as duas. A senhora faz
parte do grupo que acha que ﬂoresta não é apenas
para ser usada, é para ser cuidada. Para mim, foi isso
que prejudicou o Código Florestal. Ele veio na ótica de
como cuidar bem para servir a economia, e não na ótica
de como cuidar bem por ela própria, que tem direito.
Ele foi elaborado no sentido de como usar a ﬂoresta,
não como cuidar da ﬂoresta. A senhora tem a causa
dos trabalhadores em condições de escravidão ou
daqueles que não estão em condições de escravidão
explícita, mas têm um salário de miséria que não lhes
permite usufruir da vida como uma pessoa livre deve
usufruir. A senhora tem a causa das meninas e dos
meninos deste País submetidos à exploração sexual. A
senhora tem a causa da democracia. A senhora tem a
causa da ética. A senhora tem a causa de que o Brasil
está precisando. E é realmente lamentável o risco que
sofremos de a senhora não fazer parte desse grupo
ao lado daqueles que defendem essa causa como a
senhora defende. Fico profundamente entristecido se
acontecer, de fato, essa possibilidade. Além disso,
deixe-me dar um toque de que fará falta também pelo
estilo. Precisamos de estilos como o seu, que, aliás, é
diferente do meu. Preciso desse estilo, como senti a
maior falta da Heloisa Helena quando ela não voltou
para cá. É um estilo que, a meu ver, pode ser deﬁnido por um poema, não consegui aqui me lembrar de
quem, em relação a Gregório Bezerra, o grande líder
comunista de Pernambuco. Ele disse: “Gregório é feito de ferro e de ﬂor”. De ferro, pela ﬁrmeza como fala,
como luta, como enfrenta os problemas. De ﬂor, pelas
causas que têm do futuro, pelas causas que têm pela
sensibilidade...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Nós precisamos de mais gente aqui feita de ferro e de
ﬂor, com ﬁrmeza e com causa. E a gente corre o risco de ter uma diminuição, um desfalque muito grande
desse tipo de Senador, de Senadora. A causa continua
na luta. Isso aí a senhora não vai ter nenhum problema, que vai continuar na causa. Mas que o Senado vai
perder muito se, de fato, as coisas da Justiça levarem
a senhora a deixar este mandato. Eu sentirei muito,
como brasileiro, como Senador, mas vamos estar juntos, porque a causa nos une.
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A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, Senador.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Querida Senadora Marinor Brito, primeiro quero dizer que
estudantes da UNE, da UEE e de outras, de diversos
lugares do Brasil, nos visitaram hoje. Estão acampados há uma semana aqui perto do Senado. Fizeram
questão de assistir este pronunciamento de V. Exª, que
hoje, inclusive, esteve ao lado deles, ao lado do Senador Randolfe Rodrigues, por ocasião da apreciação do
Estatuto da Juventude, que ﬁcou para ser votado na
próxima semana. Mas gostaria, primeiro, de dizer uma
palavra de muito obrigado pela maneira como, diariamente aqui, V. Exª, ao me ver, sempre teve uma atitude
de aﬁnidade, com um sorriso, como que a dizer: “Bom
dia! Vamos ter um dia bom de batalhas e causas.”, em
muitas das quais nos juntamos.
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª,
em alguns momentos, votou de maneira diferente daquela que eu e meus companheiros de partido, mas
eu, que aqui tive como companheiros também Heloisa Helena, José Nery, tenho sempre tido, ao longo de
minha vida política, como parlamentar, tanta aﬁnidade com pessoas como Ivan Valente e Chico Alencar,
quero dizer que V. Exª honrou essas pessoas e seu
partido, o PSOL, em cada um dos momentos de sua
atuação aqui no Senado Federal em 2011. V. Exª deixa
aqui uma marca simplesmente fantástica, que todos
nós respeitamos e queremos ver. Algumas vezes, V.
Exª me convidou, e eu, possivelmente por excesso de
compromissos em São Paulo, não pude atender, mas
quero aqui assumir um compromisso de, em algum
momento que avaliarmos como adequado, acompanhá-la, sim, ao Pará, para dialogarmos ali com o povo do
Pará sobre as causas tão caras para o PSOL, como
o tráﬁco de pessoas, o trabalho escravo, a defesa da
dignidade dos seres humanos, sobretudo da mulher e
de todos aqueles que, neste País, ainda não têm pleno direito à cidadania. Meus parabéns, porque V. Exª
honrou o povo do Pará, o PSOL, e as mulheres brasileiras. V. Exª é um exemplo de ﬁbra, de luta e também
um exemplo...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Parabéns a V. Exª, um grande abraço, um beijo.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, Senador.
Senador Inácio.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Senadora Marinor, queremos também cumprimentá-la,
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não nesse sentido da despedida, porque não se trata
absolutamente disso.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – De fato,
eu não estou me despedindo, Senador.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Claro, porque trabalhamos na política, e V. Exª tem essa
trajetória marcada pela luta em defesa do direito dos
trabalhadores, do nosso povo, ali no Pará e do Pará
para o Brasil. Vejo nesse sentido. E o seu mandato,
esses meses inteiros que vivenciou conosco, deu uma
demonstração dessa capacidade de fazer política, é
como se estivesse valendo os oito anos pela velocidade com que V. Exª o praticou. Não me lembro de uma
comissão de que V. Exª não tenha participado, mesmo não sendo membro efetivo, mas não precisava, ali
estava uma causa que necessitava da sua palavra, V.
Exª estava ali. Participou de todos os debates, os mais
polêmicos. Aqui tivemos, recentemente, a votação do
Código Florestal. Em muitas questões, V. Exª tinha uma
opinião que contrariava a nossa, mas sempre tratou
isso de forma muito respeitosa. Aqui, a minha opinião,
a minha defesa, reconheço o direito de todos de divergirem. Mas ali estava a sua opinião.
Então, essa ﬁrmeza de defender uma opinião,
de defender um projeto, de defender um rumo para o
nosso País, embora distinto dos que têm outra opinião,
dos que consideram de outro modo, considero muito
importante. Achei muito importante que V. Exª marcasse a sua posição. O Pará, especialmente, precisa...
(Interrupção do som.)
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – O
Pará, especialmente, precisa dessa marcação. Basta ver o plebiscito que ocorreu agora, mostrando que
existem necessidades imensas naquele território, regiões abandonadas. Falamos do Pará, mas são partes signiﬁcativas do Brasil que, abandonadas, alguém
toma conta – muitas vezes o crime, muitas vezes a
bandidagem, muitas vezes o desfortúnio do povo.
Acho que tudo isso V. Exª soube defender aqui de forma intransigente, buscando um rumo que V. Exª considera para o nosso País como um todo. Acho que V.
Exª representou muito bem o povo do Pará, e não só
o povo do Pará, mas uma corrente de opinião, que é
o que fazemos aqui. Nós representamos o interesse
dos nossos Estados. Eu sou do Ceará, Vanessa é do
Amazonas, mas temos uma opinião, temos uma ideia
do que queremos para o Brasil. É isso o que defendemos. V. Exª soube fazer isso, defender uma corrente
de opinião no Congresso Nacional. Nós nos batemos
por isso, que essas correntes de opinião têm de estar
representadas no Congresso Nacional. Gostem ou não,
mas temos de ter o nosso assento, o nosso lugar e a
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democracia para crescermos, para podermos alterar
os rumos da nossa Pátria como um todo. Então, quero
dar os meus parabéns por esses meses de mandato
profícuo que você desenvolveu aqui no Congresso Nacional, porque atuou nas duas Casas, em CPIs que são
conjuntas, de Deputados e Senadores. Destaco essa
valorosa participação de V. Exª, que vai ﬁcar marcada
entre nós. Evidentemente, daqui a pouco você estará
em outra trincheira, em outro campo, em outro território, fazendo política, que é a nossa convicção. Acho
que o povo do Pará ganhou muito com a sua presença
aqui no Congresso Nacional. Um abraço.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada, Senador. Passo a palavra ao Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Marinor Brito, de forma muito rápida, permita que eu...
(Interrupção do som.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Tive o cuidado de escrever no papel como vejo V. Exª: uma
parlamentar competente, bem articulada, corajosa e,
permita-me – o que mais gosto –, rebelde. A rebeldia
das ruas, das fábricas, dos campos, das construções,
dos estudantes, dos sem-teto, dos sem-terra, dos negros, dos brancos, dos índios, essa rebeldia que vi no
trabalho de V. Exª não só lá na Comissão de Direitos
Humanos, mas também aqui no plenário. Eu quero render as minhas homenagens à sua conduta, à forma de
atuar. Toda vez que a Comissão de Direitos Humanos
precisou, a senhora nunca vacilou: estava lá, nem sempre concordando com tudo. “Vim aqui para dar quórum,
porque esta Comissão tem que votar, tem que deliberar,
e sou companheira em todos os momentos”. V. Exª presidiu lá a Comissão do Idoso, a Comissão da Criança
e do Adolescente, do Combate à Exploração Sexual.
V. Exª, enﬁm, na minha avaliação, é uma das grandes,
grandes Senadoras deste País. Infelizmente – espero
eu, por muito pouco tempo – a gente não vai conviver
com V. Exª aqui neste plenário e nas comissões, mas,
lá no Pará, tenho certeza de que a guerreira Marinor
Brito estará em todos campos de atuação na defesa
de todo nosso povo e de toda nossa gente. Parabéns a
V. Exª. Tenho orgulho de dizer que eu atuei no Senado
da República com a Senadora Marinor Brito.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu
queria, obviamente, fazer um agradecimento a todos
os Senadores e a todas as Senadoras que se manifestaram. Eu, obviamente, não posso, num momento
como este, dizer que as palavras de V. Exªs não me
sensibilizam.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu
também tenho que dizer que esperava ouvir de V.

DEZEMBRO 2011
54076

Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Exªs palavras de solidariedade. De fato, nós tivemos
uma convivência aqui. Espero continuar tendo, porque, como eu disse ao Senador Inácio, não estou me
despedindo. Vou continuar lutando pelo que acredito,
pelas nossas causas, as causas dos trabalhadores.
E a Lei da Ficha Limpa é a constituição de um novo
momento que o povo brasileiro vem tentando viver
quando constituiu a lei, quando reprovou nas urnas
70% dos que estavam carimbados pela Lei da Ficha
Limpa. Alguns continuaram...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ... pulando essas barreiras. (Fora do microfone.) E, com o
abuso do poder econômico, com o uso de máquina
pública, com a conivência, na verdade, do Estado brasileiro, continuaram tendo possibilidades de recorrer.
Mas quero dizer que ainda não encerrou a batalha política nem a batalha jurídica. Nós vamos recorrer.
Eu quero ver esta sentença reformada novamente. Eu
quero ver a Lei da Ficha Limpa ser consagrada na Suprema Corte do País como uma lei constitucional, de
iniciativa popular, de interesse do povo brasileiro. Eu
não vou me curvar diante dessa decisão.
Além das providências jurídicas, Senador, nós vamos continuar militando aqui, no Pará, nas atividades
políticas pelo Brasil afora, porque o projeto que nós
estamos construindo não é um projeto para favorecer
interesses pessoais, de grupos políticos, de setores.
Nós não viemos aqui ou ocupamos uma prefeitura –
como o Edmilson Rodrigues ocupou em Belém do
Pará – para sair com o patrimônio aumentado, para
melhorar a vida das pessoas que estão próximas ou
dos nossos parentes. Nós temos uma causa, como falou aqui o Senador Cristovam: a nossa causa é a luta
pelo socialismo. E eu tenho certeza de que essa luta
não cessará neste Senado Federal, porque ainda temos
voz aqui, nós temos nosso querido Senador Randolfe.
Eu ainda ﬁco aqui e espero que essa manobra,
que considero sórdida, do STF, não se consolide, como
está anunciado nos bastidores, a proclamação, apresentação do acórdão, a conclusividade dessa decisão
de hoje de forma tão célere como também nunca se
viu na história daquela Corte. Está anunciado que será
publicado o acórdão na sexta-feira. O prazo mínimo de
publicação do acórdão tem sido de três a seis meses
e até de dois anos. Nós esperamos que o tratamento
não continue privilegiando interesses de ﬁchas-sujas.
(Interrupção do som.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Há
muita coisa importante para ser anunciada, para ser
julgada na Justiça brasileira.
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Só para concluir, Sr. Presidente. Eu queria, ao
encerrar, dizer ao povo do Pará (Fora do microfone.),
aos nossos companheiros de Partido, aos nossos assessores e aos nossos funcionários que nós vamos
continuar ﬁrmes, exercendo cada minuto deste mandato, cada minuto, com muita dignidade, sem arredar
o pé um único instante na defesa dos interesses do
povo brasileiro, do povo do meu Estado.
Muito obrigada.
Era isso que eu tinha a dizer por hoje. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Eu quero cumprimentar V. Exª, Senadora Marinor, e me associar, também, me somar aos apartes
que foram feitos pelos Srs. Senadores e Senadoras.
V. Exª, de fato, merece, principalmente pelas suas
qualidades, virtudes e convicções, que defendeu aqui
no plenário desta Casa reiteradas vezes.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Pela ordem, Senadora Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Presidente Jayme Campos.
Eu quero, na condição de presidente do Conselho
do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, comunicar a
este Plenário – já remetemos o ofício ao Presidente
da Casa, Senador José Sarney – o resultado das indicações, da escolha das agraciadas que receberão
este prêmio, o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, no
próximo mês de março do ano de 2012, nas comemorações do Dia Internacional da Mulher.
Recebemos um recorde, Sr. Presidente: em torno
de 30 indicações.
As escolhidas para serem agraciadas são: a Digníssima Senhora Presidenta da República, Dilma Vana
Rousseff; a Srª Maria Prestes, esposa de Luís Carlos
Prestes; a Srª Eunice Mafalda Michiles, ex-Senadora
da República, aliás, a primeira Senadora da República
do Brasil; assim como a Srª Ana Alice Alcantara Costa,
que foi e continua sendo uma grande lutadora pelas
mulheres – ela instalou a primeira delegacia da mulher no Brasil; e a Srª Rosali Scalabrin, que faz parte
do movimento da CPT, da Comissão Pastoral da Terra,
no Estado do Acre.
Então, é com muita alegria que eu comunico, primeiro, uma participação signiﬁcativa das Srªs e Srs.
Senadores que compõem o Conselho e, segundo, o
resultado das agraciadas.
Muito obrigada, Presidente Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Agradeço a V. Exª, Senadora Vanessa.
Aqui já está em nossas mãos o ofício:
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“Senhor Presidente,
com as minhas homenagens, comunico
a V. Exª que o Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em sua segunda reunião
de 2011, realizada nesta data, após apreciar
os currículos com indicações ao prêmio, escolheu cinco mulheres que serão agraciadas com
o referido Diploma em sua 11ª premiação, a
saber: (...) [V. Exª enumerou os nomes aqui.].
Aproveito o ensejo para manifestar a
V. Exª a expressão do meu apreço e distinta
consideração.
Senadora Vanessa Grazziottin, Presidente do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã
Bertha Lutz.
É o seguinte o Ofício:
Of. LUTZ nº 28/2011
Brasília, 14 de dezembro de 2011
Senhor Presidente,
Com as minhas homenagens, comunico a Vossa
Excelência que o Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em sua 2ª reunião de 2011, realizada
nesta data, após apreciar os currículos com indicações
ao prêmio, escolheu as 5 (cinco) mulheres que serão
agraciadas com o referido Diploma, em sua 11ª premiação, a saber:
– Maria Prestes (Maria do Carmo Ribeiro)
– Dilma Vana Rousseff
– Eunice Mafalda Michiles
– Ana Alice Alcantara Costa
– Rosali Scalabrin
Aproveito o ensejo para manifestar a Vossa Excelência a expressão do meu apreço e distinta consideração. – Senadora Vanessa Grazziotin, Presidente
do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Já vai ser encaminhado para a Secretaria tomar
as devidas providências.
Quero anunciar, com muita honra, as palavras do
ilustre Senador Casildo Maldaner. Enquanto o Senador não chega à tribuna, passo a ler o requerimento.
Em votação o Requerimento nº 1.542, de 2011,
do Senador Sérgio Souza, solicitando seja autorizada
a sua ausência dos trabalhos do Senado Federal para
presidir audiência pública regional da Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas, no dia 18 de
novembro do corrente ano, aprovado por aquele Colegiado, na cidade de São Paulo.
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Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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, antes de mais nada,
quero aqui dizer – nós comentávamos com o Senador
Jayme Campos, na Mesa, enquanto falava e se despedia a Senadora Marinor – que ela, sem entrar no
mérito das discussões, das decisões, tem sido uma
mulher corajosa. Tem sido, como se diz no Sul, “uma
mulher de faca na bota”, uma mulher que não mandava
bilhete, uma mulher que dizia o que tinha para dizer,
um temperamento forte, corajoso – comentávamos
isso. Acho que essa questão é do entendimento geral
aqui no Senado. Ela era muito direta em suas posições nesta Casa. Faço este registro com muita honra.
Sr. Presidente, nobres colegas, hoje à tarde,
a Comissão Temporária de Defesa Civil apresentou
o seu relatório – o Senador Jorge Viana tem sido o
presidente, o Senador Inácio Arruda foi o nosso vice-presidente, nós estávamos em 11 Senadores. Por
essa proposta, que foi aprovada e de que eu tive a
honra de ser o relator, quero comunicar à Casa que
está sendo apresentado à Secretaria-Geral da Mesa
neste instante o projeto de uma nova base de defesa
civil no Brasil. Então, está sendo apresentada à Mesa
Diretora, em nome da Comissão, uma nova proposta,
um novo caminho nesse sentido.
Apresento alguns detalhes sobre a proposta.
Sr. Presidente, conseguimos, apesar de um tempo
exíguo, realizar um trabalho extremamente criterioso
e participativo.
Podemos assegurar que as conclusões aqui apresentadas não exprimem, de modo algum, o pensamento isolado deste Relator, do Presidente ou de alguns
poucos Parlamentares, mas a visão de centenas de
pessoas que se dedicam à defesa civil em nosso País.
Ao longo dos trabalhos, concentramos os esforços da Comissão em quatro focos bem deﬁnidos,
cada um deles relacionado a uma das atividades básicas da defesa civil: prevenção, preparação, resposta
e reconstrução.
Partimos da análise aprofundada de importantes
documentos produzidos pelos órgãos de defesa civil
de nosso País. Colhemos subsídios também no anteprojeto de lei elaborado pela Secretaria de Defesa
Civil do Ministério da Integração Nacional, que institui
a Política Nacional de Proteção Civil e organiza o Sistema Nacional de Proteção.
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Para chegar a um diagnóstico completo e preciso, procuramos ouvir, de viva voz, a opinião daqueles
que dele participam, como representantes das três
instâncias de governo, da academia, do setor privado,
de institutos de pesquisa ou como membros engajados da sociedade. Realizamos cinco diligências, uma
em cada região do Brasil, para colher subsídios dos
órgãos de defesa civil de todos os Estados e de vários
Municípios e perceber as peculiaridades de cada uma
dessas localidades. Realizamos, ainda, duas audiências públicas no Senado Federal.
Buscamos subsídios também nas legislações de
outros países reconhecidamente avançados na defesa
da população contra desastres. Por meio das embaixadas em Brasília, obtivemos dados da Austrália, da
Itália, de Cuba, da Espanha e do Chile.
Somente a partir do amplo conhecimento da situação atual, proporcionado pela criteriosa leitura de
diversos documentos e por um exaustivo debate com
aqueles que vivem o dia a dia da defesa civil, é que
nos demos o direito de chegar a essas conclusões.
O tempo, evidentemente, não me permite entrar
em detalhes sobre todas elas. Mas consideramos fundamental para o aprimoramento do Sistema Nacional
de Defesa Civil a ﬁrme tomada de decisão do Estado
brasileiro em relação a dez pontos principais.
Aqui relato os dez pontos, para não adentrar no
relatório como um todo, porque ele é composto de
cento e oitenta e poucas páginas.
Declino aqui os dez pontos principais:
1. Reestruturar o Sistema Nacional de Defesa Civil,
reorganizar e promover a coordenação das estruturas existentes, mediante a deﬁnição clara das
competências de todas as instâncias envolvidas
com a atividade.
2. Operacionalizar Coordenações de Defesa Civil em
todos os Estados e Municípios brasileiros, com
posição hierárquica que possibilite a coordenação
dos demais órgãos envolvidos na prevenção, na
preparação, no socorro, na assistência às vítimas,
no restabelecimento de serviços essenciais e na
reconstrução das áreas suscetíveis ou afetadas
por desastres.
3. Reestruturar o Fundo Especial para Calamidades
Públicas (Funcap), de modo a ampliar suas fontes
de recursos e possibilitar a aplicação destes em
ações não apenas de reconstrução e resposta,
mas principalmente de prevenção e preparação.
4. Impedir o contingenciamento das verbas alocadas
às atividades de defesa civil, inclusive as referentes ao Funcap.
5. Criminalizar a conduta do agente, público ou privado, que permita ou estimule a ocupação de áreas
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de risco, assim identiﬁcadas no Plano Diretor e
no Plano de Expansão Urbana.
6. Estabelecer que as cidades deverão manter no
mínimo 20 m2 de área verde por habitante, tendo em vista que a crescente impermeabilização
dos solos prejudica a inﬁltração da água e, desse modo, aumenta a frequência e a intensidade
das inundações em áreas urbanas.
7. Instituir estratégias nacional, estaduais e municipais
de construção de comunidades resilientes, habilitadas a conhecer, minimizar e gerenciar os riscos
a que estão sujeitas, com base no pressuposto
de que esta é uma responsabilidade compartilhada entre governo, setor produtivo, sociedade
civil organizada e indivíduos.
8. Instituir Centros Nacional e Regionais de Monitoramento e Alerta, a ﬁm de permitir o monitoramento de riscos, ampliar a capacidade de predição
da ocorrência de eventos climáticos extremos e
possibilitar a adoção de medidas emergenciais
de prevenção, corno, por exemplo, a remoção da
população das áreas de risco.
9. Criar uma Força Nacional de Defesa Civil, grupo
de elite de pronto emprego, altamente capacitado e continuamente treinado, com possibilidade
de atuação em todo o território nacional e com
tempo de resposta muito curto.
10. Efetuar, em todos os Municípios, o cadastramento das ocupações urbanas em áreas de risco,
de modo a propiciar a atuação preventiva dos
entes públicos.
Digo que esses dez mandamentos, esses dez
capítulos, esses dez itens representam uma espécie
da Tábua de Moisés. É uma nova Tábua de Moisés
para a Defesa Civil no Brasil, para haver um novo paradigma de defesa civil neste País, principalmente no
campo preventivo.
O texto integral do projeto de lei é apresentado
nas páginas 137 e seguintes do relatório ﬁnal, e para
ele peço uma atenção especial dos nobres colegas,
porque ali trazemos a constituição, a formatação dos
alinhamentos do que temos de alterar na legislação.
O que nos compete é a parte teórica sobre como
vamos dar uma nova fórmula à Defesa Civil no Brasil. Na parte II, vamos dizer como vamos reformular o
fundo, como vamos constituir os recursos, como vamos distribuir isso, a participação, que não cabe neste
momento trazermos, para que a Defesa Civil nacional
esteja preparada e, ao mesmo tempo, as Defesas Civis estaduais e municipais, de tal forma que, com a
prevenção, que vai ter uma atuação importante agora,
tudo seja encaminhado; para que, dentro da prevenção, as Defesas Civis municipais, organizadas, estejam
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também com recursos e em condições de, em caso de
sinistro, ocorrendo a fatalidade, entrar em campo em
seguida, para que não seja preciso esperar um longo
caminho, como vem ocorrendo hoje, que é o de fazer
o levantamento, levá-lo à Defesa Civil estadual – os
Municípios fazem isso –, mandá-lo à Defesa nacional,
esperar que essa o encaminhe, por sua vez, à Casa
Civil, a ﬁm de que ela encaminhe uma medida provisória ao Congresso Nacional. Aí já se passaram seis
meses, e continua a escola caída, o posto de saúde
no chão, a pinguela, a ponte com a travessia impedida
e assim por diante.
Por isso, concluindo e mais uma vez agradecendo a participação do nosso Presidente, Senador Jorge
Viana, dos demais Colegas e do Vice-Presidente, que
vejo agora querendo ter mais uma participação, no momento em que concluímos, hoje à tarde, a leitura do
projeto e está-se apresentando agora essa proposta
à Mesa, na Secretaria-Geral do Senado.
É com alegria que ouço V. Exª, Senador Inácio
Arruda, que, como Vice-Presidente, tem muito atuado
e contribuído inclusive nos deslocamentos pelas regiões do Brasil afora.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Meu
caro Senador Casildo, quero destacar o trabalho desenvolvido por V. Exª, juntamente com o Presidente
Jorge Viana, porque uma das coisas que considero
mais importantes é que, ao produzir um projeto de
lei, ao examinar uma questão grave como a que foi
examinada por V. Exª, que é a área de defesa civil no
Brasil...Nós nos acostumamos a correr atrás do prejuízo: quando há o problema, aparece a Defesa Civil,
mas não se tomam as precauções, não se garantem
os meios. V. Exª e o Presidente Jorge Viana buscaram
fazer um relatório, apresentar proposição e fazer sugestões sobre proposições que estão tanto na Câmara quanto no Senado, depois de percorrerem o Brasil,
irem a cada região, examinarem as experiências. Eu,
particularmente, não conhecia uma situação especialíssima de Santa Catarina. Vocês têm uma defesa
civil, um corpo de bombeiros civil, voluntário, que é
algo extraordinário, que participam de um projeto de
defesa civil no Estado. Fomos ver a sala, o centro de
operações do Estado do Rio de Janeiro, que examina
toda a realidade da cidade do Rio de Janeiro. Ali, daquela sala, o prefeito ou o governador podem examinar
um problema que está acontecendo naquele instante
na cidade. É evidente que isso só aconteceu depois
de muitos problemas. Depois de muitos desastres é
que se tomaram as medidas e as precauções. O relatório de V. Exª está baseado naquele ato de quem
viu, de quem sabe o problema, de quem conheceu o
problema. Não é de quem ouviu falar, não é de quem
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se estimulou a partir de uma mensagem meramente
de holofote, midiática, que aparece pedindo: “Olha, eu
faço isto. Isto é que é o correto, isto é que é a verdade”.
Não. V. Exª foi lá examinar a realidade, constatar os
problemas, discutir com todos os Estados. Todos. Não
houve uma representação estadual que não estivesse
presente nas audiências regionais que foram realizadas – isso é muito signiﬁcativo –, e eles deram suas
opiniões sobre por que não está funcionando a defesa
civil no Brasil. Portanto, quero destacar o trabalho de
V. Exª e o do Presidente Jorge Viana. Acompanhamos
não todas as audiências públicas, mas especialmente
a de Santa Catarina, a do Estado do Rio de Janeiro e
as que aconteceram aqui em Brasília, onde as representações estiveram presentes, dando as suas sugestões e as suas opiniões. Então, parabéns pelo trabalho. Tenho certeza de que muitas das sugestões que
V. Exª ofereceu em seu relatório vão ajudar o Senado
e a Câmara a dar celeridade à discussão e à votação
dos projetos que já estão sendo discutidos nas duas
Casas e ao projeto que foi oferecido por V. Exª e que
foi subscrito por todos nós, da Comissão. Parabéns
pelo grande trabalho que V. Exª realizou!
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Ao recolher o aparte de V. Exª, ressalto que a
sua participação como Vice-Presidente da Comissão
tem sido extraordinária, Senador Inácio Arruda. Então,
recolho o seu aparte e agradeço-lhe imensamente.
É claro, nós vamos, no decorrer desse processo,
fazer com que o Brasil conheça essa proposta que pretende melhorar a Defesa Civil nacional e as Defesas
Civis estaduais e municipais; todos os colegas que
estiveram envolvidos, técnicos, não só da Comissão,
mas desta Casa, que contribuíram, os que já lidam com
isso; a Defesa Civil que, em alguns Estados, é voluntária, como em Santa Catarina, e aquelas dos Corpos
de Bombeiros, que estão mais diretamente inseridas
nesse processo; enﬁm, todos. Vamos fazer com que o
Brasil conheça isso, participe, e tenhamos, na verdade,
novos tempos, algo moderno, evoluído, uma Defesa
Civil melhor no que diz respeito a organização, rapidez
e prevenção. Acho que isso está faltando no Brasil, e
nós não podemos ﬁcar alheios a isso.
Como dizia hoje na Comissão o Senador Blairo
Maggi: geralmente não damos bola para essas questões
da defesa civil, nós as deixamos no fundo do corredor
– e ainda uma expressão dele –, na última porta, no
cantinho esquerdo, e só nos lembramos delas quando
o sinistro acontece, quando bate a água na garganta,
no pescoço, quando os desastres acontecem é que
se corre atrás.
Então, nós precisamos, de uma vez por todas,
ter algo moderno, uma boa legislação e recursos. Que
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sejamos previdentes, essa é a saída de que o Brasil
precisa. Oxalá possamos percorrer novos caminhos
em relação a isso.
Agradeço, Sr. Presidente, renovando mais uma
vez aos colegas todos, ao Presidente da comissão,
Senador Jorge Viana, ao Vice, Senador Inácio Arruda, aos membros da comissão, enﬁm, a todos quantos participaram desse trabalho durante esses meses,
para que pudéssemos ter uma proposta diferente para
o País em relação a esta matéria.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir
Moka, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Quero parabenizar o Senador Casildo
Maldaner pelo brilhante trabalho feito.
Desde o início, a preocupação que V. Exª tinha
era criar uma legislação que fosse ágil, eﬁciente e capaz de, realmente, resolver os problemas de imediato,
como é o caso que, lamentavelmente, a situação exige.
Parabéns a V. Exª.
Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, inicialmente, encaminhar à Mesa um requerimento de voto
de louvor ao Colégio Santa Cecília, lá de Fortaleza,
no Estado do Ceará, pela passagem dos cem anos de
sua meritória existência, com grandes serviços prestados à educação e também às causas sociais do nosso
Estado. É um colégio muito destacado, de freiras com
grande compromisso com a educação e também com
seus programas sociais.
Quero, Sr. Presidente, fazer uma homenagem
breve ao nosso grande companheiro de todas as batalhas neste País e que amanhã alcançará uma marca
tão signiﬁcativa de vida dedicada à construção da nacionalidade, ao conhecimento, especialmente na área
da arquitetura, mas sobretudo da causa nacional, da
causa do seu povo, do socialismo, da sociedade avançada, que é esse bravo Oscar Niemeyer, que amanhã
alcança os seus 104 anos de existência. Uma existência que eu digo toda dedicada ao seu País, buscando
escrever, reunir a intelectualidade, os pensadores do
Brasil, para enxergar a riqueza da nossa Nação, a ligação do nosso País com a América, com a América
do Sul, a nossa integração.
Quando temos oportunidade de encontrá-lo, seja
numa cerimônia ou no seu escritório de arquitetura, na
Avenida Atlântica, ali na cidade do Rio de Janeiro, Nie-
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meyer sempre lembra esses momentos especialíssimos. E, hoje, quando nós votamos o Prêmio Berta Lutz
e ﬁgurou, entre as cinco homenageadas, exatamente,
a Maria Prestes, eu lembro um quadro destacado que
tem no escritório do Niemeyer. Quando se entra e se
senta no local onde ele recebe as pessoas, ele aponta, exatamente, para o quadro onde está a ﬁgura do
Cavaleiro da Esperança.
Ele diz: “Olha, ele se hospedou aqui. Morou aqui
comigo.”
É verdade, ali ele recebeu o Prestes e eu cito
esse fato para mostrar a sua ligação com a causa da
construção da sociedade socialista. O respeito dele
pelas ﬁguras extraordinárias. Ele disse: “Puxa vida,
ó Lula, um operário, governou tão bem o nosso país.
Que coisa maravilhosa.”
Então, meu caro Oscar Niemeyer, o nosso abraço,
o abraço dos comunistas brasileiros, dos defensores
do socialismo, que têm convicções e sabem que a sociedade mais avançada é a sociedade que consegue
elevar a qualidade de vida do seu povo, que consegue
fazer a distribuição da riqueza, que consegue com que
todos tenham direito à educação, a uma vida digna e
que todos tenham o direito a uma cidade também de
grande qualidade.
Sr. Presidente, no rumo de uma homenagem como
esta, destaco o debate que nós travamos no nosso
País. O Brasil tem mostrado uma força, um potencial.
Que área nós poderíamos destacar? A mineração, o
ferro, o ouro, os diamantes, a prata, o níquel, o manganês? Que área nós podemos destacar na mineração?
A agricultura, a riqueza das serras gaúchas, os
pampas, o cerrado brasileiro, o solo paranaense, as
manchas maravilhosas de terras espalhadas por todo
território nacional, o sul do Piauí, a Chapada do Apodi,
ligando o Ceará ao Rio Grande do Norte? Que área
nós podemos destacar? Que riqueza?
Isso tudo são grandes ativos pertencentes a uma
grande nação. A riqueza hídrica, ainda em grande parte
por explorar, para gerar energia renovável, mais limpa,
de qualidade? Os ventos do Rio Grande do Norte, do
Ceará, só ali nós temos mais de duas Itaipu em energia potencial eólica? O sol, que abre um espaço para
uma agricultura forte e viva no Mato Grosso, no Mato
Grosso do Sul? O gado? Que área nós podemos dizer
que tem condições de, só com aquela área, fazer com
que o nosso Brasil seja uma grande riqueza?
O nosso povo, um povo destacado, trabalhador,
como dizia a grande ﬁgura também do Senado da República, o professor que aqui se destacou, defendendo
essa opinião e essa posição, o velho Darcy Ribeiro
que dizia: “Somos um povo, existe o povo brasileiro,
miscigenado, é o índio, é o negro, é o branco e não
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há desvantagem, ao contrário, é grande vantagem do
Brasil.” Então nos podemos somar essa riqueza, a riqueza natural, ativo extraordinário, em várias frentes:
a água, o sol, os ventos, a terra, a riqueza mineral.
Então, não falta riqueza no Brasil. O seu povo
miscigenado, a capacidade de inovação. Vejamos as
nossas universidades, a engenharia. Aqui nós conseguimos construir satélites, aviões – poucos países do
mundo conseguem, ou têm esse potencial tecnológico,
essa formação. Nós estamos produzindo um conjunto grade de vacinas, no Brasil, e temos condições de
avançar ainda mais.
E o que ocorre? Ocorre que conquistamos, em duras pelejas, em tempos diferenciados, tivemos a grande
marcha da coluna, a coluna invicta; antes tivemos José
Bonifácio, depois Deodoro, Floriano; depois a coluna,
18 do Forte, coluna 30, 50, movimentos onde o País
procura ser dono de si; procura conduzir o seu destino.
Esses momentos tiveram freios. Foram barrados
por vários meios. Alguns, pela violência bruta, para impedir que nós nos assenhoreássemos do nosso destino.
Sr. Presidente, eu levanto esse tema porque, há
poucos anos, conseguimos retomar o movimento, e foi
retomado com a eleição de um operário. Com a eleição
de Lula que nós retomamos o movimento, para criar
as condições de o País crescer olhando para o seu
povo, distribuindo a riqueza, melhorando as condições
de vida da nossa gente, do nosso povo brasileiro. E
tivemos grandes êxitos.
Podemos falar de Lula quando Niemeyer olha e
diz: “Que maravilha um operário dirigindo o Brasil!” E
dando certo. É porque muitos programas foram exitosos. Retomamos grandes projetos, como o da Transnordestina. Ali está a obra do São Francisco. Retomamos a Norte-Sul. Voltamos a discutir ferrovia no Brasil.
Levantou-se a indústria naval.
Só a indústria naval demonstra essa capacidade de que o Brasil não pode deixar e não deixará que
sua indústria seja sucateada. Ao contrário, ela estava
completamente desmontada e, com Lula, foi retomada
e diz-se que podemos fazer sonda, construir navio, desenvolver uma grande indústria de fornecimento para a
área de petróleo e gás, sem esquecer que, em tempos
recentes, nós tínhamos uma farta indústria de reposição para indústria automobilística, de peças, etc, que
foi desmontada no curso do projeto neoliberal e pode,
evidentemente, ser retomada, para impedir esse processo chamado de desindustrialização da economia
brasileira, pois é certo que, se não nos protegermos e
criarmos as condições, é possível, sim, desindustrializar o nosso País.
Eu estou dando um exemplo, somente na área
de petróleo e gás, do potencial do País de ter uma
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grande indústria, bem desenvolvida. Vamos imaginar
a defesa do pré-sal, essa riqueza extraordinária também recente do nosso País.
Ora, proteger essa riqueza exige uma ação na
área de defesa especialíssima, com investimentos na
área de defesa de proteger a sua riqueza. E todo investimento na defesa também abre espaço para outros
segmentos industriais.
Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, eu levanto
essas questões para alcançar, para mostrar que esses
êxitos foram fruto da necessidade gritante do nosso
País, da ousadia em enfrentar a crise em 2008; mas
é preciso, como foi levantado no slogan de campanha
da Presidente Dilma, avançar, avançar mais, enfrentar
obstáculos inexplicáveis que se mantêm à frente do
nosso desenvolvimento.
Veja a situação da política monetária, que se
mantém com a taxa de juros mais alta do planeta.
Não há nenhum país em desenvolvimento ou país desenvolvido com taxas de juros tão alarmantes como
as taxas de juros praticadas no Brasil. Normalmente,
os mercados querem decidir por nós, povo brasileiro;
mercado tem febre, mercado ﬁca sensível, mercado
ﬁca nervoso. Agora que se examinou na prática que a
política de juros é uma espécie de gânglio na economia brasileira e que o seu uso, no sentido de conter a
inﬂação, com aquela onda de que “lá vem a inﬂação
de novo”, “cuidado”, “pegue os juros”, e “corre para os
juros” para conter a inﬂação, os juros mostraram que
são capazes de causar prejuízos terríveis para a economia brasileira Foram usados do começo do ano até
mais da metade do ano, e, resultado, frearam a nossa
economia, frearam demais a nossa economia. E não há
chaga maior hoje no Brasil do que esse tipo de política.
Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
sou daqueles Senadores de um partido que discute
essa questão grandiosa da política brasileira. Nós temos debatido, insistido que nós temos que enfrentar
esses obstáculos; ou nós enfrentamos ou vamos sendo
freados; depois pegamos um ano muito ruim, melhora
um pouquinho no próximo ano, mas ﬁcamos marcando uma espécie de passo, com desenvolvimento ainda limitado. Como resolver, por exemplo, o problema
do piso salarial dos professores, corrigir o piso, como
dar ao professor a qualidade salarial que lhe permita
garantir a qualidade da aula, da educação, como dizer
que a saúde vai funcionar bem se temos que pagar R$
236 bilhões de juros agora, no dia 31 e que no próximo
ano a bagatela não será menor.
Ora, para isso, para garantir bagatelas cada vez
maiores para pagamento de juros, temos que conter
os nossos investimentos, temos que conter o investimento público, deixar o investimento público ser ridícu-
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lo, ser pequeno, ser incapaz de responder às nossas
necessidades.
Associo-me àqueles que enxergam a necessidade de alterações substanciais nessa política que se
desenvolve no Brasil, de que é preciso avançar bem,
avançar muito. Para responder aos gargalos da infraestrutura, precisamos de investimento público, precisamos
de ousadia, precisamos de avanços mais signiﬁcativos. Temos, talvez, que ter uma grande frente, dentro
do Congresso Nacional, da nossa base tão larga, tão
ampla, pois que peguemos os grandes temas, vamos
pegar essas grandes causas de como fazer com que
o nosso País coloque efetivamente na prática um programa avançado, ousado de desenvolvimento.
É evidente que temos concordância com muitos e
muitos programas que o Governo desenvolve, programas como o que foi lançado no dia de ontem de 100
mil bolsas de estudo para a nossa juventude estudar
no exterior e que vai dar um intercâmbio espetacular.
Há pouco, lançamos o programa Viver Sem Limite
para pessoas com necessidades especiais; lançamos,
junto com a Presidente, o Programa de Erradicação
da Miséria, no sentido de que país rico é país sem
miséria. E não tem país que erradique a miséria sem
ser rico. País pobre não consegue erradicar a miséria e, por isso, precisa desse programa mais ousado.
Precisamos avançar mais, precisamos dar mais celeridade às políticas de enfrentamento nessa área de
macroeconomia. Aqui a política de juros precisa ter
um tratamento diferenciado. Esse povo não quer mudança. Essa turma não quer mudança. Essa turma que
ganha bilhões e bilhões todo ano não quer mudança.
Sem essa mudança, não conseguimos corrigir distorções da economia brasileira, que ferem as conquistas
sociais. Não há conquista social, se não enfrentamos
esse problema aqui em cima.
Tenho levantado, discutido muito intensamente,
tanto internamente, no nosso Partido, como entre os
nossos colegas, na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Infraestrutura, que é onde temos
debatido com mais destaque essas questões, e também
na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que realizou um conjunto de seminários debatendo
políticas de grande monta, que exigem solução aqui,
na macroeconomia. Não há boa política de defesa se
você continuar com esses juros estratosféricos. Não há
boa política de educação se você continua com esses
juros estratosféricos. Não há boa política de saúde, não
há condições de romper com o tal fator previdenciário,
porque você tem que pagar montanha de juros. Não há
como garantir um grande programa de infraestrutura
urbana no País, a despeito de termos talvez na América Latina inteira o maior programa, que é o Programa
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de Mobilidade Urbana, lançado pela Presidente Dilma,
mas ainda muito aquém das necessidades que o País
inteiro deseja e almeja.
Por ﬁm, Sr. Presidente, o Brasil, pelo tamanho
continental, pelo tamanho da economia, essa formação de um quase continente com uma língua única,
tem condições de fazer avançar a América do Sul, de
contribuir com a América do Sul.
Há pouco, eu assisti à reclamação em relação
aos chineses que estão chegando. O problema é que
somos superavitários com todos os países da América
do Sul e deﬁcitários com os Estados Unidos. Somos
superavitários com a China, mas deﬁcitários com a
maior economia do planeta. Era para ser o contrário.
Era melhor que o Brasil fosse deﬁcitário com todas as
economias da América do Sul, mas superavitário com
a maior economia do planeta. Há uma inversão que
precisamos corrigir. E convidamos aqui a todos para
esse grande debate sobre o nosso País.
Meu caro Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra à Senadora inscrita Ana Amélia.
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não.
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Solicito
minha inscrição para discursar pela Liderança do PR.
A comunicação já está na mesa. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não. V. Exª será atendido.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.549, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de louvor ao Colégio Santa Cecília pela passagem dos 100 anos de
meritórios serviços de ensino prestados à população
de Fortaleza-CE.
Justiﬁcação
Nos dias atuais, não é muito fácil encontrar uma
instituição centenária que consiga manter a qualidade
do serviço prestado ao longo de tantos anos.
No entanto, Fortaleza foi agraciada com o Colégio
Santa Cecília, “que faz parte do Instituto das Damas
da Instrução Cristã, congregação belga fundada em
1823 por Madre Agathe Verhelle. Atuando na Bélgica,
na Inglaterra, no Brasil, no Zaire e em Portugal, as
religiosas Damas têm como carisma: “Revelar a face
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atual do Cristo Educador” através do “sacriﬁcar-se e
consagrar-se inteiramente à juventude”.
As Damas chegaram ao Brasil em 1896, estabelecendo-se em Olinda (PE), de onde se transferiram
para Recife. Atualmente, a Congregação mantém 13
escolas no País e uma creche, sendo duas delas e
a creche totalmente gratuitas, uma casa de apoio ao
menor, faculdade, além de fraternidades e centros sociais, onde religiosas e leigos trabalham na educação,
evangelização e promoção humana.
Em Fortaleza (CE), as Irmãs chegaram no início
de 1952. Um grupo de sete religiosas, tendo à frente
Madre Bernadete, veio à capital do Estado para continuar o trabalho de educação da juventude cearense,
iniciado em 1911 por Dona Almerinda Albuquerque.
Ate 1960, o Colégio Santa Cecília funcionou no Benﬁca e, a partir de 1961, faz a caminhada educativa no
bairro Aldeota.
A metodologia participativa também proporcionou a contribuição fundamental dos educadores e de
representantes dos pais e alunos para a elaboração
do novo Projeto Político-Pedagógico da Escola, apro-
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vado durante o ano de 2006, tendo como fundamento
o documento-base do Setor Educação da Província
Damas Nordeste.
O Santa Cecília se renova para construir a cada
dia a identidade de educadores Damas. “Proﬁssionais
que preparam jovens para enfrentar os desaﬁos da
sociedade moderna, incentivando-os a reconstruí-la
a luz dos valores cristãos”.
Portanto, nada mais oportuno que propor o presente requerimento de louvor para homenagear a
singularidade dessa meritória instituição de ensino
fortalezense.
Sala das Sessões, Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Senadora Ana Amélia, antes de V. Exª assumir a
tribuna, eu preciso ler um requerimento:
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.550, DE 2011
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento tem a assinatura de 38
Srs. Senadores, sendo que o mínimo exigido é de 27.
O requerimento lido contém subscritores em número
suﬁciente para a prorrogação solicitada.
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno,
será publicado para que produza os efeitos legais.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Fico
muito grata, Presidente Waldemir Moka, que preside
a sessão neste momento no Senado.
Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores
da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, a Presidenta Dilma Rousseff está de aniversário hoje, e a
ela desejamos boa saúde, felicidades, coragem para
enfrentar os desaﬁos de comandar o nosso País. Aliás, é uma empreitada complexa, pois a Presidenta
tem a responsabilidade de corresponder aos anseios
dos eleitores que deram a conﬁança para que ela, a
primeira mulher brasileira, comandasse o País. Vida
longa à Presidente, que, ontem, deu um presente de
aniversário à nossa cidade de Porto Alegre, Senador
Paulo Paim, ao conﬁrmar um compromisso que ela
havia assumido na campanha eleitoral e há pouco
mais de um mês, em Porto Alegre, ao dizer que ela,
brevemente, daria a deﬁnição sobre um dos sonhos
de Porto Alegre, que é a segunda ponte sobre o rio
Guaíba, pois há um entrave, uma grande barreira logística na aproximação da região sul do Estado com
o centro metropolitano.
Eu queria aproveitar, Senador Paim, Senador
Moka, Srs. Senadores, para registrar, por justiça, algumas das personalidades que estiveram empenhadíssimas nesse processo.
Como jornalista, dei a primeira informação de um
acidente que aconteceu na ponte do Guaíba e que,
praticamente, signiﬁcou risco de uma interrupção nas
comunicações, o que poderia, se repetisse o acidente
com a ponte, cujas bases, cujos pilares foram avariados pelo choque de uma embarcação, representar,
num futuro muito próximo, em Porto Alegre, o desabastecimento de gás de cozinha, que vem por aquela
região e usa aquele sistema de transporte.
Preciso fazer justiça, nesta tribuna, depois desse
anúncio da Presidente ontem, ao ex-Senador Sérgio
Zambiasi. Tenho a honra de ocupar o gabinete que ele
ocupou durante oito anos, num mandato muito profícuo
nesta Casa. O Senador Sérgio Zambiasi foi quem me
deu a primeira notícia – eu era jornalista e colunista
do jornal Zero Hora – a respeito desse problema gravíssimo que poderia acontecer. E, ontem, a Presidenta Dilma Roussef anunciou o início das obras nessa
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importante decisão de governo, num investimento de
R$900 milhões. Essa ponte vai ter aproximadamente
dois quilômetros de extensão, num complexo viário de
oito quilômetros, com duas pistas de cada lado, que
poderão ser ampliadas para três, com acostamento e
com um vão de 36 metros de altura, para garantir a
navegabilidade do nosso estimado e bonito Guaíba,
tão maltratado, aliás, que está.
Além do Senador Sérgio Zambiasi, eu queria
também prestar homenagem a Luiz Domingues, que
comandou o grupo Pró-2ª Ponte do Guaíba, e ao
Deputado José Sperotto, Deputado Estadual do Rio
Grande do Sul, que, igualmente, Senador Paim, teve
uma atuação muito intensa. Inclusive, estivemos junto
à ANTT e ao próprio Dnit para tratar de questões relacionadas a essa ponte.
A notícia que a Presidenta deu faz com que prevejamos que, em 2014, os primeiros pilares dessa
ponte, cuja obra demorará cinco anos, serão erguidos,
quando haverá, então, um desafogo importantíssimo.
Seria muito melhor, é claro, que essa obra demorasse
menos tempo, mas essa é a disponibilidade de recurso
ﬁnanceiro orçamentário, já que ela será uma obra executada pelo Governo Federal. Essa obra desatará um
nó viário em nosso Estado que compromete o próprio
desenvolvimento.
Então, queremos registrar o cumprimento da palavra da Presidenta Dilma Rousseff com os gaúchos
e, em especial, com aqueles que demandam a execução dessa obra.
Senador Moka, a ponte do Guaíba é içada e, cada
vez que isso acontece, ﬁca suspensa por algum tempo, e as parturientes ou pessoas que tem atendimento hospitalar marcado, Senador Inácio Arruda, sofrem
com essa espera agonizante. Portanto, essa notícia,
realmente, alivia custo, alivia o sofrimento das pessoas
que precisam de atendimento, muitas das quais perdem
compromissos em Porto Alegre por conta exatamente
dessa deﬁciência logística.
Então, eu queria registrar isso como uma boa notícia para os gaúchos, pois é, realmente, muito importante. A ponte do Guaíba foi feita por Getúlio Vargas,
é uma ponte emblemática, está num cartão postal da
nossa capital.
Com grande alegria, concedo um aparte ao Senador Inácio Arruda.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Senadora Ana Amélia, quero me congratular com o pronunciamento de V. Exª e me somar à atitude de V. Exª,
que iniciou seu discurso dando os parabéns à nossa
Presidenta Dilma Rousseff. Quero que a Presidente
tenha longa vida, para governar bem o nosso País.
Além de ter lançado o Programa Cegonha, podemos
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dizer, agora, que, com a segunda ponte sobre o rio
Guaíba, pelas razões que V. Exª levanta, ela também
lança uma espécie de ponte cegonha, pois resolve o
problema de muitas parturientes, que são, digamos
assim, algumas das vítimas da ausência de uma ponte com qualidade naquela região. Conheço a região
metropolitana, aquela região do Rio Grande do Sul.
Essa é uma conquista dos gaúchos. Tenho a certeza
de que se ganha muito em qualidade de vida e em mobilidade naquela região. É esse o caminho do Brasil.
Vamos apostar no investimento na mobilidade urbana, fazendo a ponte! Quem sabe a gente não põe o
trem junto com a ponte, para melhorar ainda mais? Há
pouco, vi uma construção em Caracas, onde se fez a
ponte junto com o trilho, porque se podem aproveitar
os dois modais de transporte. Então, seria uma grande
conquista do Rio Grande do Sul e um exemplo para
o Brasil inteiro, que pode começar a trabalhar esses
dois modais simultaneamente em casos como esse
de travessias de rios, até de travessias oceânicas,
como temos feito, como foi o caso do Rio de Janeiro.
Então, quero me congratular com V. Exª e, junto com
V. Exª, mandar esse abraço para a Presidente Dilma,
para que ela continue com toda ﬁrmeza conduzindo
o Brasil e fazendo o Brasil avançar, enfrentando essa
política de juros nociva que se mantém no nosso Brasil. Um abraço!
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu agradeço ao Senador Inácio Arruda. Veja que faço isso com
independência e com reconhecimento. A Presidenta
Dilma sabe que não votei nela. Houve outra composição política no Rio Grande do Sul. Mas, como cidadã,
como Senadora do Rio Grande e como representante
dos interesses do nosso Estado, é meu dever fazer esse
reconhecimento. Fico muito grata pela colaboração e
pelo registro de V. Exª. Também torço pela saúde e pela
vida longa da Presidenta Dilma Rousseff. O sucesso
que ela tiver na gestão dessa empreitada desaﬁadora é também compartilhado por todos os brasileiros.
Com alegria, concedo o aparte ao Senador
Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Primeiro, parabenizo V. Exª pela apresentação e aprovação
do relatório hoje na Comissão de Assuntos Sociais.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Isso coroa dias de muito trabalho.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
trabalho, Senador!
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Quero
aqui dar meu testemunho ao povo do Rio Grande do
Sul e também do Brasil do seu trabalho como Relatora
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na Comissão que tratou dessa área de política sobre
drogas. Não posso deixar de me somar a V. Exª, dando meu abraço à Presidente Dilma, que está na sua
terra, no Rio Grande do Sul, nesta data de aniversário.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É um
abraço cearense e um abraço piauiense para a Presidenta, que é mineira e que, agora, com a família, está
no Rio Grande do Sul.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Exatamente. Também quero dizer da minha felicidade, da
minha alegria. Estive recentemente no Rio Grande do
Sul e percebi que se volta a respirar um sentimento
de atendimento. Quando eu estive lá, estava sendo
anunciada a obra do metrô.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Exatamente. Estávamos lá juntos.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Enﬁm,
foi anunciado um conjunto de ações importantes. O
Rio Grande do Sul tem um papel importantíssimo no
desenvolvimento do nosso País, na consolidação das
parcerias com os países vizinhos do Conesul. Então,
quero aqui, como brasileiro e como piauiense, mandar
um abraço ao povo do Rio Grande do Sul e a V. Exª,
também comemorando junto mais essas novas ações
no Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada, Senador Wellington Dias. Aliás, nessa questão do
enfrentamento ao crack e a outras drogas, visitamos
juntos o Hospital das Clínicas, que se envolverá, com
a Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul, em
Porto Alegre, com esse programa ambicioso de um
enfrentamento absolutamente qualiﬁcado para isso.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar todas as entidades e comunidades terapêuticas do meu
Estado. Tive a oportunidade de conhecer algumas que
fazem um trabalho exemplar. Então, vamos reforçar
isso através das recomendações que ﬁzermos e também dentro do plano que a Presidente Dilma lançou
nacionalmente na semana passada, com um volume
de recursos apreciável: R$4 bilhões.
Agradeço muito a manifestação ao Senador
Wellington Dias.
Mas não é só essa notícia. Há boa notícia também para outra região do nosso Estado que sempre
padeceu com uma concorrência com os investimentos na fronteira, especialmente nos Municípios que
fazem face com o Uruguai. Isso diz respeito aos chamados free shops, que hoje criam um problema de
concorrência, às vezes, predatória com o comércio
estabelecido do lado brasileiro – ou do lado gaúcho,
como queiram – em vários Municípios, como é o caso
de Chuí, de Jaguarão, de Livramento, de Quarai e de
Aceguá. Ao longo da fronteira de todos esses Municí-
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pios a que acabo de me referi, do lado uruguaio existem free shops aonde os consumidores brasileiros, é
claro, com todo seu direito, vão buscar produtos. Isso
cria um problema porque os mesmos aparelhos eletroeletrônicos são comprados nos free shops a um
preço muito acessível. As empresas gaúchas que estão situadas do lado de cá sofrem essa concorrência
e não estão sobrevivendo.
Por isso, uma medida foi aprovada ontem pela
Câmara dos Deputados. Um projeto do Presidente
da Câmara dos Deputados, Deputado Marco Maia,
foi aprovado ontem, autorizando a instalação de lojas
francas em Municípios de faixa de fronteira cujas sedes
se caracterizem como cidades-gêmeas de cidades estrangeiras e instituindo o Regime Aduaneiro Especial
de Exportação pelo Varejo Nacional.
Essa proposta é de 1976 e foi aprovada com relatório substitutivo do do Deputado Odair Cunha, que foi o
Relator. Mas essa matéria também teve a colaboração
dos ex-Deputados Ruy Pauletti e Ibsen Pinheiro e, recentemente, dos Deputados Renato Molling, Jerônimo
Goergen e Eliseu Padilha, cuja emenda foi recusada
pelo Relator. Essa é uma matéria da maior relevância.
A região da fronteira está precisando desse apoio, e
esse projeto resolverá muitos desses problemas.
Já solicitei ao Presidente José Sarney a relatoria
na Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo
Senador Fernando Collor, e também na Comissão de
Assuntos Econômicos, presidida pelo Senador Delcídio
do Amaral, para dar um tratamento adequado a essa
matéria de grande interesse para a região de fronteira,
com a qual estive envolvida não só como jornalista,
mas também agora como Senadora. No Parlamento,
essa é uma das prioridades do meu mandato.
Então, a todos os trabalhadores, aos empresários,
aos empreendedores da fronteira do Brasil, especialmente do Rio Grande, com o Uruguai, quero dizer que
vamos trabalhar intensamente nessa questão. Haverá
recursos a esse projeto, e, portanto, não será possível
aprová-lo no exercício de 2011, mas, seguramente, no
primeiro semestre de 2012, estaremos atentos à tramitação dessa matéria, com essa relatoria.
Sr. Presidente, embora tenhamos essas boas notícias – e, neste ano, conseguimos avançar em muitos
temas de relevância nacional – , a questão da infraestrutura logística permaneceu, de algum modo, com
problemas ao menos no que diz respeito à melhoria e
construção de estradas, de hidrovias, de ferrovias e,
sobretudo, Senador Moka, de aeroportos. Nós, que
viajamos muito, sabemos muito bem – e enfrentamos
isso na pele – o que vive o passageiro brasileiro neste momento. No Brasil, o setor logístico é deﬁcitário e
tornou-se, ao lado da educação, um dos principais en-
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traves ao desenvolvimento econômico do País. Temos
diﬁculdades logísticas para receber insumos e para
escoar a produção. Existem, principalmente, problemas na mobilidade urbana.
Nossos aeroportos, que são a primeira impressão de um turista sobre o País ao desembarcar, são
ineﬁcientes, pequenos, mal localizados e, além de
tudo, poucos. A infraestrutura aeroportuária brasileira é restrita, o que impede que os brasileiros possam
viajar mais e receber mais turistas do exterior. A democratização do transporte aéreo via preço de passagens menores mostrou que o sistema aeroportuário
não está preparado para atender ao aumento dessa
demanda. São poucas as cidades atendidas pelas
principais companhias aéreas. São escassos os voos
diretos. Na maioria dos casos, uma viagem entre duas
cidades brasileiras depende de uma escala em São
Paulo, o que encarece o custo da passagem, diminui
o conforto do passageiro e aumenta o tempo da viagem. Em síntese, viajar de avião, no Brasil, está cada
vez mais complicado. As deﬁciências dos aeroportos
são utilizadas pelas companhias como uma desculpa, Senador Moka, para justiﬁcar o mau atendimento,
os atrasos e o cancelamento de voos, na maioria das
vezes sempre lotados.
Esse problema adquire maior relevância no momento em que estamos nos preparando para receber
os dois maiores eventos esportivos do mundo: a Copa
do Mundo da Fifa e as Olimpíadas. É a oportunidade
que temos para colocar o Brasil nos principais roteiros
turísticos do mundo e, a partir de então, receber cada
vez mais turistas.
Neste Natal, está ﬁcando mais visível a deﬁciência
brasileira nessa logística. A valorização do dólar aumenta o turismo interno, e a demanda interna também
está, certamente, comprometida com isso.
Com muito prazer, concedo o aparte ao amigo
Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Ana Amélia, quero fazer um aparte rápido. Eu deveria
tê-lo feito hoje pela manhã na Comissão de Assuntos
Sociais quando V. Exª apresentou esse brilhante relatório sobre a questão das drogas e sobre o ataque
que temos de fazer ao crack. Não tive a oportunidade de fazê-lo, lá expliquei, e V. Exª entendeu, porque
estávamos correndo para votar o projeto dos motoristas. Mas não vou falar aqui de motorista, não. Quero
falar de V. Exª. Meus cumprimentos pelo relatório, pelo
seu trabalho, pelo seu pronunciamento no dia de hoje!
Meus cumprimentos pela lembrança da nossa querida
ponte do Guaíba, que, enﬁm, vai ser duplicada, e pela
homenagem justa que V. Exª fez ao Senador Zambiasi!
Foi uma grande lembrança. Toda a bancada passada
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trabalhava pela ponte do Guaíba, mas, sem sombra
de dúvida, no Parlamento, o Senador Zambiasi era referência. No Congresso Nacional, a referência número
um era o Senador Zambiasi. Quero cumprimentá-la.
V. Exª merece todos os nossos elogios. Temos feito
uma parceria aqui em nome das causas justas. Ao
terminar, quero dizer que, há alguns minutos, assinamos, juntos, a emenda que vai discutir o reajuste dos
aposentados e dos pensionistas. Que bom dizer que
todos os Senadores do Plenário assinaram a mesma
emenda, que iniciou com a minha assinatura e com a
de V. Exª! Parabéns pelo seu mandato!
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Paulo Paim. Estamos juntos nessas
causas, que são relevantes, especialmente em relação
aos aposentados, que é uma demanda social extremamente necessária. Foi com muito prazer que assinei o
projeto do Deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho,
Presidente da Força Sindical, que tem toda a justeza
e legitimidade para que possamos encaminhar, para
dar uma condição melhor aos nossos aposentados. Eu
agradeço muito a V. Exª pelo aparte, especialmente em
relação ao relatório de combate ao crack.
O Presidente da Casdep, o nosso Senador
Wellington Dias, fez um trabalho também que, para
mim, foi extremamente cooperativo. O Senador foi um
estimulador do trabalho feito nesse relatório, é claro,
com algumas diferenças de enfoque quanto a isso, mas
isso é parte da democracia. Então, houve uma convivência absolutamente respeitosa nesse trabalho que
concluí com a sensação do dever cumprido. E, é claro,
cada reconhecimento desses é mais um estímulo que
recebo. Pelo Twitter, recebi uma mensagem do nosso
Senador Acir Gurgacz, a quem também agradeço a
manifestação.
Continuo a falar a respeito dessas questões, da
nossa logística, lembrando, na questão dos aeroportos,
que, com o aumento do ﬂuxo dos turistas internacionais, poderemos aumentar substancialmente também
o faturamento do setor de turismo, que cria empregos,
e, assim, gerar mais renda também para os nossos
trabalhadores.
Para que isso aconteça, Senador Waldemir Moka,
para mostrar ao mundo a nossa capacidade de realizar grandes eventos e receber turistas com conforto,
precisamos trabalhar muito e rapidamente.
O esgotamento do sistema aeroportuário brasileiro é visível. Basta ir ao aeroporto de qualquer capital
brasileira, para veriﬁcarmos a superlotação, as ﬁlas,
a demora no atendimento e o desconforto da espera.
Não há sequer lugar para que todos possam esperar
sentados, como ocorre na maioria dos aeroportos do
mundo.
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De acordo com dados trazidos por representantes da Secretaria de Aviação Civil e da Anac, o crescimento da demanda aeroportuária multiplicou-se na
última década. Em 2003, os aeroportos da Infraero
atenderam 71 milhões de passageiros. Em 2010, sete
anos depois, o movimento já era de 157 milhões de
passageiros, um crescimento médio de 11,8% ao ano
e de 118% somente no período 2003/2010. Agora, em
2011, os dados da Anac demonstram que já houve um
crescimento de 18% na demanda, apenas no período
entre janeiro e setembro.
Toda essa demanda, Srªs e Srs. Senadores, não
cresceu acompanhada de modernização, melhoria, ampliação ou construção de infraestrutura aeroportuária.
A infraestrutura de hoje é praticamente a mesma de
décadas atrás. O que vemos são puxadinhos, como
aqui no aeroporto Juscelino Kubitschek, em plena Capital do Brasil.
Antes mesmo da chegada das festas de ﬁnal de
ano, na semana que vem, a situação deve piorar ainda mais. Além do aumento natural da demanda nesta
época do ano, os aeroportos brasileiros podem parar a
partir do dia 22, às vésperas do Natal. Os aeronautas
e os aeroviários prometem fazer uma greve para pedir
melhores salários às empresas aéreas.
Viajar de avião, Sr. Presidente, deixou de ser um
luxo, felizmente, porque é mais democratizado hoje. Mas
não pode se tornar um incômodo para os passageiros.
Este ano, o número de passageiros que optou por
viajar de avião superou o de passageiros dos ônibus
interestaduais. Se viajar de avião se tornou acessível
a uma parcela da população que antes tinha que viajar
de ônibus, é preciso garantir que os voos aconteçam
com segurança e conforto para todos os passageiros.
É preciso tornar realidade as parcerias público-privadas para a construção de aeroportos, criar uma
legislação eﬁciente que proteja o consumidor dos abusos das companhias aéreas e, principalmente, cuidar
da segurança dos passageiros.
A Anac, agência reguladora, tem que ser eﬁciente
e tem que ser a moderadora entre o usuário e a companhia prestadora de serviço.
Estou encerrando, Sr. Presidente, agradecendo
a sua generosidade.
Hoje foi realizada uma homenagem ao falecido
Deputado Júlio Redecker, do PSDB do meu Estado.
Infelizmente, não pude estar presente, mas gostaria
de registrar o fato de que, em vida, o Deputado Redecker lutou pela abertura de uma CPI que investigasse
o acidente da Gol, em 1996. Por ironia do destino, Júlio
Redecker veio a falecer meses depois, num acidente
da TAM, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
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Portanto, gostaria de prestar minha homenagem
ao amigo Redecker e também a todas as vítimas desses dois acidentes, que denunciaram a falta de preparo
do nosso País em relação ao transporte aéreo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela generosa
ampliação do meu tempo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Inscrito pela Liderança do PR, o Senador Lauro Antonio.
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, gostaria, hoje, de prestar minhas
sinceras homenagens a Luiz Garcia, um dos mais
ilustres sergipanos, nascido no Município de Rosário
do Catete, em 1910. Ele foi um verdadeiro visionário,
um homem muito à frente da sua época. Digno e ético,
tinha talento e habilidade indiscutíveis para conciliar
interesses contrários. Lidava de maneira tranquila e
serena com as adversidades da vida. Era um diplomata, na sua maneira de ser e no seu modo de agir.
Luiz Garcia foi advogado, promotor público, professor de Direito da Faculdade de Direito de Sergipe,
Diretor-Presidente da CTC, Companhia de Transporte
Coletivo do Estado da Guanabara (atualmente Estado
do Rio de Janeiro); Conselheiro do Cadê, Conselho
Administrativo da Defesa Econômica e membro da
Academia Sergipana de Letras. Conciliou todas essas
atividades com a carreira política, na qual ingressou aos
24 anos, participando da fundação do primeiro PSD,
Partido Social Democrático, juntamente com o líder político Leandro Maciel, que seria na UDN, União Democrática Nacional, seu parceiro em muitas campanhas.
Teve uma carreira política respeitável: foi Deputado Estadual constituinte em 1935, Deputado Federal
por quatro legislaturas, ocasião em que foi Presidente
da Comissão do Polígono da Seca e membro da Comissão de Constituição e Justiça, além de ter sido representante do Congresso brasileiro nas Conferências
Interparlamentares de Berna, Washington e Londres.
Mas foi como Governador que Luiz Garcia mais
inovou e, com um conjunto surpreendente de obras,
abriu caminhos para o progresso de Sergipe.
À época, ele já via no turismo uma importante
atividade para divulgação do Estado e fonte geradora
de emprego e renda para sua população. Pensando
nisso, construiu o Hotel Palace de Aracaju, um prédio
moderno, de 12 andares; a rodoviária no centro de Aracaju e também o Salão de Passageiros do Aeroporto
de Santa Maria, na Atalaia.
Na área da saúde, além dos postos médicos, criou
a Faculdade de Medicina de Sergipe e o Centro de
Reabilitação Ninota Garcia, instalado no bairro Industrial. Esse Centro foi uma grande obra, aliando saúde
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e educação, uma vez que, além de prestar atendimento a diversos tipos de doenças, mantinha uma escola
para crianças e jovens de todo Estado, portadoras de
diversos tipos de deﬁciência.
Foram anos seguidos, lutando com muitas diﬁculdades, mas a chama da solidariedade se mantinha
acesa, dando continuidade aos atendimentos.
Garcia criou também o Ipês, Instituto de Previdência do Estado de Sergipe; a Energipe, que modernizou a distribuição de energia elétrica; a Secretaria de
Educação, Cultura e Saúde; e o Banco de Fomento do
Estado, que, no governo seguinte, do ex-Governador
Seixas Dória, passou a chamar-se Banese. Hoje, a instituição está completando 50 anos, com uma situação
invejável. Destaca-se entre os maiores bancos do País
e da América Latina e é um dos bancos mais sólidos
entre os cinco estaduais ainda existentes.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Governo de
Luiz Garcia foi tão vanquardista que uma de suas primeiras ações foi a criação do Condese, Conselho de
Desenvolvimento Econômico de Sergipe, uma espécie
de escola de Governo, priorizando o planejamento e
formando quadros para a Administração Pública,
Nessa ocasião, começaram os debates sobre as
potencialidades minerais do Estado e as possibilidades
de aproveitamento industrial.
A cultura sergipana não foi relegada a segundo plano. No seu governo, o Museu Histórico de São
Cristóvão – quarta cidade mais antiga do País – foi
montado com a reunião de peças de vários pontos do
Estado. Nele foi organizada uma sala com arte contemporânea, graças ao artista plástico sergipano Jenner
Augusto, que também foi responsável pela execução
dos painéis do Hotel Palace e do salão de passageiros
do aeroporto de Santa Maria.
E aqui, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de abrir
um parêntese para parabenizar este grande nome das
artes plásticas do nosso Estado, Janner Augusto, que
receberá, amanhã, dia 15, uma justa homenagem do
Instituto Semear, em Aracaju.
Outra grande novidade que surgiu no Governo
de Luiz Garcia foi o Jornal Cinematográﬁco, da Cine
Produções Atalaia, com narração de Cid Moreira, mostrado nas telas dos cinemas, representando um estágio de comunicação moderna de excelente qualidade,
na mais atualizada linguagem, como nunca mais se
fez no Estado.
Nosso Governador nos deixou aos 90 anos, e, em
Sergipe, o sentimento de perda ainda ecoa no Estado.
O pioneirismo de algumas de suas ações jamais foi
superado. Ao contrário, muitas delas continuam servindo a Sergipe e ao povo sergipano.
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Assim, quero deixar registrada, no plenário desta
Casa, esta homenagem e concluir fazendo referência
às palavras do seu ﬁlho, o ex-Deputado Estadual, ex-Deputado Federal e ex-Governador do Amapá, Gilton
Garcia, quando digo que o ex-Governador Luiz Garcia
foi, realmente, um homem que “excedeu-se a si mesmo”.
Gostaria ainda de aproveitar a oportunidade,
Sr. Presidente, para cumprimentar a Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL) pelos seus 50 anos.
Essa importante entidade de classe é presidida, desde
2007, pelo competente empresário Samuel Schuster.
E quero registrar aqui meus agradecimentos e
dizer da emoção que tive com a homenagem prestada
pela CDL a meu avô, Oviêdo Teixeira, que, em dezembro de 1961, fundou o Clube de Diretores Lojistas com
um grupo de aproximadamente 100 empresários do
segmento, sendo ele o seu primeiro presidente. Sem
dúvida, esse foi um importante marco para o desenvolvimento do comércio sergipano.
E, para ﬁnalizar, quero parabenizar a nossa Presidenta Dilma Rousseff por seu aniversário, desejando-lhe muita saúde, paz e força para continuar comandando com sua indiscutível competência o nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na sequência... O Senador Lauro Antonio havia terminado... V. Exª quer ainda...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT– RS) – É mais do
que justo. É só uma saudação ao Senador Lauro Antonio, que chegou à Casa recentemente, mas já tem
mostrado seu compromisso com as causas sociais,
com os empresários, enﬁm, com aqueles que tocam
este País. V. Exª tem sido uma grande surpresa positiva
para nós, na Comissão de Direitos Humanos. Quando
V. Exª chegou aqui, disse-me: “Senador Paim, eu vou
trabalhar nesta Comissão”. Acho que olhar para as
pessoas é um compromisso de todos nós, empresários
e não empresários, enﬁm, é um compromisso daqueles que pensam no próximo. Eu não poderia deixar de
fazer este aparte para cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento de hoje, pelo pronunciamento de ontem
e pela forma como tem se colocado à disposição para
construir caminhos que melhorem a vida de todos os
brasileiros. É um orgulho ter V. Exª lá na Comissão de
Direitos Humanos. Parabéns, Senador!
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Obrigado. Obrigado pelo carinho e por suas palavras, Paulo.
Também estou muito satisfeito por estar caminhando
ao lado de V. Exª e com o grupo que o rodeia.
O SR. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Quero saudá-lo também, se V. Exª me permitir, Senador
Lauro Antonio. Primeiro, pela forma dedicada que V.
Exª tem demonstrado neste curto período, desde que
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iniciou seus trabalhos aqui. Nós já acompanhávamos
o trabalho – não posso deixar de registrar isto – muito efetivo de toda a bancada sergipana, que tem aqui
uma atuação brilhante. Vamos estar juntos, se Deus
quiser, no começo do ano, na Comissão de Desenvolvimento Regional, na Comissão de Desenvolvimento
do Nordeste, no Estado de Sergipe, além da Bahia,
onde trataremos de temas importantes.
V. Exª coloca a opção de trabalharmos o tema
do turismo como o grande centro dos debates. Então,
leve aqui nosso abraço também ao povo sergipano.
Temos grandes amigos lá. Destaco também o empenho do Governador Marcelo Déda, de toda a equipe
e de todo o povo sergipano, que sempre nos recebe
de braços abertos. O meu abraço e este testemunho
ao povo sergipano da sua dedicação. Muito obrigado.
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Muito obrigado, Senador Wellington Dias.
Dia 26 de março, se Deus quiser, realizaremos
esse evento em Sergipe, e quero contar com a colaboração dos colegas também para estarem presentes.
Boa noite!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parabenizo o pronunciamento do Senador Lauro Antonio, que substitui aqui o Senador
Eduardo Amorim, de Sergipe.
Na sequência, o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje foi um dia realmente de muitas atividades importantes, destacadas,
aqui no plenário.
Além do Plano Plurianual, que estamos acompanhando, amanhã teremos, no plenário da Câmara,
a votação do relatório do Senador Walter Pinheiro. Se
Deus quiser, esperamos aprovação.
Teremos, ainda, a votação, na próxima semana,
do Orçamento. Também tenho acompanhado os temas, com a Bancada do Estado do Piauí, e os temas
nacionais.
Hoje tivemos a aprovação, como disse aqui, do
relatório ﬁnal, na Comissão de Assuntos Sociais, do
trabalho da subcomissão, em que tive o privilégio de
trabalhar com V. Exª e com outros Senadores e Senadoras, de políticas sobre álcool, crack e outras drogas.
Tivemos, ainda, Sr. Presidente, a aprovação de
um outro tema importante, que foi o Sistema Nacional
de Defesa Civil. Ali tivemos a deﬁnição de um projeto
importante, de iniciativa do Senador Jorge Viana e relatado pelo Senador Casildo, com importante contribuição nossa, e destaco o trabalho do Senador Lindbergh.
Houve a deﬁnição das atribuições claras do Município,
do Estado, da União e da própria sociedade, a neces-
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sidade de pessoal qualiﬁcado, e apontamos a criação
do Fundo Especial de Calamidade Pública. Acho que
é um tema da maior relevância.
Cada vez que nós vemos uma situação de seca,
de enchente, enﬁm, de algum desastre, principalmente por situação natural, como incêndios, nós vemos a
diﬁculdade das ações chegarem com a urgência que
uma calamidade, um desastre como esse requer. Eu
acho que esse ponto é importante.
Destaco duas outras matérias que foram debatidas, chegaram a ser apreciadas, mas foram adiadas
por falta de entendimento, pois serão os grandes temas
do próximo ano, que são o Estatuto da Juventude e
a deﬁnição sobre o Ato Médico. V. Exª que é médico,
nós estamos tratando de um formato que, de um lado,
dê segurança ao proﬁssional médico e, de outro lado,
coloque as deﬁnições das categorias especíﬁcas nessa área da saúde.
Mas, Sr. Presidente, o grande destaque que tivemos aqui ontem foi a votação e a aprovação da regulamentação da proﬁssão do motorista. Já no dia de
hoje, foi a aprovação da regulamentação da proﬁssão
do comerciário.
V. Exª, Sr. Presidente, acompanhou e votou favoravelmente à matéria, assim como Senador Paim,
a quem quero render minhas homenagens.
Lembro-me, Senador Paim, que, ainda nos primeiros dias de mandato, quando fomos convidados pela
Confederação Nacional do Comércio, não pude estar
hoje lá nas comemorações. E ali a pauta era essa. Queriam que nós pudéssemos priorizar, colocar na Ordem
do Dia e acompanhar. Destaco aqui que, liderado por
V. Exª, tive o privilégio de acompanhar, nas diversas
comissões, até a votação hoje, em caráter terminativo,
dessa regulamentação.
São dois projetos importantes para o Brasil inteiro, os motoristas e os comerciários. Duas categorias
que têm importante contribuição.
Lembro-me da minha fase de sindicalista, enﬁm,
em que lidávamos com muito carinho, tanto com uma
categoria como outra, no Estado do Piauí. Tanto do
transporte urbano, taxistas, como de transporte interurbano, transporte de carga ou outras formas em que
atuam os motoristas.
E ainda os comerciários. Hoje, eu lembrava aqui
das lideranças importantes dos comerciários. Esteve
presente aqui o Raimundo Nonato dos Santos, que é
piauiense, Vice-Presidente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Comércio, da qual é o Presidente
o Levi, o Marcos Holanda, Presidente da Federação
dos Trabalhadores do Comércio, e o Paixão que é hoje
Presidente do Sindicato dos Comerciários no Estado
do Piauí, e de modo mais forte organizado na capital,
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Teresina. Lá nós temos organizações em outras regiões do Estado. Eu lembrava, com muito carinho, dos
primeiros momentos dessa luta vigorosa dos comerciários, liderados pelo Evaldo Ciríaco, que foi o primeiro
Vereador do Partido dos Trabalhadores em Teresina.
E a categoria dos comerciários ajudou, meu querido
Paim, foi quem liderou lá também o fortalecimento da
Central Única dos Trabalhadores. E também outros líderes, como a Almerinda, o Mourinha – Mourinha fazia a
formação e a Almerinda a organização da classe –, e o
Cícero Magalhães, que foi Presidente do sindicato até
há bem pouco tempo e hoje é nosso Deputado Estadual pelo Partido dos Trabalhadores no Estado do Piauí.
Os projetos que regulamentam a proﬁssão de
motorista e de comerciante, para mim, têm relevância
muito grande por todo o trabalho que foi aqui realizado. Portanto, devo aqui parabenizar. Nós tivemos a
apreciação do projeto do Senador Pedro Simon e do
Senador Paulo Paim, e foi este último que prevaleceu
no momento da aprovação.
Destaco, entre todas as coisas, meu querido Paim,
o fato de termos tido o entendimento. Aliás, eu acho
que este exercício deve servir, por exemplo, para o ato
médico: ouvir os proﬁssionais, ouvir o Governo, ouvir
o setor privado e, a partir daí, construir uma proposta
que garanto que tem um sabor de vitória ainda maior
no exercício da democracia.
Por que toda essa luta pela democracia?
Exatamente para isto, para que possamos livremente nos sentar, e ali cada um apresentar os seus
interesses.
Então, temos, assim, a regulamentação, uma
coisa que parece tão simples, tão obvia, mas que não
acontecia. Na carteira proﬁssional, no contrato de trabalho, ter ali escrito: minha proﬁssão é de comerciário,
ou de comerciária. Aliás, há muitas mulheres também
nessa proﬁssão, que vem desde lá atrás, quando ainda
existia o mascate, quando ainda havia a presença das
balconistas. Hoje, cada vez mais, existe uma relação
direta com a população.
Eu creio que agora temos essa deﬁnição do que
é comerciário, nos mais diferentes setores do comércio atacadista e varejista; a jornada de trabalho diária
de seis horas, num turno que começa às 7 horas da
manhã e vai até às 19 horas. O que fazer, então, já
que também há a proibição de trabalho aos domingos
e feriados? Nós temos a necessidade de um pacto
especialíssimo, para que possamos manter, nos sábados e domingos, as condições de funcionamento
de shoppings, comércios; enﬁm, de alguma atuação.
Muitas vezes, este era o principal embate: a falta
de um respeito. Porque não havia uma regra legal que
garantisse a proteção aos trabalhadores e trabalha-
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doras. E vejo isso como algo especial que temos em
várias outras categorias proﬁssionais, que também trabalham em jornada diferenciada ou além da segunda
e sexta-feira – sábados, domingos e feriados – como
é normal nas várias categorias.
O piso nacional demonstra a necessidade de trabalharmos a remuneração integral, com o piso de três
salários mínimos. A data-base é hoje colocada no mês
de novembro, aquele em que há necessidade de acordo.
A instituição do Dia do Comerciário já é comemorada há muitos anos, em razão deste fato memorável: quando os trabalhadores, numa manifestação
com mais de cinco mil militantes, ainda no governo
do então Presidente Getúlio Vargas, dirigiram-se ao
Palácio do Governo, entregaram sua pauta e no dia
seguinte viram uma jornada de trabalho, que naquela
época era de doze horas, ser reduzida para oito horas.
E acho que por isso necessita de uma revisão, no momento em que o Brasil precisa de mais emprego, de
condições, de oportunidades e também da regulação
de jornada. Digo aqui que em vários comércios já é
adotada dessa forma, e agora é colocada como ponto
importante, segundo eu dizia ali naquele debate, em
que fomos negociando ponto a ponto, para chegarmos
ao projeto ﬁnal.
O debate, enﬁm, do próprio exercício da proﬁssão. O PL 152, que foi apresentado pelo Senador Pedro Simon, também tinha um conjunto de discussões,
como, por exemplo, a discussão do serviço extraordinário com um pagamento acima do serviço normal.
Eu sou bancário, e ali, há muitos anos, conquistamos
o pagamento do horário extraordinário de modo bastante diferenciado.
Enﬁm, o que eu quero aqui, com esta minha fala,
é registrar e homenagear os que lutam. Muitos morreram e não conseguiram comemorar este momento
que estamos vivendo em relação à aprovação desse
projeto pelo Senado Federal.
Eu quero acompanhar essas causas e não posso
deixar de dizer da minha alegria, em homenagem a
todos os comerciários do Brasil, a todos os comerciários do meu querido Estado do Piauí.
Também registro o papel importante para esse
entendimento da Confederação Nacional do Comércio, liderada pelo Antonio dos Santos, e da Federação
do Comércio do meu Estado, em que é presidente o
Valdeci Cavalcante. E principalmente daqueles que
travaram a luta destemida, aguerrida, corajosa, persistente, porque, veja, há quantos anos tramitam essas
propostas! Aliás, há quantos anos nós temos a proﬁssão, o exercício da proﬁssão! Desde o tempo dos secos
e molhados, que virou até nome de banda, passando

145

Dezembro de 2011

pelos caixeiros-viajantes, os mascates, como eu dizia,
até chegarmos à atual conﬁguração.
Quem hoje consegue viver sem o trabalho do
comerciário? Agora vamos viver o período natalino, e
nesse período nós temos, espalhado por todo o Brasil,
o trabalho, seja na área atacadista ou na área varejista, de homens e mulheres que se dedicam a cumprir
com a sua missão nessa relação com a sociedade.
Então eu quero aqui, com essas palavras, também
comemorar, homenagear toda essa luta, e dizer o quanto eu me alegro com a importante vitória colhida hoje.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka.Bloco/
PMDB – MS) – Na sequência, o Senador inscrito é o
Senador Jayme Campos.
Senador Wellington, permita-me lembrar também
do relator dessa matéria, que é o Senador Ricardo Ferraço – nós estávamos juntos –, que fez um excelente
trabalho. Aliás, foi quem oportunizou o entendimento
entre as duas confederações. E quero dizer da alegria
que nós também tivemos de votar uma matéria que foi
objeto de convergência.
Com a palavra o Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, Srªs e Srs.
Senadores, antes de iniciar a minha fala, o meu discurso da tarde e noite de hoje, eu quero também me
associar, me somar às palavras do Senador Wellington Dias quando se referia hoje à regulamentação da
proﬁssão dos comerciários e, sobretudo, à redução
da jornada de trabalho. De fato, acho que foi uma conquista, um avanço que se fazia necessário – de justiça
– há muitos anos. Realmente essa classe precisa ter
uma proﬁssão regularizada, porque eles, sem sombra
de dúvida, já contribuíram muito para este País. São
7,3 milhões que foram citados no relatório do Ricardo
Ferraço. Todavia, V. Exª fez um adendo para dizer que
são quase 12 milhões de comerciários neste Brasil.
De tal maneira, nós particularmente, que presidimos a Comissão de Assuntos Sociais, e certamente
os Srs. Senadores Moka, Wellington Dias, Benedito
de Lira, enﬁm todos nos sentimos felizes ao participar
de um projeto tão importante como o que votamos no
dia de hoje. E também o Senador Paulo Paim que nos
honra até este instante aqui.
Sr. Presidente, ao aproximar-se o ﬁnal de mais um
ano de atividade legislativa, é com grande entusiasmo
que venho a este plenário compartilhar minha grande
alegria pelo desempenho da Comissão de Assuntos
Sociais ao longo do ano de 2011.
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Não obstante haver apresentado, na manhã de
hoje, o balanço dos trabalhos perante aquele colegiado, cumpre-me registrar nos Anais desta sessão os
expressivos resultados ali alcançados e meu profundo
reconhecimento pelo desempenho de meus ilustres
Pares, bem como o trabalho empreendido pela equipe
de funcionários da CAS.
Sr. Presidente, a Comissão de Assuntos Sociais
do Senado Federal aprovou projetos essenciais, tais
como: a instituição do Suas, o Sistema Único de Assistência Social; concessão de incentivos ﬁscais para
empresas que tenham pelo menos 30% dos funcionários com idade superior a 55 anos; suspensão da
aposentadoria por invalidez para o retorno voluntário à
atividade proﬁssional; atualização da multa aplicada ao
empregador que não concede ao empregado repouso
semanal remunerado; permissão para o trabalhador
utilizar os recursos do FGTS para ﬁnanciar obras ou
reformas em imóveis que garantam a acessibilidade às
pessoas com deﬁciência – por sinal, meu caro Presidente Moka, esse projeto é de nossa autoria; garantia
da safra aos agricultores familiares em caso de estiagem e catástrofes naturais; permissão ao empregador
doméstico para descontar do Imposto de Renda o
salário pago a seus empregados, no valor de até três
salários mínimos; redução da contribuição previdenciária para 5% de empregadores e empregados domésticos; garantia ao aposentado ou pensionista do direito
de recálculo de seu benefício sem restrição de prazo.
Além dos projetos supramencionados, a CAS
regulamentou inúmeras proﬁssões importantes, dentre as quais destacamos a atividade de taxista, de
disc jockey (DJ), cuidador de idoso, especialista em
vinho e comerciário, a que bem se referiu o Senador
Wellington Dias.
Aprovamos ainda a recondução do presidente da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e
sabatinamos diretores da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
Tanto no âmbito da CAS quanto no da Subcomissão em Defesa do Emprego e da Previdência Social
(CASEMP), presidida pelo competente Senador Paulo
Paim; de Promoção, Acompanhamento e Defesa da
Saúde (CASSAUDE), presidida pelo valoroso Senador
Humberto Costa; e de Assuntos Sociais para Pessoas com Deﬁciência (CASDEF), presidida pelo ilustre
Senador Lindbergh Farias, debatemos temas sociais
relevantes com a participação de diferentes representantes da sociedade.
Além disso, tivemos a grata satisfação de receber
os Ministros Alexandre Padilha, da Saúde; Garibaldi
Alves Filho, da Previdência Social; Carlos Lupi, naquela
oportunidade Ministro do Trabalho e Emprego; Tereza
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Campello, do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, que prontamente atenderam ao convite da Comissão para debater temas relevantes para o Brasil.
Discutimos problemas dos pacientes graves ou
de alto risco no dia a dia da saúde pública do País e
as diﬁculdades sofridas pelos proﬁssionais que atuam
na área; os direitos dos portadores de câncer, o que
me permitiu propor em conjunto com a CAS projeto
que concede desconto no Imposto de Renda ao contribuinte que efetuar doações em favor de entidades
que atuem no combate ao câncer.
Cuidamos da regulação dos planos de saúde
e promovemos mudanças na jornada de trabalho de
aeronautas, fonoaudiólogos e psicólogos.
Por ﬁm, Sr. Presidente, não poderia deixar de
destacar os nove meses de trabalho da subcomissão
temporária criada para debater o combate à dependência química, com foco no crack, presidida pelo
dedicado Senador Wellington Dias.
As sugestões para as políticas públicas de combate ao uso e tráﬁco de drogas químicas no Brasil
estão contidas no eﬁciente relatório ﬁnal, da lavra da
incansável e brilhante da Senadora Ana Amélia, que,
sem sombra de dúvida, fez um trabalho magníﬁco, extraordinário, como relatora dessa Subcomissão.
Finalmente, quero agradecer a oportunidade de
prestar contas à Nação do trabalho realizado ao longo deste ano pela Comissão de Assuntos Sociais do
Senado Federal, que tenho a honra de presidir. Mais
uma vez, agradecer o empenho e a assiduidade das
Srªs e dos Srs. Senadores que integram aquele colegiado, o que nos permitiu realizar tão gratiﬁcante trabalho naquela Comissão.
De modo, meu caro Presidente Senador Moka
e valorosos Senadores aqui presentes, Paulo Paim,
Benedito Lira, Pedro Taques, imagino que nós cumprimos com a nossa obrigação. É uma comissão, Moka,
importante. Eu confesso que não sabia da importância
que aquela Comissão representava, na medida em
que mexe com a vida das pessoas; certamente é tão
pragmática na medida em que nós mexemos com as
políticas sociais.
Milhões de brasileiros vivem à margem, hoje, lamentavelmente, de políticas públicas, sobretudo quando
vemos, lamentavelmente, verdadeiras tragédias que
acontecem na rede pública de saúde. E nós temos a
obrigação de não só lutar para buscar mais investimentos, mas, acima de tudo, de ter leis que facilitem
a vida do cidadão brasileiro, principalmente daquele
trabalhador mais humilde, que necessariamente precisa
do Poder Público constituído do nosso País. Todavia,
lamentavelmente, às vezes nós nos tornamos impo-
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tentes para resolver a grande demanda de problemas
que temos neste imenso País.
Eu espero que possamos dar a nossa contribuição de forma transparente e, acima de tudo, sempre
preocupados com o ser humano. Lembrando o pároco
da minha cidade, Padre Adalci, que certa feita, em uma
das suas falas, me disse que duas coisas são importantes na escala de valor: primeiro, Deus; segundo, a vida.
E essa Comissão mexe com a vida das pessoas,
porque nós temos um papel preponderante de lutar;
que tenhamos, com certeza, ao alcance da população
menos afortunada políticas decentes, porque só assim
construiremos um País com mais oportunidades, com
mais justiça social, e assim, verdadeiramente, estaremos dando a cidadania plena à população brasileira.
Concedo um aparte ao ilustre amigo Senador
Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Jayme Campos, sei que é tarde – 20 horas e 14 minutos de uma quarta-feira –, mas não tem como não
lhe fazer um aparte pela forma como V. Exª presidiu e
preside aquela Comissão. Eu presido uma comissão
– eu já disse a V. Exª e digo de público – mas a comissão que V. Exª preside, pela forma diplomática, companheira, não separando quem é de oposição e quem
é Governo... V. Exª quer saber qual é a causa. E, se a
causa é justa, V. Exª, como presidente da Comissão,
eu diria, tem lado: está ao lado da causa justa. E pode
saber que isso não é tendencioso; é um elogio a V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Obrigado.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Se a causa
é justa, V. Exª, inclusive, dá a sua opinião. Quero dizer
só isso, de forma muito rápida: é uma alegria enorme
estar lá sob a sua coordenação. Na minha avaliação,
é a comissão que mais operou. Se V. Exª fosse listar aí
o número de projetos discutidos e votados e o número
de audiências públicas, íriamos amanhecer aqui ouvindo V. Exª. V. Exª, na sua humildade – sempre digo que
a humildade é dos grandes homens, porque aqueles
que são prepotentes nunca serão grandes homens –,
na sua humildade, tranqüilidade e muita ﬁrmeza, conduz com elegância e, repito, com diplomacia, aquela
Comissão. Por isso, o resultado é este. Parabéns a V.
Exª. Encerrando os trabalhos, V. Exª pode dizer que
contribuiu muito para aprovar o projeto que regulamenta a proﬁssão de motorista e, também hoje, para a
aprovação que V. Exª colocou extrapauta. Poderia não
botar e dizer o seguinte: “Olha, vou seguir o Regimento ponto e ponto e ponto e vírgula. Só se houver um
grande entendimento dos líderes...” – V. Exª percebeu
que era justo. “Há o entendimento entre empregado e
empregador da regulamentação de comerciário. Colo-
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quem na pauta; é uma causa justa”. Enﬁm, não adianta
eu ﬁcar discursando aqui porque não vou ter palavras
para cumprimentar o trabalho brilhante feito por V. Exª.
Parabéns, Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado da República.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Agradeço a V. Exª e incorporo seu aparte ao discurso.
Na verdade, como V. Exª bem disse, ali, não temos
partido, não temos lado. Temos o lado do povo; ou seja,
estamos a favor da população brasileira. E, particularmente, aqui, não posso deixar de registrar que, se obtivemos um grande resultado – o saldo foi altamente
positivo –, é claro e natural que foi graças à participação de Senadores como Moka, na nossa Comissão,
de Benedito de Lira, de V. Exª, que, todas as manhãs,
é um dos primeiros a chegar àquela Comissão. E isso
fez com que chegássemos a este resultado.
De maneira que cumprimos com a nossa obrigação. Não tenho dúvida alguma de que o povo brasileiro
saberá reconhecer o trabalho operoso, exitoso, que estamos nos propondo a fazer frente àquela Comissão.
Muito obrigado pelas palavras generosas.
Concedo um aparte ao valoroso amigo particular, nosso Senador pelo Mato Grosso, Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Jayme, quero cumprimentá-lo pela presidência da Comissão e dizer que o trabalho de V. Exª na presidência
dessa Comissão chega concretamente não só a outros
Estados – não poderia ser diferente –, mas também a
Mato Grosso. Um dia desses fui a Bom Sucesso comer um peixe, cidade de V. Exª. Ali, uma senhora que
estava servindo o peixe – era a casa dela, debaixo de
uma mangueira muito bonita –, me perguntou por que
eu não presidia uma comissão. Ela não disse “comissão”, mas sempre via V. Exª falando, presidindo esse
colegiado que ela não deu o nome de “comissão”. Eu
disse que o Senador Jayme Campos está há mais tempo no Senado e que o Partido o indicou para presidir
essa Comissão. Então, esse trabalho está chegando
às terras do nosso Estado, à terra que todos amamos.
Parabéns pelo trabalho de V. Exª na presidência dessa
Comissão. O número de projetos ali debatidos... Eu não
faço parte dela, mas compareci a algumas, compareci
a uma difícil reunião, presidida por V. Exª, em que o
Ministro do meu Partido, o Ministro Lupi, ali compareceu, e a outras também tive a honra de comparecer.
O número de projetos revela que o Senado este ano
trabalhou. Podia trabalhar mais, todos sabemos disso,
mas trabalhou, e o discurso de V. Exª revela tal prática.
Parabéns pela fala e pelo trabalho.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Agradeço a V. Exª, Senador Pedro Taques. Mesmo V.
Exª não fazendo parte como membro titular daquela
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Comissão, tivemos a primazia de recebê-lo quando da
audiência em que convidamos o ex-ministro Lupi. V. Exª
foi lá e teve oportunidade de falar. Fez seus questionamentos, suas indagações e deixou muito claro qual era
o posicionamento do Senador Pedro Taques. Só por
essa razão já valeu a pena V. Exª estar lá, diante da
sua coerência, sobretudo pelo seu não apego a cargo
público – muito pelo contrário. Ali o senhor até orientou
o seu colega de Partido, o Presidente do seu Partido,
ex-presidente do PDT, que o ideal seria ele deixar o Ministério para não constranger, naturalmente, os demais
membros daquela agremiação partidária. De maneira
que, quando compareceu lá, pode ter certeza, deixou
a todos nós, membros daquele colegiado, lisonjeados
e, acima de tudo, honrados com a presença de V. Exª.
Quero concluir, Senador Moka, dizendo da minha
alegria, do meu contentamento, na certeza absoluta de
que nossa pretensão para o ano de 2012 é nos esforçar
o máximo possível para que possamos conseguir os
nossos objetivos de aprovar projetos, e que certamente
possamos dar mais dignidade à população brasileira,
sobretudo aos mais humildes, aos menos afortunados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Quero também parabenizar o Senador Jayme Campos. Faço parte dessa Comissão. O
Senador coordenou os trabalhos com incrível habilidade, de forma lhana, cavalheiresca. Aliás, muito do
perﬁl de V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Testemunhei o esforço, e a gente percebeu que a Comissão trabalhou numa harmonia, sem
dúvida, muito boa – tenho certeza –, graças à habilidade e à condução de V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, na sequência, ao
Senador Paulo Paim.
Aliás, permita-me, Senador Jayme Campos: se o
ex-Ministro tivesse ouvido o conselho do Senador Pedro
Taques, teria saído numa hora bem melhor.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou tentar sintetizar aqui os meus registros,
mas eu não poderia deixar de vir à tribuna, como ﬁzeram diversos Senadores, para falar da importância da
votação de ontem, que foi a aprovação do PL nº 319,
de 2009, que regulamenta a proﬁssão de motorista do
transporte terrestre.
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Sr. Presidente, para que se construísse essa
proposta, ﬁzemos audiências em 20 Estados. Fui à
maioria dos Estados. Dialogamos com o PIB de São
Paulo, com o PIB do Rio, com o PIB de Minas, com o
PIB do Rio Grande do Sul, com o PIB da Bahia, com o
PIB do Amazonas, lembrando aqui alguns dos Estados.
Mas, ao mesmo tempo, nessas reuniões estava o setor
empresarial, estavam também as centrais, as confederações dos trabalhadores. Nesse diálogo construímos esse grande entendimento. Vamos regulamentar
a proﬁssão usando o PL nº 319, de autoria, na época,
do Deputado Tarcísio Zimmermann, que é Prefeito de
Novo Hamburgo há alguns anos. Entendemos também
o seguinte: “Olha, tem algumas questões polêmicas que
vamos deixar para o Estatuto do Motorista”.
Conversamos sempre nas audiências, prestávamos conta. V. Exª se lembrou bem do relator do projeto, que é o Senador Ricardo Ferraço, que nos dizia:
“Continuem dialogando. Em alguma audiência
que eu puder, eu estarei [como esteve] e, se houver
acordo, eu farei o relatório em consonância com esse
acordo.” E foi isso que foi feito. Não vou aqui detalhar o
projeto, mas só deﬁnir rapidamente a jornada, a carga
horária, porque, antes da lei – porque será lei, tenho
certeza –, havia motoristas trabalhando por 36 horas
ininterruptamente, ﬁcando à mercê, naturalmente, de
um acidente e da perda da sua vida. Muitas vezes não
perdia a vida; perdia o seu patrimônio. Muitas vezes o
seu veículo, o seu caminhão. Ele queria dirigir o máximo para tentar ganhar um pouquinho mais, mas, com
isso, arriscava perder a vida e o próprio patrimônio
dele. Então, com essa regulamentação...
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Permita-me. E muitas vezes arriscando
a vida de outras pessoas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – De outras
pessoas. Muito bem, Presidente Moka. Arriscando a
vida de outros.
Então, deﬁnindo a carga horária, exigindo um
período de descanso, ele não poderá dirigir mais do
que quatro horas. Isso não quer dizer – para quem
está nos ouvindo – que aprovamos que o motorista
só pode dirigir quatro horas. Não! Dirige quatro horas
e tem que parar para descansar; depois, dirige mais
quatro, e completa as oito horas, por exemplo.
Então, tudo isso está muito ajustado, muito certinho na construção que ﬁzemos desse projeto. Haverá
seguro deﬁnitivo, e não é o motorista que vai pagar o
seguro; vai haver penalidade para empresa que desrespeitar a carga horária. Enﬁm, é um belo projeto.
Quero cumprimentar a CNTT, a Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres.
Quero cumprimentar o Senador Clésio Andrade, que
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fez a ponte com o setor empresarial. Ele me disse: “A
alguns Estados, é bom que eu não vá, porque há uma
discordância. Aliás, querem apertar um pouco mais e
eu não quero. Eu quero melhorar a redação também
para o trabalhador”. E assim fomos construindo, até
que chegamos a esse grande entendimento. Então,
além do Ricardo Ferraço, quero cumprimentar o Clésio Andrade e todos aqueles que, de uma forma ou
de outra, contribuíram para que aquele momento importante acontecesse.
Também, Sr. Presidente, não há como eu não
comentar a importância de termos aprovado hoje, de
forma terminativa, na Comissão de Assuntos Sociais, o
PL nº 115, de 2007. Na verdade, eu o apresentei, mas
ele foi fruto de uma conferência nacional dos trabalhadores em comércio. Eles se reuniram em todo o Brasil
e construíram uma minuta que entregaram para este
Senador. Eu apresentei o projeto aqui em 2007. Claro
que, quando o setor empresarial me perguntava “Mas
Paim, agora vamos trabalhar somente seis horas?”, eu
dizia “O projeto que eu apresentei é a marca da conferência. Mas entre a conferência do que quiseram os
trabalhadores e o possível há uma distância. Podem
ter certeza de que eles serão sensíveis a negociar e
chegar a um entendimento”. E foi exatamente o que
foi feito. Foi mantida a carga de oito horas. Quando a
gente fala em seis horas, é turno ininterrupto de revezamento. Está na Constituição. Então, nós asseguramos ali, também, que quando for turno ininterrupto,
que ninguém pense que está ouvindo que agora serão
seis horas. Não é nada disso. É a carga horária normal.
Há um movimento, é claro, no Brasil todo, liderado pelas centrais e pelas confederações, para reduzir
de 44 para 40. Bom, se isso acontecer, será constitucional. Daí, será para todos a mesma carga horária.
Foi um projeto muito bem embasado, muito bem
construído, com muito cuidado, tanto pelos empresários, como também pelos trabalhadores.
Só na Comissão de Direitos Humanos, tivemos
mais de uma dúzia de audiências públicas, reuniões,
para construirmos o entendimento, tirarmos o ranço
de alguns que apontavam: “Não, mas isso é coisa do
radicalismo de uma central”. Ou: “Isso é do sectarismo
do setor empresarial”.
Desarmamos as partes, caminhamos e, mais uma
vez, o Senador Ricardo Ferraço – ele não está aqui,
mas posso dizer que estamos falando muito nele – também acompanhou e disse: “Olha, Paim, sou relator do
seu projeto, como sou relator de um outro, do Senador
Pedro Simon”. Mas o meu, por ser mais antigo, é claro que acabou encabeçando o substitutivo do Relator
Ferraço, que contempla, deﬁnitivamente, a regulamentação dessa proﬁssão, que é a proﬁssão mais antiga
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do mundo, que é a do comércio. Lá, quando começou
a civilização, já havia o comércio. Trocavam alimentos
um com o outro, uma caça pelo trigo, pelo arroz, pelo
feijão, enﬁm, a troca era o comércio.
Por isso, nós podemos assegurar que também
esse projeto, pelo entendimento feito com todos os
partidos... A Câmara dos Deputados, pela minha avaliação, vai aprovar com rapidez e o PLS 115, que eu
tive a alegria de apresentar e de que o Senador Ferraço foi relator, será aprovado e nós teremos, também, a
proﬁssão dos comerciários regulamentada.
Quero também aqui, Sr. Presidente, nestes minutos que tenho ainda, cumprimentar a autoria de um
projeto da Deputada Andreia Zito. Que ela me desculpe,
mas eu não sei nem o partido dela. Não sei mesmo.
Estou pedindo desculpas aqui. Muitas vezes, também
falam de nós, mas nem todos sabem o partido. Mas
por que digo isso? Porque, para mim, o que importa é
a causa, o projeto, e por isso eu vim aqui, na tribuna
do Senado, defender o projeto de autoria da Deputada Andreia Zito.
Está na pauta de votação do Plenário da Câmara, a PEC nº 270, de 2008, da Deputada Federal Andreia Zito. Essa proposta de emenda à Constituição
visa a garantir aos servidores públicos, aposentados
por invalidez permanente, os proventos integrais de
aposentadoria.
É um absurdo que eles não tenham esse direito.
A constatação da invalidez e a consequente aposentadoria é um momento difícil, veja bem, é por invalidez, em que as pessoas veem aumentados os seus
gastos com remédios e tratamentos, e o seu salário
pode diminuir.
Eu diria que é uma situação injusta, absurda,
pois essa aposentadoria por invalidez não aconteceu
porque o servidor quis, é uma aposentadoria compulsória porque ele ﬁcou inválido.
Enﬁm, quero, aqui, resumir a minha fala, dizendo
que é fundamental que a Câmara aprove essa proposta.
Meus cumprimentos à Deputada Andreia Zito.
Espero que o Senado, quando aqui ela chegar,
a aprove com rapidez.
Por ﬁm, Sr. Presidente, como estamos chegando
ao Natal, quero falar alguma coisa de forma rápida.
Estamos nos aproximando novamente desse momento único, lindo, mágico, que é o Natal.
Dá para ver as pessoas correndo, fazendo compras, preparando-se para o Natal. Nós todos observamos as casas enfeitadas, as árvores enfeitadas,
as canções natalinas que embalam os ambientes, as
delícias que serão servidas no jantar para muitos. Mas
sabemos que alguns, talvez, não terão, na noite de
Natal, muita coisa ou terão pouca coisa para a ceia.
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Lembramos aqui, claro, a partilha do amor e do
pão, enﬁm, que prevaleça a solidariedade.
Sei bem que essas coisas fazem parte do Natal,
mas quero somar a tudo isso o mais importante: quero,
aqui, lembrar do aniversariante. Quem faz aniversário
nessa data tão bonita, que é lembrada e preparada por
todos nós? Lembrar da chegada Dele, Jesus, é lembrar
tudo o ele nos ensinou, e que os seus ensinamentos
são sempre atuais: amar ao próximo; respeitar a individualidade de cada ser; colocar-se no lugar do outro
para poder entender as suas diﬁculdades; praticar a
caridade, a solidariedade; não usar de violência, não
usar do falso testemunho, entre tantos outros ensinamentos, tão ricos, tão geniais e tão simples, que só
poderiam vir do Mestre, que faz aniversário nessa data.
Essa época de Natal, para mim, é a época mais
bonita, mesmo que para alguns ela traga um pouco
de tristeza e melancolia porque se lembram talvez daqueles que já partiram e de momentos difíceis da sua
vida, da saudade ou até mesmo da tristeza. Sim, porque somente cada pessoa sabe o que vai dentro de si.
Ainda assim, o Natal traz o maior e melhor presente.
Talvez o aniversariante ﬁque feliz se nos lembrarmos do seu aniversário, se nos lembrarmos, também,
naquela data, dos que não têm emprego, dos que
não têm moradia, dos que não têm família, dos que
não têm alimentação, dos que não têm onde morar.
Se nos lembrarmos dos que estão amargurados, dos
que estão doentes ou daqueles que perderam as suas
pessoas mais queridas.
Talvez Jesus ﬁque feliz se ajudarmos essas pessoas de alguma forma – colaborando com a sua ceia,
dando um abraço, dando um sorriso, dando uma palavra amiga, ouvindo um pouco as suas angústias,
lembrando-nos do apoio que encontramos em Deus,
por exemplo.
Todo ano recebo mensagens de Natal. Elas são
muito bonitas e queridas, cheias de votos, muito positivas. Eu vou aqui dividir com vocês uma que eu recebi
– ela me autorizou – da D. Terezinha Ferreira, que me
mandou um cartão dizendo:
Querido e muito amado por todos os aposentados Senador Paim, escrevo esta para lhe
desejar que o ano de 2012 seja repleto de muita saúde, muita paz, muitas alegrias, trazendo
muitas vitórias. E que, no ano que se inicia, a
gente vença todas as batalhas que foram iniciadas em 2010 e que ﬁque no passado tudo
o que não pôde ser feito, porque, nas minhas
orações, eu peço ao Pai Maior que o guarde,
que o proteja de todos os perigos, de todas
as maldades, de todas as doenças.

DEZEMBRO54097
2011

Quinta-feira 15

Mas este ano [diz ela] que vai começar vai
ser de alegria. Eu sou otimista, porque o Mestre Maior vai iluminar as mentes dos que não
deixaram acertar as nossas aposentadorias.
Sei que vamos vencer antes de eu fazer
a última viagem. Haveremos de vencer, com
tudo certinho nas contas e no meu benefício
da aposentadoria.
Rogo ao Poder Superior que guarde os
seus caminhos, abençoando o senhor e todos
os Senadores e Senadoras.
Sei que vocês aí votaram, votaram o reajuste integral para os aposentados, votaram
o ﬁm do fator, e sei que vocês estão apresentando uma emenda. Quero lhes dar força, coragem, ânimo.
Termina ela dizendo – e vou passar para a Senadora Ana Amélia: “Que o Divino Mestre abençoe
a todos vocês. Aceite um abraço carinhoso de uma
pessoa simples, aqui do interior, mas que admira os
homens de bem”.
A Senadora Ana Amélia pediu um aparte.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Paulo Paim, eu estava no meu gabinete, acompanhando o pronunciamento de V. Exª. Há pouco, eu
estava na tribuna, e V. Exª também fez um aparte ao
meu pronunciamento a respeito do empenho, neste
mandato, no segundo mandato e como Deputado Federal também, de V. Exª, sempre comprometido com o
interesse dos aposentados. Eu estava acompanhando,
lembrando os pedidos que havia recebido do Twitter
em favor da PEC nº 270. Ontem, tive a oportunidade
de ver e acompanhar um telefonema, um contato da
Ministra Ideli Salvatti com o Presidente da Câmara,
Marco Maia, a respeito da PEC nº 270, referida por V.
Exª. Para nossa felicidade, Senador Paim, 401 votos
a favor, em primeiro turno, da PEC nº 270. Acho que
essa é uma justiça que se faz àqueles que estavam
aguardando, com muito interesse e intensidade, uma
demanda legítima. Então, a V. Exª, que lutou tanto por
essa PEC, a notícia de que a Câmara, em primeiro
turno, dá 401 votos a favor da aprovação dessa matéria, que teve também a participação da Ministra Ideli
Salvatti e do Presidente da Câmara, Marco Maia, que
colocou a matéria em votação na tarde de hoje.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Parabéns,
Senadora Ana Amélia, pela informação que já nos traz.
Eu diria quantas vezes aqui nós todos – V. Exª e eu
– levantamos o debate da importância da aprovação
dessa PEC. Então, mais uma vez, quero cumprimentar
a autora, Deputada Andreia Zito. Eu dizia aqui e repito: eu não sei nem qual é o partido, mas para nós não
interessa. O que interessa é a causa.
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A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – PSDB do
Rio de Janeiro.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Viu? Veja
como não sou tendencioso.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Isso. Nós estamos por uma causa; não por um interesse partidário.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exatamente. É isso que nos uniﬁca aqui, no plenário do Senado.
Então, mais uma vez, parabéns, Deputada Andreia Zito.
Por ﬁm, Sr. Presidente, nestes quatro minutos,
quero dizer que agradeço muito o carinho da D. Terezinha e a carta que mandou para todos nós. Sempre
digo e repito que é uma honra estar nesta trincheira
de luta dos aposentados e pensionistas. É uma honra
abraçar as causas sociais e lutar, Senadora Ana Amélia, por exemplo, pelo caso do Aerus. Nós nos temos
dividido na tribuna, na esperança de que se tenha uma
solução, oxalá ainda neste ano, embora saibamos das
diﬁculdades.
Queremos mais dignidade e justiça para os aposentados.
Bem, muito obrigado a todos e a todas que enviaram mensagens de Natal e de início do ano.
Muita luz, muita paz, muita ﬁrmeza, muita coragem e ânimo, na certeza de que, ao olharmos para o
horizonte, haveremos de enxergar um ano melhor do
que este que terminou.
Que o aniversariante, Jesus, seja festejado com
todo o amor do coração e na paz.
Sr. Presidente, quero aqui apenas mostrar, nestes
dois minutos, o cartão que recebi. Vou abrir o cartão
que recebi.
O cartão não precisa falar. (Pausa.)
Dá para ouvir, não dá? É uma canção de Natal,
quando se abre o cartão. Essa senhora comprou e nos
mandou. Então, ﬁca aqui a canção de Natal.
E se diz aqui dentro:
É com muita alegria que desejo a vocês
e a seus familiares uma noite de Natal repleta
de amor e um Ano Novo cheio de felicidade e
realizações. Boas festas.
Que o Natal traga a certeza de um Ano
Novo repleto de paz, saúde e harmonia e que
vençam as teses daqueles que defendem os
aposentados e os pensionistas.
Obrigado, Doutora. Digo “Doutora”. É uma pessoa simples, mas, pela qualidade do que escreveu,
“Drª Terezinha”.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Na sequência, Senador Pedro Taques.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero
prestar contas, nesta data, nesta oportunidade, ao povo
do meu Estado, ao povo do Estado de Mato Grosso,
que me mandou para cá como Senador da República.
Quero falar para D. Joana, de Confresa; para D.
Maria, de Colniza; quero falar para a Conceição, de
Rosário Oeste; quero falar para o Sr. Sadi, de Alto
Araguaia; quero falar para D. Cristine, de Alto Taquari;
quero falar para o Sr. Adelino, de Acorizal; quero falar
para o Sr. Vicente, de Curupira, em Barra do Bugres.
Sr. Presidente, na campanha eleitoral, critiquei, de
forma contundente, o papel das emendas parlamentares individuais. Aqui, nesta Casa, não foi diferente, Sr.
Presidente. Tenho defendido um esforço coletivo que
resulte em mudanças efetivas nesse sistema chamado
“emendas parlamentares individuais”. Disse e repito:
aqui, o Senador não pode transformar-se em um mero
despachante do Orçamento da União. Nós não fomos
eleitos para nos ﬁrmarmos como despachantes do
Orçamento da União.
Infelizmente, Srs. Senadores, os Municípios recebem muito pouco na República Federativa do Brasil. Ainda não temos um orçamento impositivo e não
debatemos a chamada federação cooperativista, em
que a União recebe muito e repassa para os Estados
membros e para os Municípios, por meio dos chamados
fundos constitucionais. A União centraliza os recursos
e repassa, aos Estados e aos Municípios, um percentual absolutamente insigniﬁcante. Como consequência,
os Municípios precisam das emendas parlamentares
individuais para suprir outras necessidades, além da
chamada transferência voluntária da União para esses
entes federados.
Ao longo deste ano, Srs. Senadores, continuei
com algumas indagações. Uma delas: como evitar
grandes escândalos nacionais, como sanguessuga,
anões do Orçamento, mensaleiros, que envolvem as
emendas parlamentares individuais? Enquanto ainda
existe o instrumento da emenda individual é possível
fazer uma distribuição justa e democrática e, ao mesmo tempo, impedir que a corrupção abocanhe parte
desses recursos?
Senador Paim, segundo o Tribunal de Contas da
União, um terço dos recursos da saúde são desviados,
ou seja, roubados, em razão da corrupção. Segundo o
Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral
da União, em 17 contratos do Dnit e da Valec, R$800
milhões teriam sido superfaturados ou foi constatada
a existência do chamado sobrepreço.
É possível falarmos em emendas parlamentares
individuais sem falarmos em corrupção, Senador Be-
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nedito de Lira, que, com muita honra, me ouve nesta
oportunidade?
Para mudar o que parece ter se transformado em
regra entre alguns parlamentares, que é propor emendas individuais apenas para os maiores Municípios,
onde há, por óbvio, mais habitantes e, por consequência, mais votos, tornou-se necessário construir premissas democráticas para destinação desses recursos.
Pensando também no aprimoramento dos mecanismos de participação popular, o nosso gabinete, o
gabinete que eu ocupo nesta Casa, pensou num projeto de orçamento participativo. O método, até onde
sei, encontra poucas semelhanças em outras formas
de distribuição dessas emendas. Além de dar às comunidades locais a oportunidade de contribuir com a
escolha dos projetos e áreas beneﬁciadas, fará com
que os 141 Municípios do meu Estado, Mato Grosso,
sejam contemplados até o ﬁnal deste mandato com
emendas parlamentares.
Alguns Senadores me disseram que isso seria
um suicídio político ou que isso se apresenta como um
suicídio político ou um tiro no pé. Muitos já disseram
que não há como romper com as estruturas vigentes
no tocante às chamadas emendas parlamentares individuais.
Eu tenho certeza de que, aqui no Senado, muitos sabem, ou todos sabem, que cada Senador, no
Orçamento-Geral da União, possui R$15 milhões para
destinar nas chamadas emendas parlamentares individuais. Senador Paim, após aprofundada análise, nós
levamos em conta, na distribuição dessas emendas,
os seguintes critérios.
Adotamos e contemplamos os Municípios tendo
em conta os seguintes critérios: população, de acordo
com o censo do IBGE de 2010; Índice de Desenvolvimento Humano desse Município, publicado no Informativo Socioeconômico do Estado de Mato Grosso
em 2005, da Secretaria de Planejamento; e também
o índice Firjan de Desenvolvimento Municipal do ano
de 2009. Nós, na distribuição dessas emendas parlamentares, levamos em conta esses critérios.
Concedo um aparte a S. Exª, o Senador Paulo
Paim, honesto, competente e laborioso Senador do
Estado do Rio Grande do Sul.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Pedro Taques, quero apenas dizer a V. Exª que quem
disse que V. Exª está dando tiro no pé está redondamente enganado. A população sabe. Eu adoto em
meu gabinete, já há uns dez anos, o seguinte sistema: primeiro, o IDH; segundo, eu divido o Estado do
Rio Grande do Sul, que tem 485 Municípios, pela verba que nos é assegurada, que é em torno de R$13
mil. Não vou à inauguração nenhuma. Dou a mesma
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quantia para Porto Alegre, para Canoas, por exemplo,
que é a minha cidade, como dou para Capão do Tigre, que tem dois mil ou três mil eleitores. Resultado
positivo. Fiz voluntariamente. De cada três gaúchos,
dois votaram em mim nas últimas eleições. E eu não
fui a uma inauguração. E todas as emendas que faço,
quem acompanha é a Caixa Econômica Federal. Eu
só quero dar um exemplo de que o senhor está no
caminho certo. Eu sou parceiro. Se nós avançarmos
nessa linha do orçamento participativo, de baixo para
cima – temos experiência rica em Porto Alegre, é o
caminho. O orçamento participativo é o caminho. Eu
diria até que quem sabe um dia cheguemos num estágio tal que o debate venha pelo Estado, passe pela
Assembleia, com a participação do Governo do Estado,
e as bancadas vão defender aqui o que foi discutido no
Estado. E aí vamos fazer a composição de acordo com
a realidade do nosso orçamento. Mas, em resumo, eu
quero mais é cumprimentar V. Exª pela brilhante ideia
da sua equipe do orçamento participativo.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Paim, recebo o aparte de V. Exª
como um incentivo a essa prática, que penso seja democrática e revela o que se denomina de democracia
dialógica, em que existe um diálogo entre o representante e o representado.
Muito obrigado pelo seu aparte que tenho certeza deixou esta minha fala mais rica. Muito obrigado
pelo incentivo.
Independente, Sr. Presidente, da cor partidária
do prefeito que governa aquele município, a cada ano
será escolhido um grupo composto pelos quinze maiores municípios e os cinco menores municípios. Além
disso, será destinada uma reserva de 30% do valor global, dos R$15 milhões, das emendas, que vai atender
outros cinco municípios que cumprirem os requisitos
deste projeto que estamos aqui a debater.
Participação popular é o principal requisito. O município que pretender receber emenda em 2013 deverá
realizar audiência pública no segundo semestre de 2012
e encaminhar à assessoria técnica do gabinete que
ocupo o projeto e as planilhas de custo, previamente
acordadas entre cidadãos e agentes políticos locais.
Para essas audiências públicas serão convidados
o Ministério Público, clubes como Maçonaria, Lions,
Rotary, associações de bairros, para que a sociedade possa, muito mais do que participar, ﬁscalizar se
esses recursos, futuramente, após o empenho, após
o pagamento e a liquidação, se esses valores foram
efetivamente aplicados.
A metodologia de distribuição garante que locais
com realidades extremas sejam atendidos simultane-
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amente. Em 2012, por exemplo, Cuiabá e Novo São
Antônio integram a lista dos municípios contemplados.
Enquanto o primeiro Município, Cuiabá, possui
551 mil habitantes, é o 4º maior índice de desenvolvimento humano; o segundo, Novo São Antônio, tem
apenas 2 mil habitantes e um dos piores IDHS do Estado de Mato Grosso.
Para que tenhamos uma ideia, esse Município de
Novo São Antônio com 2 mil habitantes ali, fui agraciado, para minha honra, com 101 importantes votos
e estes votos me trouxeram para cá.
Com muita honra, concedo o aparte ao Senador
Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Meu
caro Senador Pedro Taques, a minha intervenção será
rápida. Quero louvar a iniciativa de V. Exª quando propõe fazer com que as suas emendas sejam feitas de
forma transparente e de forma participativa, através
de um orçamento participativo, como V. Exª disse aqui.
Por outro lado, queria apenas fazer uma colocação.
Quando um Senador ou um Deputado Federal faz
emendas, lamentavelmente, o compromisso nosso
está feito. Entretanto, o Governo Federal tem o orçamento de forma apenas ﬁctícia; por isso eu defendo
que seja impositivo. Tendo em vista que o Senador vai
lá e coloca as suas emendas, discute como V. Exª está
propondo, acho que é inusitado na história republicana
brasileira, essa forma de fazer política em termos de
emendas orçamentárias. Entretanto, no Brasil, o nosso Governo Federal não tem cumprido nesses últimos
tempos. De tal maneira que, particularmente, defendo
outra tese que é a que nós temos de discutir um novo
pacto federativo na redistribuição do bolo tributário, ou
seja, o Governo Federal hoje arrecada 100%, concentra
62% nas suas mãos e deixa, miseravelmente, apenas
26% para os Estados e 13% ou 14% para os municípios. Quando V. Exª inova aqui, isso é muito bom, é
meritória a ideia e a iniciativa de V. Exª. Por outro lado,
queria fazer um apelo a V. Exª, para que nós façamos
aqui uma verdadeira cruzada no sentido de que não
apenas discutirmos outro pacto federativo para melhor
distribuir a renda, mas, sobretudo, fazermos com que
essas emendas que V. Exª, o Senador Jayme Campos
e outros apresentam, o governo cumpra e libere. Não
como está aí. Existem emendas de 2008 e de 2009
que até hoje não foram liberadas e, muitas vezes, nós
aqui passamos por mentirosos, ou falso profetas, que
levam as emendas e depois o dinheiro não chega na
ponta, nos municípios. De tal forma que quero cumprimentar pela inovação, na certeza de que dessa
maneira que nós poderemos construir um país com
mais transparência. Muito obrigado, Senador Pedro
Taques. Parabéns!
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado pelo aparte, Senador Jayme Campos.
Esse tema que V. Exª traz à colação revela que nós
temos que, no ano que se avizinha de 2012, debater
o pacto federativo. Temos que buscar uma nova divisão do Fundo de Participação dos Estados, o FPE,
uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em voto, a
condutor da lavra do Ministro Gilmar Mendes, chegou
à conclusão que ele é inconstitucional e será inconstitucional a partir de 31 de dezembro de 2012. Temos
que rediscutir o que se denomina de federalismo cooperativista, em que a União arrecada muito, centraliza
e passa migalhas para os Estados e municípios. Temos
que debater aqui a Lei Kandir, que traz prejuízos para
os Estados produtores exportadores, como o Estado
de Mato Grosso. Temos que debater, sim, os royalties
do petróleo novamente, porque isso tudo faz parte do
pacto federativo. E esta Casa, que é a Casa da Federação não pode se furtar a este debate.
Muito obrigado pelo aparte de V. Exª.
O que ﬁz, Sr. Presidente, com os R$15 milhões
a que ﬁz referência que cada Senador, ao menos em
tese, como uma forma de ﬁcção possuem a cada ano.
Por meio das emendas ao Orçamento Geral da
União, fazemos a nossa contribuição para aumentar
os investimentos em três áreas, Senador Paim: saúde,
educação e segurança, em algumas localidades de
Mato Grosso. A capital do Estado, uma vez que Cuiabá, por óbvio, é a cidade que concentra a um maior
número de pessoas no nosso Estado e também onde
ocorre a maior visita de membros da sociedade matogrossense do nosso Estado, receberá R$ 3 milhões.
E o que eu faço, Senador Paulo Paim, para que
parte desses valores não seja roubado? Nós temos
que ﬁscalizar a aplicação desses valores. Não adianta
levarmos os valores, levarmos dinheiro se parte desse
dinheiro será roubada.
Com os repasses, será possível construir cinco
novas bases comunitárias de segurança, em Cuiabá;
Várzea Grande; Guarantã do Norte; Alta Floresta; e
Pontes e Lacerda. A escolha das localidades contou
com auxílio da Secretaria de Estado de Segurança
Pública do Estado que mandou para cá.
Na área da educação, a emenda no valor R$ 1,2
milhão vai reforçar a dotação orçamentária do campus
de Cuiabá do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). Além disso, R$
1,7 milhão foi destinado para a infraestrutura escolar
de Várzea Grande e Primavera do Leste.
Na saúde, o repasse de R$ R$ 222,5 mil garantirá
à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá a aquisição
de aparelhos de hemodiálise.
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Senador Paulo Paim, a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá tem 194 anos, é uma entidade ﬁlantrópica séria, que faz ﬁlantropia, não “pilantropia”. Ela, com
194 anos, precisa de aparelhos para fazer hemodiálise.
Contribuímos também para estruturação das redes de atenção básica da capital, de Várzea Grande,
Araguainha, Serra Nova Dourada, Santa Cruz do Xingu,
Novo Santo Antônio, Ponte Branca e Juína.
Sr. Presidente, no campo da infraestrutura, o município de Tangará da Serra foi contemplado com R$
1,150 milhão para execução de projeto de drenagem
urbana e manejo de águas pluviais.
Também serão colocadas em prática obras de
implantação e modernização de infraestrutura para
esporte educacional.
Fiscalização. No processo que elaboramos, nos
preocupamos com a ﬁscalização da boa e regular aplicação dos recursos públicos. Todo ano, após a escolha
dos municípios contemplados com as emendas, oﬁciaremos ao Tribunal de Contas da União, ao Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso, aos Ministérios
Públicos Federal e Estadual para que acompanhem a
execução dos projetos e a aplicação dos recursos. Aqui
recebendo a contribuição do laborioso Senador Paulo Paim, também oﬁciarei à Caixa Econômica Federal
para que faça o acompanhamento desses projetos.
Mais que alocar recursos para nosso Estado, temos o dever de reverter estatísticas negativas. Como
eu disse, relatório do Tribunal de Contas da União diz
que, a cada R$ 100 liberados em Brasília para a saúde,
R$ 35 se perdem antes de chegar ao município. Para
onde vão esses R$ 35? Esse é o dilema que precisamos resolver também aqui nesta Casa.
Apoio que a sociedade e o meio político amadureçam a experiência de realizar um orçamento participativo. Quando uma pessoa coloca um projeto embaixo
do braço e vem a Brasília pedir apoio, vem sozinha,
pensando em si ou no seu grupo, sem levar em consideração o todo. Não é assim que fazemos progresso.
Não penso que seja assim que se faça política,
Srs. Senadores. Progresso nós fazemos quando pensamos em todos, quando tentamos equilibrar, dando aos
que não têm as mesmas condições e qualidade de vida
dos demais que possuem muito. Temos que superar
as assimetrias entre os municípios do nosso Estado.
O projeto vem ao encontro de uma interação maior
entre os diversos atores e segmentos da sociedade.
Queremos atender pedidos que sejam votados
pela maioria. Quem decidirá onde será alocada a emenda será a população diretamente afetada. Promovemos o debate nas redes sociais, estamos em meio a
um processo de informar todas as prefeituras sobre
o método de participação popular na liberação das
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emendas. Além disso, convido os Srs. Senadores também a debaterem essa experiência e a compartilharem
experiências de cada um, como aqui fez o Senador
Paulo Paim neste desenvolvimento, nesta mudança,
nesta transformação do que se denomina emenda
parlamentar individual.
Hoje, ao ﬁnal do meu primeiro ano de mandato,
reitero: nós precisamos resistir, subverter muitas práticas que só atrapalham o desenvolvimento da nossa
Nação.
O poeta, jornalista e tradutor brasileiro Mário
Quintana muito nos ensina com o poema “Das Utopias”:
“Se as coisas são inatingíveis... ora! Não é motivo para
não querê-las... Que tristes os caminhos, se não fora
a presença distante das estrelas!”
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na sequência, o último Senador inscrito é o Senador Benedito de Lira.
Antes, porém, concedo a palavra pela ordem ao
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só fazer um registro importante. O Senador Pedro
Taques fala da questão de emendas, que acho que é
importante lembrar aqui. Nós já realizamos a experiência participativa com o PPA. Foi uma experiência
boa que tive a oportunidade, como relator, de vivenciar
neste último período, no que diz respeito à questão
de correr o País auscultando a população, para que
elaborássemos um PPA em interação e, ao mesmo
tempo, em sintonia com a população, observando os
seus desejos locais.
Precisamos tratar as emendas individuais sem
satanização. Por isso, é importante discutir isso, de maneira que tenhamos, na linha do que levanta o Senador
Pedro Taques, a oportunidade de fazer essa distribuição
e, inclusive, de maneira a atender às necessidades,
como nós o ﬁzemos aqui nas emendas estruturantes,
Senador Paulo Paim, quando mexemos na Resolução
nº 1, em que proibimos que as emendas de bancada
fossem feitas de forma dividida, para que elas fossem
aplicadas sempre estruturando obras importantes em
cada Estado.
Então, isso é importante, Senador Pedro Taques,
para que façamos com que o recurso chegue à ponta
e, ao mesmo tempo, com que essa ponta dialogue com
o Parlamento, apontando onde estão as reais necessidades. É importante lembrar isso.
Sr. Presidente, pedi a V. Exª para, antes do Senador Benedito de Lira, fazer uma comunicação, que,
a esta altura do campeonato, já não é mais inadiável,
porque isso já aconteceu durante a manhã.
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Meu caro Senador Benedito de Lira e Senador
Moka, eu queria fazer um registro importante: no dia
de hoje, a Comissão de Educação realizou um importante evento de premiação e, ao mesmo tempo, de
louvor a jovens professores brasileiros, num programa
estabelecido pelo Microsoft mundialmente.
A Bahia foi contemplada com o trabalho realizado
em duas escolas, num projeto inovador. A Professora
Maura Souza, da cidade de Guanambi, do colégio público Idalice Nunes, que desenvolveu, Senador Moka,
em sala de aula, em contato com os alunos, inovando na prática de ensinar, um software para melhorar
cada vez mais o aprendizado da pessoa surda, tanto
na leitura quanto no próprio diálogo. Portanto, é uma
ferramenta importante no ensino.
O segundo professor premiado também é baiano,
de uma escola pública na cidade de Salvador, mais conhecida como Escola Pinto de Carvalho. O Professor
Alex Vieira desenvolveu novas técnicas e levou para a
sala de aula astronomia e astronáutica, para mostrar
que é possível fazer o debate de questões de alta tecnologia, fazendo que isso chegue à vida das pessoas.
Então, como outros professores do Brasil, esses dois professores baianos, representando essas
duas escolas, foram premiados mundialmente num
programa estabelecido pela Microsoft, com inovação
em sala de aula.
Eu queria deixar esse registro, para que todos os
baianos, todo o povo da Bahia pudesse compartilhar
conosco dessa boa experiência, parabenizando tanto o nosso Alex Vieira, da cidade de Salvador, quanto
também a Maura Souza, da cidade de Guanambi. Isso
mostra que os professores – e V. Exª foi professor –
continuam inovando em sala de aula, para transformar
a sala de aula num ambiente cada vez mais agradável
e para, na interação com os alunos, trabalhar inovação,
para mexer principalmente com o conhecimento, para
alegrar as pessoas e para continuar com os intentos e
os inventos, produzindo sempre coisas novas.
Então, era esse o registro que eu gostaria de fazer.
Também quero convocar todo mundo para, amanhã, comparecer à nossa Comissão de Orçamento,
Senador Moka, para vermos se conseguimos votar os
relatórios setoriais e para, ainda no Congresso, apreciar
as primeiras peças tanto do PPA quando do Orçamento.
Boa noite!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra, o Senador Benedito
de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já estamos no ﬁnal
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de um dia de muita atividade nas Casas do Congresso Nacional, mais especiﬁcamente no Senado, mas
desejo, provavelmente para encerrar a atividade de
hoje, voltar a conversar aqui, nobre Presidente Moka,
a respeito do meu querido Nordeste, sofrido brasileiro.
Houve uma melhorada, não tenho dúvida disso, principalmente nesses últimos anos, com a sequência de
investimentos do Poder Público e da iniciativa privada.
A nossa região tem crescido, não tenha dúvida, mas
ainda se encontra em posição de desvantagem, do
ponto de vista socioeconômico, em relação ao centro-sul brasileiro.
Há de se perguntar por que continuarmos conversando a respeito das distâncias entre Nordeste e
Norte com relação ao Sul e Sudeste. Mas vamos continuar dizendo isso porque, verdadeiramente, precisamos diminuir essa distância, e, para diminuir essa
distância, é preciso que haja boa vontade por parte do
Governo e, ao mesmo tempo, o interesse da iniciativa
privada em fazer investimentos nessas regiões mais
pobres do Brasil.
Há exemplos práticos, nobre Presidente, considerando, por exemplo, pessoas físicas que, em sua
história de vida, eram pobres e que, no dia a dia do
tempo, transformaram-se em pessoas muito bem de
vida atualmente.
Não é outro, vale ressaltar, o sentido de nossa Carta Magna, promulgada no dia 5 de outubro de
1988. A Constituição da República Federativa do Brasil
é documento fundador e vinculante e deve servir de
premissa maior, de fonte inspiradora e de parâmetros
máximos aos esforços brasileiros para o engrandecimento da Pátria. O desenvolvimento completo da nossa
sociedade não se coaduna com os elevados padrões de
desigualdade econômica que ainda prevalecem entre
classes sociais e entre regiões do País. Desse modo,
tais contrastes necessitam ser mitigados ou mesmo
superados, para que um futuro mais auspicioso e feliz
se abra a todos os brasileiros, sem qualquer exceção.
Imbuído, Sr. Presidente, de sentimento de justiça
social e de fraternidade, o constituinte brasileiro, ao
enumerar as diretrizes de nossa vida coletiva, no texto
da Constituição Cidadã, estabeleceu, no seu art. 3º:
“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa
e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais;
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IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.”
Se tivermos suﬁciente e inquebrantável vontade
política, o século que se inicia representará um período fundamental para debelarmos as insuﬁciências
de região Nordeste. Para tanto, faz-se necessário fomentarmos a economia da região, com a necessária
implantação de indústrias capazes de gerar emprego
e de atrair novos investimentos diretos e indiretos.
No passado, experiências industriais exitosas,
como a criação do polo petroquímico de Camaçari,
na Bahia, serviram para alavancar o desenvolvimento
regional, a partir da lógica do desenvolvimento orientado pelo Estado.
Em nossos dias, o Nordeste tem atraído grandes volumes de capitais privados para projetos como
o porto de Suape, na região metropolitana de Recife,
que deverá receber aportes equivalentes a aproximadamente R$24 bilhões até 2014, na maior parte da
empresa privada. A dinâmica economia pernambucana
fez despencar a taxa de desemprego no Recife, que
era superior a 10%, para cerca de 6% da população
economicamente ativa. Ora, Sr. Presidente, não há
segredo, o caminho é por aí, a iniciativa privada precisa ser atraída para que possa fazer os investimentos
necessários, porque isso mudará, sem dúvida, não só
o aspecto da região, mas, principalmente, a vida dos
habitantes do Nordeste brasileiro.
E nós, nesta Casa, temos um papel fundamental
para incrementar essas ações. O novo pacto federativo já foi anunciado aqui, em determinado momento,
pelo Presidente da Casa, Senador José Sarney, que
iria constituir uma comissão de pessoas que têm realmente a vontade de analisar e de estudar essas condições para proporcionar ao Brasil e, particularmente,
às regiões mais carentes o ﬂuxo do desenvolvimento.
Nos dias atuais, o Nordeste tem atraído grande volume de capitais privados para projetos como o
porto de Suape, em Pernambuco, está recebendo um
volume de investimentos equivalente a toda a riqueza
produzida em um ano no Estado de Pernambuco. Mas
por que isso aconteceu? Temos de dizer absolutamente
verdades. O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no
comando desta Nação – ele é nordestino radicado em
São Paulo, mas nunca negou suas origens –, realmente, foi o grande vetor dessas ações de governo, o que
gerou o desejo da iniciativa privada de investir naquela região, particularmente no Estado de Pernambuco.
Sr. Presidente, assim como Pernambuco, a Bahia
também deu uma melhorada, o Estado do Ceará, mas
temos ainda muito a fazer para que as coisas possam
se tornar possíveis, com um ﬂuxo de desenvolvimento
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capaz de melhorar, sem dúvida nenhuma, o número
exorbitante de nordestinos que ainda passa fome.
Quando a Presidenta Dilma lançou o Programa
Brasil sem Miséria, ela o fez com base nas estatísticas,
nos levantamentos do IBGE de que mais de 16 milhões
de nordestinos vivem abaixo da linha de pobreza, passando fome e, o que é mais agravante: além da fome,
a sede. Daí por que ela ter determinado aos técnicos
dos seus Ministérios aﬁns que incluísse no seu Programa Brasil sem Miséria aquilo que é fundamental e
essencial para a vida humana, para a vida do mundo,
não só humana, mas animal e vegetal, que é a água.
Então, Sr. Presidente, um País com a dimensão
do nosso Brasil, com as riquezas que temos, haja vista
quando decidimos aqui uma distribuição equânime dos
royalties por conta da descoberta do pré-sal, ainda
temos regiões em que sua população, uma boa parte,
ainda morre de fome.
Então, Sr. Presidente, precisamos continuar lutando, reivindicando e tentando sensibilizar o Governo
brasileiro para voltar a suas ações com eﬁcácia e, ao
mesmo tempo, com determinação para essas regiões
menos desenvolvidas. Cito, por exemplo, o meu querido
Estado de Alagoas, Sr. Presidente, que reputo como
um dos melhores pedaços de terra do Nordeste, apesar de ser o penúltimo em extensão territorial e de, lamentavelmente, ser detentor dos piores índices sociais.
Na verdade, deixaram de investir naquele Estado para
que ele pudesse realmente demonstrar prosperidade
para dividi-la com o seu povo.
Nós estamos, Sr. Presidente, lutando tenazmente,
e o Governo da Presidente Dilma tem conhecimento
disso frequentemente, para que possamos implantar,
para que possa ser implantado no meu Estado o estaleiro, cujo empreendimento será o vetor da geração
de mais de 10 mil empregos diretos, e, sem dúvida
nenhuma, isso melhorará a vida do meu Estado. Infelizmente, temos tido inúmeras diﬁculdades para que as
coisas possam acontecer. Como é difícil, Sr. Presidente,
criarmos condições para que os menos favorecidos,
os menores, os mais pobres possam ter condições de
melhoria de vida e de qualidade! Temos frequentemente nos dirigido à Presidente Dilma, que, tenho certeza
absoluta, tem sensibilidade com o Nordeste e, particularmente, com o Estado de Alagoas. Há mais de dois
anos, repito, tentamos a implantação deﬁnitiva desse
empreendimento, que será um parceiro, principalmente
da Petrobras, na construção de sondas, conserto de
sondas, navios, sonda para perfurar petróleo, quer na
terra, quer no mar.
Pois bem, Sr. Presidente, estivemos três vezes
com a Presidenta Dilma, pedindo a ela que o Estado
de Alagoas não ﬁcasse ausente desse processo de
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desenvolvimento, para que a Petrobras, que é a grande
parceira e é quem faz as encomendas das sondas e
navios, não tirasse Alagoas desse processo. Já tivemos
duas concorrências públicas, uma delas patrocinada
pela Petrobras. Já faz praticamente um ano que o estaleiro de Alagoas foi participante da concorrência e
perdeu no preço. É natural, porque, na concorrência
pública, ganha quem oferece o menor preço. Ganhou
o estaleiro de Pernambuco para fazer 7 sondas, e ﬁcaram ainda 21 sondas para serem feitas numa nova
concorrência pública.
E a Petrobras, através da empresa Sete, criada
com a participação da Petrobras e de bancos do País,
em recente concorrência no estaleiro de Alagoas,
numa composição com outra empresa internacional,
participou da concorrência e ganhou-a para construir
cinco navios-sonda.
Nós estranhamos o comportamento da Sete,
empresa da Petrobras com outros investidores. Houve
concorrência pública em todos os aspectos legais, e
ela entrou com recurso para desqualiﬁcar a empresa
que ganhou para construir cinco navios-sonda. Ainda
bem que a comissão de licitação da Petrobras não admitiu o recurso, mas houve um fato que nos chamou
a atenção: a Petrobras, através da empresa Sete – a
Petrobras, mais precisamente – convidou a empresa
que ganhou a concorrência, a Ocean-Rig, e a Sete para
que ﬁzessem uma nova apresentação de envelopes
fechados para apresentar novos preços.
O que é isso? Não houve uma concorrência?
Eu até admito – e é perfeitamente admissível – que a
Petrobras, que é quem na verdade vai contratar essas
empresas para construir os navios-sonda, convidasse
as duas vencedoras para aberta e claramente negociar
o preço, tentar baixar o preço da construção desses
navios-sonda, mas optou pelo caminho diferente. Eu
conheço o seu preço, nobre Presidente, e V. Exª não
conhece o meu; então, vamos apresentar nova proposta. Logicamente, eu vou ter que ganhar de V. Exª,
porque eu já conheço o seu preço. Como o senhor
não conhece o meu, consequentemente eu vou ter
vantagem com isso.
Mas eu espero que isso não aconteça, porque,
na verdade, vi hoje matéria no jornal Valor Econômico, que diz o seguinte: “Petrobras faz nova rodada, e
Sete Brasil vence a Ocean-Rig”.
Foi exatamente:
Uma reviravolta pode marcar a licitação
da Petrobras para contratar serviços de afretamento de 21 sondas de perfuração de poços
de petróleo para águas profundas, planejadas para serem construídas no Brasil. A Sete
Brasil, empresa da qual a Petrobras é sócia
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com bancos e fundos de pensão, apresentou
novos preços e, segundo fontes do mercado,
passou a ser a primeira classiﬁcada. Com os
novos envelopes, a Sete BR superou a Ocean
Rig, que havia ﬁcado em primeiro lugar nas
propostas originais, no começo de outubro.
Mas o negócio continua indeﬁnido, Sr. Presidente.
Segundo as fontes, a área de exploração e produção
da Petrobras seria contrária à contratação das sondas
com a Sete BR. Procurada, a Petrobras informou, via
assessoria de imprensa, que não comenta licitação
em andamento.
Ora, Sr. Presidente, aqui, eu gostaria, para encerrar, exatamente conﬁrmando o que declarei no momento
inicial, de dizer que me parece que está havendo aí um
jogo com a partida já em andamento, uma mudança
de jogo com a partida em perfeito andamento.
Eu queria, aproveitando, fazer um apelo a Sua
Excelência, a Presidente Dilma, para que não permita
que tal fato aconteça, porque isso não é muito bom,
não é bom para a Petrobras e nem é bom para um
País como o nosso...
(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
que, na verdade, tem uma posição de destaque (Intervenção fora do microfone.) no cenário internacional.
Faço esse apelo, Presidenta, para que V. Exª não
permita que tal fato aconteça, porque a concorrência
realizada atendeu a todos os pré-requisitos de normalidade, preço e credenciamentos através da própria
estrutura da Petrobras.
Essas, Sr. Presidente, eram as manifestações
que eu desejava fazer aqui, agora, porque o Estado
de Alagoas não ﬁcará calado se, por acaso, for tolhida
a possibilidade de ele continuar lutando para construir
no seu território, através da iniciativa privada, com a
participação da estatal mais importante do Brasil, e a
terceira, talvez, maior do mundo, que é a Petrobras.
Que não criem diﬁculdades para que um Estado
do tamanho de Alagoas, que quer crescer, que quer
trabalhar, com a força de trabalho de seu povo, não
seja objeto de qualquer tipo de manipulação.
Por isso, e como eu acredito no Governo da Presidenta Dilma, porque já ﬁz diversas manifestações
através da Bancada de Alagoas, peço que ela adote
as providências. Nós não pedimos para ganhar a concorrência, mas, à proporção que a ganhamos, nós pedimos para que ela determine, por meio da Petrobras,
que Alagoas e a Sete possam assinar os contratos
para a construção dos navios-sonda, para que possam
explorar o pré-sal no mar brasileiro.
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Por isso, Sr. Presidente, quero agradecer a V. Exª
pela tolerância e dizer que vamos continuar nesse diapasão, lutando para que Alagoas e o Nordeste brasileiro possam ocupar o espaço que lhe são reservados
no cenário econômico-social do meu País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecemos V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao 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.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 237, de 2009 (nº
1.595/2007, na Casa de origem, do Deputado
João Oliveira), que denomina Prefeito Leôncio
Miranda a ponte na BR-235, sobre o rio Tocantis,
entre os Municípios de Tupirama e Pedro Afonso
no Estado do Tocantins;
– Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 2010 (nº
2.163/2007, na Casa de origem, do 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;
– Projeto de Lei da Câmara nº 95, de 2010 (nº
2.888/2008, na Casa de origem, da Deputada
Thelma de Oliveira), que denomina Senador Jonas Pinheiro o trecho das rodovias BR-070, BR163 e BR-364 referente ao rodoanel de Cuiabá,
no Estado de Mato Grosso; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 2011 (nº
5.674/2009, na Casa de origem, do Deputado
Zezéu Ribeiro), que denomina Guimarães Rosa
a ponte construída sobre o Rio São Francisco,
ligando os municípios de Carinhanha e Malhada,
na BR-030, no Estado da Bahia.
Tendo sido aprovados terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, as matérias
vão à sanção.

Quinta-feira 15

Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu o Ofício nº
2.139, de 2011, do Presidente da Câmara dos Deputados, que encaminha a Medida Provisória nº 542, de
2011, tendo em vista o término do prazo de sua vigência, em 12 de dezembro deste ano.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 2.139/11/SGM-P
Brasília, 14 de dezembro de 2011
Assunto: Encaminha processado de Medida Provisória (perda de eﬁcácia)
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para os ﬁns do
disposto no art. 11, combinado com o parágrafo único
do art. 14, da Resolução nº 1, de 2002-CN, o processado da Medida Provisória nº 542, de 2011, que “Dispõe sobre alterações nos limites do Parque Nacional
da Amazônia, do Parque Nacional dos Campos Amazônicos e do Parque Nacional Mapinguari, e dá outras
providências”, tendo em vista o término do prazo de
vigência em 12-12-11, nos termos do art. 62 da Constituição Federal.
Atenciosamente, Deputado Marco Maia, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência da Mesa do Congresso
Nacional, nos termos do art. 14, parágrafo único da
Resolução nº 1, de 2002 – CN, comunicará o fato à
Senhora Presidente da República e fará publicar no
Diário Oﬁcial da União o ato declaratório de encerramento do prazo de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senado Federal recebeu o seguinte
Ofício de Ministro de Estado:
– Nº 130, de 12 de dezembro de 2011, do Ministro
de Estado das Comunicações, em resposta ao
Requerimento nº 1.146, de 2011, de informações,
da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
O Requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 734, DE 2011
Altera o art. 288 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código
Penal, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de
julho de 1990, para agravar a pena no caso
de formação de quadrilha ou bando de milícia e deﬁnir milícia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 288 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.288 .................................................
§1º A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é armado.
§2º A pena é triplicada em caso de formação de quadrilha ou bando de milícia.
§3º Considera-se milícia, para efeitos
penais, a associação de funcionários ou ex-funcionários públicos da área de segurança
pública, forças armadas ou defesa civil com o
ﬁm de prestar serviços de proteção e segurança não autorizados a áreas residenciais e
seus respectivos moradores..” (NR)
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................................
..............................................................
VIII – formação de milícia (art. 288, §§2º
e 3º).
.....................................................” (NR)
Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justiﬁcação
A formação de quadrilha ou bando de milícia tem-se transformado num grande negócio, pois ganha-se
muito dinheiro, não importando como, se matando por
encomenda, extorquindo, ou eliminando quem se recusa a pagar por seus serviços.
As milícias impõem serviços aos moradores amedrontados, exigem compra de suas mercadorias, normalmente caríssimas, e compra de sinal ilegal de TV
a cabo, o pagamento de taxas por cooperativas de
transporte alternativo que circulam em seu território,
e o pagamento de altos percentuais para a compra,
venda ou aluguel de imóveis.
O sociólogo Ignácio Cano, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, entende que o termo milícia
remete a um exército popular, organizado para defende os interesses da população. Esses bandidos se
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apropriaram desse termo para dar legitimidade aos
crimes que cometem.
Só os moradores vigilantes se enquadram no que
se chama de milícia pelo mundo afora. São civis que
provavelmente ﬁzeram o serviço militar obrigatório,
sendo, portanto, pertencentes à reserva do Exército
Nacional. São encarregados por seus vizinhos para
protegê-los de assaltantes e traﬁcantes.
Os demais integrantes de milícias são ex-policiais que sequer são paramilitares; são militares que
abusam da violência, graças ao acesso a treinamento
e armas dados pelo Estado. São os que têm ou tiveram a função de garantir o cumprimento da lei, mas
agem contra a lei. Fazem da segurança um negócio
lucrativo, explorando, em muitos empreendimentos,
os mais vulneráveis trabalhadores urbanos, que não
têm garantias legais de habitação, acesso à Justiça
ou à informação nem proteção institucional nas localidades onde vivem.
As milícias podem ser pequenas organizações
com apenas dez integrantes, quanto comportar mais
de cem membros. Vê-se que seus integrantes, quando
não abandonam as corporações militares a que pertencem para se dedicar em tempo integral à delinqüência,
usam a farda para, sob o manto do Estado, extorquir,
ameaçar e matar.
Há alguns anos as milícias eram uma ameaça
restrita às favelas do Rio de Janeiro, mas atualmente
se espalharam pelo Brasil.
Levantamento realizado pela Revista Veja junto à Polícia Federal e polícias estaduais mostra que,
com menor ou maior grau de organização, as milícias
estão presentes em pelo menos nove estados brasileiros, além do Rio: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Paraná, Pernambuco e Rio
Grande do Norte.
A praga das milícias disseminou-se de tal forma
que nem os índios da Amazônia escaparam. O grupo
que se intitula PIASOL – Polícia Integrada do Alto Solimões – é formado por índios que serviram no Exército.
Diante dessas considerações, conclamamos os
ilustres Pares para aprovação deste projeto de lei, porque não podemos ﬁcar inertes diante desses subversores da ordem pública e controladores de territórios,
que têm inﬁrmado o Estado Democrático de Direito
do nosso País.
Sala das Sessões, – Senador Blairo Maggi.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Código Penal.
....................................................................................
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TÍTULO IX
Dos Crimes Contra a Paz Pública
....................................................................................
Quadrilha ou bando
Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas,
em quadrilha ou bando, para o ﬁm de cometer crimes:
Pena - reclusão, de um a três anos.
Parágrafo único - A pena aplica-se em dobro, se
a quadrilha ou bando é armado.
....................................................................................
LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990.
Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos
do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências.
Art. 1o São considerados hediondos os seguintes
crimes, todos tipiﬁcados no Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou
tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994)
I - homicídio (art. 121), quando praticado em
atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualiﬁcado (art.
121, § 2o, I, II, III, IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº
8.930, de 1994)
II - latrocínio (art. 157, § 3o, in ﬁne); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
III - extorsão qualiﬁcada pela morte (art. 158, §
2o); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualiﬁcada (art. 159, caput, e §§ lo, 2o e 3o); (Inciso incluído
pela Lei nº 8.930, de 1994)
V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e
§§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação dada pela Lei nº 12.015,
de 2009)
VII - epidemia com resultado morte (art. 267, §
1o). (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
VII-A – (VETADO) (Inciso incluído pela Lei nº
9.695, de 1998)
VII-B - falsiﬁcação, corrupção, adulteração ou
alteração de produto destinado a ﬁns terapêuticos
ou medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o-A e § 1o-B,
com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho
de 1998). (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)
Parágrafo único. Considera-se também hediondo
o crime de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei
no 2.889, de 1o de outubro de 1956, tentado ou consumado. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)

DEZEMBRO54107
2011

Quinta-feira 15

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 735, DE 2011
Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de
outubro de 1969, que institui normas básicas
sobre alimentos, para dispor sobre a rotulagem e a propaganda de alimentos contendo nutrientes e substâncias com efeito
nutricional ou ﬁsiológico menos seguro e
de refeições rápidas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º do Decreto-Lei nº 986, de 21 de
outubro de 1969, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos XXI e XXII:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
XXI – alimento contendo substâncias com
efeito nutricional ou ﬁsiológico menos seguro:
alimento ou produto alimentício que contenha
teores excessivos de gorduras trans e saturadas, sal, sódio, açúcares ou outro ingrediente,
a critério do órgão competente, cuja ingestão
excessiva não seja recomendada;
XXII – refeição rápida ou fast-food: alimentos preparados com ingredientes pré-preparados ou pré-processados e servidos embalados para consumo imediato ou não.” (NR)
Art. 2º O Capítulo III – Da Rotulagem, do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, passa a vigorar
acrescido do seguinte art. 22-A:
“Art. 22-A. As embalagens de alimentos
contendo substâncias com efeito nutricional ou
ﬁsiológico menos seguro conterão advertência
sobre os malefícios de seu consumo excessivo, acompanhada de imagens ou ﬁguras que
ilustrem o sentido da mensagem, na forma do
regulamento.”
Art. 3º O Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro
de 1969, passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo III-A:
“CAPÍTULO III-A
Da Propaganda
Art. 23-A. A propaganda de produtos alimentícios,
de alimentos contendo substâncias com efeito nutricional ou ﬁsiológico menos seguro e de refeições rápidas
deverá ajustar-se aos seguintes princípios:
I – não sugerir o consumo exagerado
ou abusivo;
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II – não induzir as pessoas ao consumo,
atribuindo-lhes propriedades nutritivas ou relacioná-los ao bem-estar e à saúde;
III – não associá-los a ideias ou imagens
de produtos naturais que possam estar relacionados à alimentação saudável;
IV – não associá-los à prática de atividades esportivas, olímpicas ou não;
V – não associá-los a ideias ou imagens
de maior êxito pessoal;
VI – não incluir a participação de crianças
ou adolescentes, nem a eles se dirigir.
Art. 23-B. A propaganda de produtos alimentícios, de alimentos contendo substâncias com efeito
nutricional ou ﬁsiológico menos seguro e de refeições
rápidas conterá advertência, sempre que possível falada e escrita, sobre os malefícios do seu consumo
excessivo, segundo frases estabelecidas pelo órgão
competente, usadas sequencialmente, de forma simultânea ou rotativa.

Art. 4º O art. 32 do Decreto-Lei nº 986, de 21
de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte
redação:

Parágrafo único. Os materiais de propaganda referido no caput conterão, além da
advertência mencionada, imagens ou ﬁguras
que ilustrem o sentido da mensagem.

“Art. 42. A inutilização do alimento previsto no art. 10 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto
de 1977, não será efetuada quando, mediante
análise de laboratório oﬁcial, ﬁcar constatado
não estar o alimento impróprio para o consumo imediato.
.....................................................” (NR)
Art. 7º Esta Lei entra em vigor após decorridos
cento e oitenta dias de sua publicação oﬁcial.
Art. 8º Fica revogado o art. 23 do Decreto-Lei nº
986, de 21 de outubro de 1969.

Art. 23º-C. Em relação a produtos alimentícios, a
alimentos contendo substâncias com efeito nutricional
ou ﬁsiológico menos seguro e a refeições rápidas, bem
como em relação aos estabelecimentos industriais e
comerciais que os produzem ou comercializam, são
proibidos:
I – a distribuição, a qualquer título, de
amostra ou brinde associada à promoção e
comercialização;
II – a realização de visita promocional ou
a distribuição gratuita em estabelecimento de
ensino ou local público;
III – a produção, a distribuição e a comercialização em estabelecimentos de ensino
e de saúde;
IV – o patrocínio de atividade cultural ou
esportiva;
V – a propaganda por meio eletrônico,
inclusive a rede mundial de computadores
(internet);
VI – a propaganda indireta contratada
ou merchandising.
Parágrafo único. Restrições adicionais
poderão ser estabelecidas pela autoridade
sanitária federal mediante norma infralegal,
especialmente em relação a formas não tradicionais de propaganda.”

“Art. 32. As infrações dos preceitos deste
Decreto-Lei serão apuradas mediante processo administrativo realizado na forma da Lei nº
6.437, de 20 de agosto de 1977.” (NR)
Art. 5º O art. 40 do Decreto-Lei nº 986, de 21
de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 40. A inobservância ou desobediência aos preceitos deste Decreto-Lei e demais
disposições legais e regulamentares constitui
infração à legislação sanitária federal e dará
lugar à aplicação do disposto na Lei nº 6.437,
de 20 de agosto de 1977.” (NR)
Art. 6º O caput do art. 42 do Decreto-Lei nº 986,
de 21 de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:

Justiﬁcação
O mundo discute uma nova abordagem de vida
equilibrada entre indivíduos, sociedade e meio ambiente.
Para tanto, práticas e padrões de produção e consumo
vêm sendo repensadas até mesmo pelas nações mais
desenvolvidas. A ideia central é restabelecer a saúde do
planeta Terra e também das pessoas que o habitam, de
forma a garantir sustentabilidade da vida humana.
Os chamados vícios de consumo são uma grande
ameaça à saúde humana e ao equilíbrio do meio ambiente. Os alimentos industrializados e os que são conhecidos como fast-foods, com elevados teores de gorduras,
de sal e de açúcar, transformaram-se num grande mal
que precisa ser combatido antes que seja tarde demais.
A obesidade já é um grave problema de saúde
pública em várias partes do mundo e no Brasil e esse
problema tem-se agravado pela oferta intensa desses
tipos de alimentos, promovida pela indústria da propaganda com suas apetitosas mensagens dirigidas à
população jovem.
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As pessoas estão se tornando obesas, com a
saúde fragilizada, e o Estado necessita gastar cada
vez mais dinheiro na saúde pública.
A proposição que oferecemos à consideração dos
nobres colegas senadores objetiva contribuir para o
enfrentamento do problema acima delineado e para a
obtenção de uma saúde melhor para o povo brasileiro.
Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 986, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969.
Institui nomas básicas sobre alimentos.
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército
e da Aeronáutica Militar , usando das atribuições que
lhes confere o artigo 3º do Ato Institucional nº 16, de 14
de outubro de 1969, combinado com o § 1º do artigo 2º
do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968,
DECRETAM:
CAPíTULO I
Disposições Preliminares
Art 1º A defesa e a proteção da saúde individual
ou coletiva, no tocante a alimentos, desde a sua obtenção até o seu consumo, serão reguladas em todo
território nacional, pelas disposições dêste Decreto-lei.
Art 2º Para os efeitos dêste Decreto-lei considera-se:
I - Alimento: tôda substância ou mistura de substâncias, no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer
outra forma adequada, destinadas a fornecer ao organismo humano os elementos normais à sua formação,
manutenção e desenvolvimento;
II - Matéria-prima alimentar: tôda substância de
origem vegetal ou animal, em estado bruto, que para ser
utilizada como alimento precise sofrer tratamento e/ou
transformação de natureza física, química ou biológica;
III - Alimento in natura : todo alimento de origem
vegetal ou animal, para cujo consumo imediato se exija
apenas, a remoção da parte não comestível e os tratamentos indicados para a sua perfeita higienização
e conservação;
IV - Alimento enriquecido: todo alimento que tenha sido adicionado de substância nutriente com a
ﬁnalidade de reforçar o seu valor nutritivo;
V - Alimento dietético: todo alimento elaborado
para regimes alimentares especiais destinado a ser
ingerido por pessoas sãs;
VI - Alimento de fantasia ou artiﬁcial: todo alimento preparado com o objetivo de imitar alimento natural
e em cuja composição entre, preponderantemente,
substância não encontrada no alimento a ser imitado;
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VII - Alimento irradiado: todo alimento que tenha
sido intencionalmente submetido a ação de radiações
ionizantes, com a ﬁnalidade de preservá-lo ou para
outros ﬁns lícitos, obedecidas as normas que vierem
a ser elaboradas pelo órgão competente do Ministério da Saúde;
VIII - Aditivo intencional: tôda substância ou mistura de substâncias, dotadas, ou não, de valor nutritivo,
ajuntada ao alimento com a ﬁnalidade de impedir alterações, manter, conferir ou intensiﬁcar seu aroma, côr
e sabor, modiﬁcar ou manter seu estado físico geral,
ou exercer qualquer ação exigida para uma boa tecnologia de fabricação do alimento;
IX - Aditivo incidental: tôda substância residual
ou migrada presente no alimento em decorrência dos
tratamentos prévios a que tenham sido submetidos a
matéria-prima aumentar e o alimento in natura e do
contato do alimento com os artigos e utensílios empregados nas suas diversas fases de fabrico, manipulação,
embalagem, transporte ou venda;
X - Produto alimentício: todo alimento derivado
de matéria-prima alimentar ou de alimento in natura ,
ou não, de outras substâncias permitidas, obtido por
processo tecnológico adequado;
XI - Padrão de identidade e qualidade: o estabelecido pelo órgão competente do Ministério da Saúde
dispondo sôbre a denominação, deﬁnição e composição
de alimentos, matérias-primas alimentares, alimentos
in natura e aditivos intencionais, ﬁxando requisitos de
higiene, normas de envasamento e rotulagem medidos
de amostragem e análise;
XII - Rótulo: qualquer identiﬁcação impressa ou
litografada, bem como os dizeres pintados ou gravados
a fogo, por pressão ou decalcação aplicados sôbre o
recipiente, vasilhame envoltório, cartucho ou qualquer
outro tipo de embalagem do alimento ou sôbre o que
acompanha o continente;
XIII - Embalagem: qualquer forma pela qual o
alimento tenha sido acondicionado, guardado, empacotado ou envasado;
XIV - Propaganda: a difusão, por quaisquer meios,
de indicações e a distribuição de alimentos relacionados com a venda, e o emprêgo de matéria-prima
alimentar, alimento in natura , materiais utilizados no
seu fabrico ou preservação objetivando promover ou
incrementar o seu consumo;
XV - Órgão competente: o órgão técnico especíﬁco
do Ministério da Saúde, bem como os órgãos federais,
estaduais, municipais, dos Territórios e do Distrito Federal, congêneres, devidamente credenciados;
XVI - Laboratório oﬁcial: o órgão técnico especíﬁco
do Ministério da Saúde, bem como os órgãos congê-
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neres federais, estaduais, municipais, dos Territórios e
do Distrito Federal, devidamente credenciados;
XVII - Autoridade ﬁscalizadora competente: o funcionário do órgão competente do Ministério da Saúde
ou dos demais órgãos ﬁscalizadores federais, estaduais, municipais, dos Territórios e do Distrito Federal;
XVIII - Análise de contrôle: aquele que é efetuada
imediatamente após o registro do alimento, quando da
sua entrega ao consumo, e que servirá para comprovar a sua conformidade com o respectivo padrão de
identidade e qualidade;
XIX - Análise ﬁscal: a efetuada sôbre o alimento
apreendido pela autoridade ﬁscalizadora competente
e que servirá para veriﬁcar a sua conformidade com os
dispositivos dêste Decreto-lei e de seus Regulamentos;
XX - Estabelecimento: o local onde se fabrique,
produza, manipule, beneﬁcie, acondicione, conserve,
transporte, armazene, deposite para venda, distribua
ou venda alimento, matéria-prima alimentar, alimento
in natura , aditivos intencionais, materiais, artigos e
equipamentos destinados a entrar em contato com
os mesmos.
CAPíTULO II
Do Registro e do Contrôle
Art 3º Todo alimento sòmente será exposto ao
consumo ou entregue à venda depois de registrado
no órgão competente do Ministério da Saúde.
§ 1º O registro a que se refere êste artigo será
válido em todo território nacional e será concedido no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data
da entrega do respectivo requerimento, salvo os casos
de inobservância dos dispositivos dêste Decreto-lei e
de seus Regulamentos.
§ 2º O registro deverá ser renovado cada 10 (dez)
anos, mantido o mesmo número de registro anteriormente concedido.
§ 3º O registro de que trata êste artigo não exclui
aquêles exigidos por lei para outras ﬁnalidades que não
as de exposição à venda ou à entrega ao consumo.
§ 4º Para a concessão do registro a autoridade
competente obedecerá às normas e padrões ﬁxados
pela Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos.
Art 4º A concessão do registro a que se refere
êste artigo implicará no pagamento, ao órgão competente do Ministério da Saúde, de taxa de registro
equivalente a 1/3 (um têrço) do maior salário-mínimo
vigente no País. (Revogado pela Medida Provisória nº
2.190, de 2001)
Art 5º Estão, igualmente, obrigados a registro no
órgão competente do Ministério da Saúde:
I - Os aditivos intencionais;
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II - as embalagens, equipamentos e utensílios
elaborados e/ou revestidos internamente de substâncias resinosas e poliméricas e destinados a entrar em
contato com alimentos, inclusive os de uso doméstico;
III - Os coadjuvantes da tecnologia de fabricação,
assim declarados por Resolução da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos.
Art 6º Ficam dispensados da obrigatoriedade de
registro no órgão competente do Ministério da Saúde:
I - As matérias primas alimentares e os alimentos in natura ;
II - Os aditivos intencionais e os coadjuvantes da
tecnologia de fabricação de alimentos dispensados
por Resolução da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos;
Ill - Os produtos alimentícios, quando destinados
ao emprêgo na preparação de alimentos industrializados, em estabelecimentos devidamente licenciados,
desde que incluídos em Re solução da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos.
Art 7º Concedido o registro, ﬁca obrigada a ﬁrma responsável a comunicar ao órgão competente,
no prazo de até 30 (trinta) dias, a data da entrega do
alimento ao consumo.
§ 1º Após o recebimento da comunicação deverá
a autoridade ﬁscalizadora competente providenciar a
colheita de amostra para a respectiva análise de contrôle, que será efetuada no alimento tal como se apresenta ao consumo.
§ 2º A análise de contrôle observará as normas
estabelecidas para a análise ﬁscal.
§ 3º O laudo de análise de contrôle será remetido ao órgão competente do Ministério da Saúde para
arquivamento e passará a constituir o elemento de
identiﬁcação do alimento.
§ 4º Em caso de análise condenatória, e sendo o
alimento considerado impróprio para o consumo, será
cancelado o registro anteriormente concedido e determinada a sua apreensão em todo território brasileiro.
§ 5º No caso de constatação de falhas, erros ou
irregularidades sanáveis, e sendo o alimento considerado próprio para o consumo, deverá o interessado
ser notiﬁcado da ocorrência, concedendo-se o prazo
necessário para a devida correção, decorrido o qual
proceder-se-á a nova análise de controle. Persistindo
as falhas, erros ou irregularidade ﬁcará o infrator sujeito às penalidades cabíveis.
§ 6º Qualquer modiﬁcação, que implique em alteração de identidade, qualidade, tipo ou marca do
alimento já registrado, deverá ser prèviamente comunicada ao órgão competente do Ministério da Saúde,
procedendo-se a nova análise de contrôle, podendo ser
mantido o número de registro anteriormente concedido.
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Art 8º A análise de contrôle, a que se refere o § 1º
do art. 7º, implicará no pagamento, ao laboratório oﬁcial
que a efetuar, da taxa de análise a ser estabelecida por
ato do Poder Executivo, equivalente, no mínimo, a 1/3
(um têrço) do maior salário-mínimo vigente na região.
Art 9º O registro de aditivos intencionais, de embalagens, equipamentos e utensílios elaborados e/ou
revestidos internamente de substâncias resinosas e
polimétricas e de coadjuvantes da tecnologia da fabricação que tenha sido declarado obrigatório, será
sempre precedido de análise prévia.
Parágrafo único. O laudo de análise será encaminhado ao órgão competente que expedirá o respectivo
certiﬁcado de registro.
CAPÍTULO III
Da Rotulagem
Art 10. Os alimentos e aditivos intencionais deverão ser rotulados de acôrdo com as disposições dêste
Decreto-lei e demais normas que regem o assunto.
Parágrafo único. As disposições dêste artigo se
aplicam aos aditivos internacionais e produtos alimentícios dispensados de registro, bem como as matérias-primas alimentares e alimentos in natura quando
acondicionados em embalagem que os caracterizem.
Art 11. Os rótulos deverão mencionar em caracteres perfeitamente legíveis:
I - A qualidade, a natureza e o tipo do alimento,
observadas a deﬁnição, a descrição e a classiﬁcação
estabelecida no respectivo padrão de identidade e qualidade ou no rótulo arquivado no órgão competente do
Ministério da Saúde, no caso de alimento de fantasia
ou artiﬁcial, ou de alimento não padronizado;
II - Nome e/ou a marca do alimento;
III - Nome do fabricante ou produtor;
IV - Sede da fábrica ou local de produção;
V - Número de registro do alimento no órgão
competente do Ministério da Saúde;
VI - Indicação do emprêgo de aditivo intencional,
mencionando-o expressamente ou indicando o código
de identiﬁcação correspondente com a especiﬁcação
da classe a que pertencer;
VII - Número de identiﬁcação da partida, lote ou
data de fabricação, quando se tratar de alimento perecível;
VIII - O pêso ou o volume líquido;
IX - Outras indicações que venham a ser ﬁxadas
em regulamentos.
§ 1º Os alimentos rotulados no País, cujos rótulos
contenham palavras em idioma estrangeiro, deverão
trazer a respectiva tradução, salvo em se tratando de
denominação universalmente consagrada.
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§ 2º Os rótulos de alimentos destinados à exportação poderão trazer as indicações exigidas pela lei do
país a que se destinam.
§ 3º Os rótulos dos alimentos destituídos, total ou
parcialmente, de um de seus componentes normais,
deverão mencionar a alteração autorizada.
§ 4º Os nomes cientíﬁcos que forem inscritos
nos rótulos de alimentos deverão, sempre que possível, ser acompanhados da denominação comum
correspondente.
Art 12. Os rótulos de alimentos de fantasia ou artiﬁcial não poderão mencionar indicações especiais de
qualidade, nem trazer menções, ﬁguras ou desenhos
que possibilitem falsa interpretação ou que induzam
o consumidor a êrro ou engano quanto à sua origem,
natureza ou composição.
Art 13. Os rótulos de alimentos que contiverem
corantes artiﬁciais deverão trazer na rotularem a declaração “Colorido Artiﬁcialmente”.
Art 14. Os rótulos de alimentos adicionados de
essências naturais ou artiﬁciais, com o objetivo de reforçar, ou reconstituir o sabor natural do alimento deverão trazer a declaração do “Contém Aromatizante
...”, seguido do código correspondente e da declaração
“Aromatizado Artiﬁcialmente”, no caso de ser empregado aroma artiﬁcial.
Art 15. Os rótulos dos alimentos elaborados com
essências naturais deverão trazer as indicações “Sabor de ...” e “Contém Aromatizante”, seguido do código
correspondente.
Art 16. Os rótulos dos alimentos elaborados com
essências artiﬁciais deverão trazer a indicação “Sabor
Imitação ou Artiﬁcial de ...” seguido da declaração “Aromatizado Artiﬁcialmente”.
Art 17. As indicações exigidas pelos artigos 11,
12, 13 e 14 dêste Decreto-lei, bem como as que servirem para mencionar o emprêgo de aditivos, deverão
constar do painel principal do rótulo do produto em
forma facilmente legível.
Art 18. O disposto nos artigos 11, 12, 13 e 14 se
aplica, no que couber, à rotulagem dos aditivos intencionais e coadjuvantes da tecnologia de fabricação
de alimento.
§ 1º Os aditivos intencionais, quando destinados
ao uso doméstico deverão mencionar no rótulo a forma de emprêgo, o tipo de alimento em que pode ser
adicionado e a quantidade a ser empregada, expressa sempre que possível em medidas de uso caseiro.
§ 2º Os aditivos intencionais e os coadjuvantes
da tecnologia de fabricação, declarados isentos de registro pela Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos, deverão ter essa condição mencionada
no respectivo rótulo.
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§ 3º As etiquetas de utensílios ou recipientes
destinados ao uso doméstivo deverão mencionar o
tipo de alimento que pode ser nêles acondicionados.
Art 19. Os rótulos dos alimentos enriquecidos
e dos alimentos dietéticos e de alimentos irradiados
deverão trazer a respectiva indicação em caracteres
fàcilmente legíveis.
Parágrafo único. A declaração de “Alimento Dietético” deverá ser acompanhada da indicação do tipo
de regime a que se destina o produto expresso em
linguagem de fácil entendimento.
Art 20. As declarações superlativas de qualidade de um alimento só poderão ser mencionadas na
respectiva rotulagem, em consonância com a classiﬁcação constante do respectivo padrão de identidade
e qualidade.
Art 21. Não poderão constar da rotulagem denominações, designações, nomes geográﬁcos, símbolos,
ﬁguras, desenhos ou indicações que possibilitem interpretação falsa, êrro ou confusão quanto à origem,
procedência, natureza, composição ou qualidade do
alimento, ou que lhe atribuam qualidades ou características nutritivas superiores àquelas que realmente
possuem.
Art 22. Não serão permitidas na rotulagem quaisquer indicações relativas à qualidade do alimento que
não sejam as estabelecidas por êste Decreto-lei e seus
Regulamentos.
Art 23. As disposições dêste Capítulo se aplicam
aos textos e matérias de propaganda de alimentos qualquer que seja o veículo utilizado para sua divulgação.
CAPíTULO IV
Dos Aditivos
Art 24. Só será permitido o emprêgo de aditivo
intencional quando:
I - Comprovada a sua inocuidade;
II - Prèviamente aprovado pela Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos;
III - Não induzir o consumidor a êrro ou confusão;
IV - Utilizado no limite permitido.
§ 1º A Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos estabelecerá o tipo de alimento, ao qual
poderá ser incorporado, o respectivo limite máximo de
adição e o código de identiﬁcação de que trata o item
VI, do art. 11.
§ 2º Os aditivos aprovados ﬁcarão sujeitos à revisão periódica, podendo o seu emprêgo ser proibido
desde que nova concepção cientíﬁca ou tecnológica
modiﬁque convicção anterior quanto a sua inocuidade
ou limites de tolerância.
§ 3º A permissão do emprêgo de novos aditivos
dependerá da demonstração das razões de ordem
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tecnológica que o justiﬁquem e da comprovação da
sua inocuidade documentada, com literatura técnica
cientíﬁca idônea, ou cuja tradição de emprêgo seja
reconhecida pela Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos.
Art 25. No interêsse da saúde pública poderão
ser estabelecidos limites residuais para os aditivos incidentais presentes no alimento, desde que:
I - Considerados toxicològicamente toleráveis;
II - Empregada uma adequada tecnologia de fabricação do alimento.
Art 26. A Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos regulará o emprêgo de substâncias, materiais, artigos, equipamentos ou utensílios,
suscetíveis de cederem ou transmitirem resíduos para
os alimentos.
Art 27. Por motivos de ordem tecnológica e outros
julgados procedentes, mediante prévia autorização do
órgão competente, será permitido expor à venda alimento adicionado de aditivo não previsto no padrão
de identidade e qualidade do alimento, por prazo não
excedente de 1 (um) ano.
Parágrafo único. O aditivo empregado será expressamente mencionado na rotulagem do alimento.
CAPÍTULO V
Padrões de Identidade e Qualidade
Art 28. Será aprovado para cada tipo ou espécie de alimento um padrão de identidade e qualidade
dispondo sôbre:
I - Denominação, deﬁnição e composição, compreendendo a descrição do alimento, citando o nome
cientíﬁco quando houver e os requisitos que permitam
ﬁxar um critério de qualidade;
II - Requisitos de higiene, compreendendo medidas sanitárias concretas e demais disposições necessárias à obtenção de um alimento puro, comestível e
de qualidade comercial;
III - Aditivos intencionais que podem ser empregados, abrangendo a ﬁnalidade do emprêgo e o limite
de adição;
IV - Requisitos aplicáveis a pêso e medida;
V - Requisitos relativos à rotulagem e apresentação do produto;
VI - Métodos de colheita de amostra, ensaio e
análise do alimento;
§ 1º - Os requisitos de higiene abrangerão também
o padrão microbiológico do alimento e o limite residual
de pesticidas e contaminantes tolerados.
§ 2º Os padrões de identidade e qualidade poderão ser revistos pela órgão competente do Ministério
da Saúde, por iniciativa própria ou a requerimento da
parte interessada, devidamente fundamentado.
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§ 3º Poderão ser aprovados subpadrões de identidade e qualidade devendo os alimentos por êle abrangidos serem embalados e rotulados de forma a distingui-los do alimento padronizado correspondente.
CAPÍTULO VI
Da Fiscalização
Art 29. A ação ﬁscalizadora será exercida:
I - Pela autoridade federal, no caso de alimento
em trânsito de uma para outra unidade federativa e no
caso de alimento exportado ou importado;
II - Pela autoridade estadual ou municipal, dos
Territórios ou do Distrito Federal nos casos de alimentos produzidos ou expostos à venda na área da respetciva jurisdição.
Art 30. A autoridade ﬁscalizadora competente
terá livre acesso a qualquer local em que haja fabrico,
manipulação, beneﬁciamento, acondicionamento, conservação, transporte, depósito, distribuição ou venda
de alimentos.
Art 31. A ﬁscalização de que trata êste Capítulo se estenderá a publicidade e à propaganda de alimentos qualquer que seja o veículo empregado para
a sua divulgação.
CAPÍTULO VII
Do Procedimento Administrativo
Art 32. As infrações dos preceitos dêste Decreto-lei serão apuradas mediante processo administrativo
realizado na forma do Decreto-lei nº 785, de 25 de
agôsto de 1969.
Art 33. A interdição de alimento para análise ﬁscal
será iniciada com a lavratura de têrmo de apreensão
assinado pela autoridade ﬁscalizadora competente e
pelo possuidor ou detentor da mercadoria ou, na sua
ausência, por duas testemunhas, onde se especiﬁque
a natureza, tipo, marca, procedência, nome do fabricante e do detentor do alimento.
§ 1º Do alimento interditado será colhida amostra
representativa do estoque existente, a qual, dividida
em três partes, será tornada inviolável para que se
assegurem as características de conservação e autenticidade sendo uma delas entregue ao detentor ou
responsável pelo alimento, para servir de contraprova,
e as duas outras encaminhadas imediatamente ao laboratório oﬁcial de contrôle.
§ 2º Se a quantidade ou a natureza do alimento
não permitir a colheita das amostras de que trata o §
1º dêste artigo, será o mesmo levado para o laboratório
oﬁcial onde, na presença do possuidor ou responsável
e do perito por êle indicado ou, na sua falta, de duas
testemunhas, será efetuada de imediato a análise ﬁscal.
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§ 3º No caso de alimentos perecíveis a análise
ﬁscal não poderá ultrapassar de 24 (vinte e quatro)
horas, e de 30 (trinta) dias nos demais casos a contar
da data do recebimento da amostra.
§ 4º O prazo de interdição não poderá exceder de
60 (sessenta) dias, e para os alimentos perecíveis de
48 (quarenta e oito) horas, ﬁndo o qual a mercadoria
ﬁcará imediatamente liberada.
§ 5º A interdição tornar-se-á deﬁnitiva no caso
de análise ﬁscal condenatória.
§ 6º Se a análise ﬁscal não comprovar infração a
qualquer preceito dêste Decreto-lei ou de seus Regulamentos, o alimento interditado será liberado.
§ 7º O possuidor ou responsável pelo alimento
interditado ﬁca proibido de entregá-lo ao consumo,
desviá-lo ou substituí-lo, no todo ou em parte.
Art 34. Da análise ﬁscal será lavrado laudo, do
qual serão remetidas cópias para a autoridade ﬁscalizadora competente, para o detentor ou responsável e
para o produtor do alimento.
§ 1º Se a análise ﬁscal concluir pela condenação do alimento a autoridade ﬁscalizadora competente
notiﬁcará o interessado para, no prazo máximo de 10
(dez) dias, apresentar defesa escrita.
§ 2º Caso discorde do resultado do laudo de análise ﬁscal, o interessado poderá requerer, no mesmo
prazo do parágrafo anterior, perícia de contraprova,
apresentando a amostra em seu poder e indicando
o seu perito.
§ 3º Decorrido o prazo mencionado no § 1º dêste
artigo, sem que o infrator apresente a sua defesa, o
laudo da análise ﬁscal será considerado como deﬁnitivo.
Art 35. A perícia de contraprova será efetuada
sôbre a amostra em poder do detentor ou responsável,
no laboratório oﬁcial de contrôle que tenha realizado
a análise ﬁscal, presente o perito do laboratório que
expediu o laudo condenatório.
Parágrafo único. A perícia de contraprova não
será efetuada no caso da amostra apresentar indícios
de alteração ou violação.
Art 36. Aplicar-se-á à perícia de contraprova o
mesmo método de análise empregado na análise ﬁscal condenatória, salvo se houver concordância dos
peritos quanto ao emprêgo de outro.
Art 37. Em caso de divergência entre os peritos
quanto ao resultado da análise ﬁscal condenatória
ou discordância entre os resultados desta última com
a da perícia de contraprova, caberá recurso da parte interessada ou do perito responsável pela análise
condenatória à autoridade competente, devendo esta
determinar a realização de nôvo exame pericial sôbre
a amostra em poder do laboratório oﬁcial de contrôle.
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§ 1º O recurso de que trata êste artigo deverá ser
interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da data
da conclusão da perícia de contraprova.
§ 2º A autoridade que receber o recurso deverá decidir sôbre o mesmo, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da data do seu recebimento.
§ 3º Esgotado o prazo referido no § 2º, sem decisão do recurso, prevalecerá o resultado da perícia
de contraprova.
Art 38. No caso de partida de grande valor econômico, conﬁrmada a condenação do alimento em
perícia de contraprova, poderá o interessado solicitar
nova apreensão do mesmo, aplicando-se nesse caso,
adequada técnica de amostragem estatística.
§ 1º Entende-se por partida de cujo grande valor
econômico aquela cujo valor seja igual ou superior a
100 (cem) vêzes o maior salário-mínimo vigente no País.
§ 2º Excetuados os casos de presença de organismos patogênicos ou suas toxinas, considerar-se-á
liberada a partida que indicar um índice de alteração ou
deterioração inferior a 10% (dez por cento) do seu total.
Art 39. No caso de alimentos condenados oriundos de unidade federativa diversa daquela em que está
localizado o órgão apreensor, o resultado da análise
condenatória será, obrigatoriamente, comunicado ao
órgão competente do Ministério da Saúde.
CAPÍTULO VIII
Das Infrações e Penalidades
Art 40. A inobservância ou desobediência aos preceitos dêste Decreto-lei e demais disposições legais e
regulamentares dará lugar à aplicação do disposto no
Decreto-lei nº 785, de 25 de agôsto de 1969.
Art 41. Consideram-se alimentos corrompidos,
adulterados, falsiﬁcados, alterados ou avariados os
que forem fabricados, vendidos, expostos à venda,
depositados para a venda ou de qualquer forma, entregues ao consumo, como tal conﬁgurados na legislação penal vigente.
Art 42. A inutilização do alimento previsto no artigo
12 do Decreto-lei nº 785, de 25 de agôsto de 1969, não
será efetuada quando, através análise de laboratório
oﬁcial, ﬁcar constatado não estar o alimento impróprio
para o consumo imediato.
§ 1º O alimento nas condições dêste artigo poderá, após suas interdição, ser distribuído às instituições públicas, ou privadas, desde que beneﬁcentes,
de caridade ou ﬁlantrópicas.
§ 2º Os tubérculos, bulbos, rizomas, sementes
e grãos em estado de germinação, expostos à venda
em estabelecimentos de gêneros alimentícios, serão
apreendidos, quando puderem ser destinadas ao plantio ou a ﬁns industriais.
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Art 43. A condenação deﬁnitiva de um alimento determinará a sua apreensão em todo o território
brasileiro, cabendo ao órgão ﬁscalizador competente
do Ministério da Saúde comunicar o fato aos demais
órgãos congêneres federais, estaduais, municipais,
territoriais e do Distrito Federal para as providências
que se ﬁzerem necessárias à apreensão e inutilização
do alimento, sem prejuízo dos respectivos processos
administrativo e penal, cabíveis.
Art 44. Sob pena de apreensão e inutilização sumária, os alimentos destinados ao consumo imediato,
tenham ou não sofrido processo de cocção, só poderão
ser expostos à venda devidamente protegidos.
CAPÍTULO IX
Dos Estabelecimentos
Art 45. As instalações e o funcionamento dos
estabelecimentos industriais ou comerciais, onde se
fabrique, prepare, beneﬁcie, acondicione, transporte,
venda ou deposite alimento ﬁcam submetidos às exigências dêste Decreto-lei e de seus Regulamentos.
Art 46. Os estabelecimentos a que se refere o
artigo anterior devem ser prèviamente licenciados pela
autoridade sanitária competente estadual, municipal,
territorial ou do Distrito Federal, mediante a expedição
do respectivo alvará.
Art 47. Nos locais de fabricação, preparação,
beneﬁciamento, acondicionamento ou depósito de
alimentos, não será permitida a guarda ou a venda
de substâncias que possam corrompê-los, alterá-los,
adultera-los, falsiﬁcá-los ou avariá-los.
Parágrafo único. Só será permitido, nos estabelecimentos de venda ou consumo de alimentos, o comércio de saneantes, desinfetantes e produtos similares,
quando o estabelecimento interessado possuir local
apropriado e separado, devidamente aprovado pela
autoridade ﬁscalizadora competente.
CAPÍTULO X
Disposições Gerais
Art 48. Sòmente poderão ser expostos à venda,
alimentos, matérias-primas alimentares, alimentos in
natura , aditivos para alimentos, materiais, artigos e
utensílios destinados a entrar em contato com alimentos
matérias-primas alimentares e alimentos in natura , que:
I - Tenham sido prèviamente registrados no órgão
competente do Ministério da Saúde;
II - Tenham sido elaborados, reembalados, transportados, importados ou vendidos por estabelecimentos devidamente licenciado;
III - Tenham sido rotulados segundo as disposições dêste Decreto-lei e de seus Regulamentos;
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IV - Obedeçam, na sua composição, às especiﬁcações do respectivo padrão de identidade e qualidade,
quando se tratar de alimento padronizado ou àquelas
que tenham sido declaradas no momento do respectivo registro, quando se tratar de alimento de fantasia
ou artiﬁcial, ou ainda não padronizado.
Art 49. Os alimentos sucedâneos deverão ter
aparência diversa daquela do alimento genuíno ou
permitir por outra forma a sua imediata identiﬁcação.
Art 50. O emprêgo de produtos destinados à higienização de alimentos, matérias-primas alimentares
e alimentos in natura ou de recipientes ou utensílios
destinados a entrar em contato com os mesmos, dependentes de prévia autorização do órgão competente
do Ministério da Saúde, segundo o critério a ser estabelecido em regulamento.
Parágrafo único. A Comissão Nacional de Normas
e Padrões para Alimentos disporá, através de Resolução, quanto às substâncias que poderão ser empregadas no fabrico dos produtos a que se refere êste artigo.
Art 51. Será permitido, excepcionalmente, expor
à venda, sem necessidade de registro prévio, alimentos elaborados em caráter experimental e destinados
à pesquisa de mercado.
§ 1º A permissão a que se refere êste artigo deverá ser solicitada pelo interessado, que submeterá à
autoridade competente a fórmula do produto e indicará
o local e o tempo de duração da pesquisa.
§ 2º O rótulo do alimento nas condições dêste
artigo deverá satisfazer às exigências dêste Decreto-lei e de seus Regulamentos.
Art 52. A permissão excepcional de que trata o
artigo anterior será dada mediante a satisfação prévia dos requisitos que vierem a ser ﬁxados por Resolução da Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos.
Art 53. O alimento importado bem como os aditivos e matérias-primas empregados no seu fabrico,
deverão obedecer às disposições dêste Decreto-lei e
de seus Regulamentos.
Art 54. Os alimentos destinados à exportação
poderão ser fabricados de acôrdo com as normas vigentes no país para o qual se destinam.
Art 55. Aplica-se o disposto nêste Decreto-lei às
bebidas de qualquer tipo ou procedência, aos complementos alimentares, aos produtos destinados a serem
mascados e a outras substâncias, dotadas ou não de
valor nutritivo, utilizadas no fabrico, preparação e tratamento de alimentos, matérias-primas alimentares e
alimentos in natura .
Art 56. Excluem-se do disposto nêste Decreto-lei
os produtos com ﬁnalidade medicamentosa ou terapêu-
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tica, qualquer que seja a forma como se apresentem
ou o modo como são ministrados.
Art 57. A importação de alimentos, de aditivos
para alimentos e de substâncias destinadas a serem
empregadas no fabrico de artigos, utensílios e equipamentos destinados a entrar em contato com alimentos,
ﬁca sujeita ao disposto nêste Decreto-lei e em seus
Regulamentos, sendo a análise de contrôle efetuada
obrigatòriamente, no momento do seu desembarque
no País.
Art. 57. A importação de alimentos, de aditivos
para alimentos e de substâncias destinadas a serem
empregadas no fabrico de artigos, utensílios e equipamentos destinados a entrar em contato com alimentos,
ﬁca sujeita ao disposto neste Decreto-lei e em seus
Regulamentos sendo a análise de controle efetuada
por amostragem, a critério da autoridade sanitária,
no momento de seu desembarque no país. (Redação
dada pela Lei nº 9.782, de 1989)
Art 58. Os produtos referidos no artigo anterior
ﬁcam desobrigados de registro perante o órgão competente do Ministério da Saúde, quando importados
na embalagem original. (Revogado pela Lei nº 9.782,
de 1989)
Art 59. O Poder Executivo baixará os regulamentos necessários ao cumprimento dêste Decreto-lei.
Art 60. As peças, maquinarias, utensílios e equipamentos destinados a entrar em contato com alimentos, nas diversas fases de fabrico, manipulação, estocagem, acondicionamento ou transporte não deverão
interferir nocivamente na elaboração do produto, nem
alterar o seu valor nutritivo ou as suas características
organoléticas.
Art 61. Os alimentos destituídos, total ou parcialmente, de um de seus componentes normais, só
poderão ser expostos à venda mediante autorização
expressa do órgão competente do Ministério da Saúde.
CAPÍTULO XI
Das Disposições Finais e Transitórias
Art 62. Os alimentos que, na data em que êste
Decreto-lei entrar em vigor, estiverem registrados em
qualquer repartição federal, há menos de 10 (dez)
anos, ﬁcarão dispensados de nôvo registro até que
se complete o prazo ﬁxado no § 2º do artigo 3º dêste
Decreto-lei.
Art 63. Até que venham a ser aprovados os padrões de identidade e qualidade a que se refere o Capítulo V dêste Decreto-lei, poderão ser adotados os
preceitos bromatológicos constantes dos regulamentos
federais vigentes ou, na sua falta, os dos regulamentos estaduais pertinentes, ou as normas e padrões,
internacionalmente aceitos.
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Parágrafo único. Os casos de divergência na interpretação dos dispositivos a que se refere êste artigo
serão esclarecidos pela Comissão Nacional de Normas
e Padrões para Alimentos.
Art 64. Fica vedada a elaboração de quaisquer
normas contendo deﬁnições, ou dispondo sôbre padrões de identidade, qualidade e envasamento de alimentos, sem a prévia audiência do órgão competente
do Ministério da Saúde.
Art 65. Será concedido prazo de 1 (um) ano,
prorrogável em casos devidamente justiﬁcados, para
a utilização de rótulos e embalagens com o número
de registro anterior ou com dizeres em desacôrdo
com as disposições dêste Decreto-lei ou de seus Regulamentos.
Art 66. Ressalvado o disposto nêste Decreto-lei,
continuam em vigor os preceitos do Decreto nº 55.871,
de 26 de março de 1965 e as tabelas a êle anexas com
as alterações adotadas pela extinta Comissão Permanente de Aditivos para Alimentos e pela Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos.
Art 67. Fica revogado o Decreto-lei nº 209, de 27
de fevereiro de 1967, e as disposições em contrário.
Art 68. Êste Decreto-lei entrará em vigor na data
da sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1969; 148º da Independência e 81º da República.
LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977.
Conﬁgura infrações à legislação sanitária
federal, estabelece as sanções respectivas, e
dá outras providências.
O Presidente da República , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Das Infrações e Penalidades
Art . 1º - As infrações à legislação sanitária federal, ressalvadas as previstas expressamente em normas especiais, são as conﬁguradas na presente Lei.
Art . 2º - Sem prejuízo das sanções de natureza
civil ou penal cabíveis, as infrações sanitárias serão
punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de:
I - advertência;
II - multa;
III - apreensão de produto;
IV - inutilização de produto;
V - interdição de produto;
VI - suspensão de vendas e/ou fabricação de
produto;
VII - cancelamento de registro de produto;
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VIII - interdição parcial ou total do estabelecimento;
IX - proibição de propaganda;
X - cancelamento de autorização para funcionamento de empresa;
XI - cancelamento do alvará de licenciamento de
estabelecimento.
IX - proibição de propaganda; (Redação dada
pela Lei nº 9.695, de 1998)
X - cancelamento de autorização para funcionamento da empresa; (Redação dada pela Lei nº 9.695,
de 1998)
XI - cancelamento do alvará de licenciamento de
estabelecimento; (Redação dada pela Lei nº 9.695,
de 1998)
XI-A - intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer esfera. (Incluído pela
Lei nº 9.695, de 1998)
§ 1o-A. A pena de multa consiste no pagamento
das seguintes quantias: (Incluído pela Lei nº 9.695,
de 1998)
I - nas infrações leves, de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (Incluído pela
Lei nº 9.695, de 1998)
II - nas infrações graves, de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); (Incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)
III - nas infrações gravíssimas, de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais). (Incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)
§ 1o-B. As multas previstas neste artigo serão
aplicadas em dobro em caso de reincidência. (Incluído
pela Lei nº 9.695, de 1998)
§ 1o-C. Aos valores das multas previstas nesta Lei
aplicar-se-á o coeﬁciente de atualização monetária referido no parágrafo único do art. 2o da Lei no 6.205, de 29
de abril de 1975. (Incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)
§ 1o-D. Sem prejuízo do disposto nos arts. 4o e 6o
desta Lei, na aplicação da penalidade de multa a autoridade sanitária competente levará em consideração
a capacidade econômica do infrator. (Incluído pela Lei
nº 9.695, de 1998)
XII - imposição de mensagem retiﬁcadora; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
XIII - suspensão de propaganda e publicidade.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
§ 1º A pena de multa consiste no pagamento das
seguintes quantias: (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.190-34, de 2001)
I - nas infrações leves, de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
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II - nas infrações graves, de R$ 75.000,00 (setenta
e cinco mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
III - nas infrações gravíssimas, de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) a R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais). (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.190-34, de 2001)
§ 2o As multas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro em caso de reincidência. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
§ 3o Sem prejuízo do disposto nos arts. 4o e 6o
desta Lei, na aplicação da penalidade de multa a autoridade sanitária competente levará em consideração
a capacidade econômica do infrator. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
Art . 3º - O resultado da infração sanitária é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu.
§ 1º - Considera-se causa a ação ou omissão
sem a qual a infração não teria ocorrido.
§ 2º - Exclui a imputação de infração a causa
decorrente de força maior ou proveniente de eventos
naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar avaria, deterioração ou alteração de produtos
ou bens do interesse da saúde pública.
Art . 4º - As infrações sanitárias classiﬁcam-se em:
I - leves, aquelas em que o infrator seja beneﬁciado por circunstância atenuante;
II - graves, aquelas em que for veriﬁcada uma
circunstância agravante;
III - gravíssimas, aquelas em que seja veriﬁcada a
existência de duas ou mais circunstâncias agravantes.
Art . 5º - A pena de multa consiste no pagamento
das seguintes quantias:
I - nas infrações leves, de Cr$2.000,00 a
Cr$10.000,00;
II - nas infrações graves, de Cr$10.000,00 a
Cr$20.000,00;
III - nas infrações gravíssimas, de Cr$20.000,00
a Cr$80.000,00.
§ 1º - Aos valores das multas previstas nesta Lei
aplicar-se-á o coeﬁciente de atualização monetária
referido no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 6.205,
de 29 de abril de 1975.
§ 2º - Sem prejuízo do disposto nos artigos 4º e
6º desta Lei, na aplicação da penalidade de multa a
autoridade sanitária competente levará em consideração a capacidade econômica do infrator.
Art. 5º A pena de multa consiste no recolhimento
de importância em dinheiro, variável segundo a gravidade da infração, conforme a classiﬁcação estabelecida
no artigo anterior, a que correspondem os seguintes
limites: (Redação dada pela Lei nº 7.967, de 1989).
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I - para as do item I, entre NCz$ 500,00 e NCz$
2.500,00; (Redação dada pela Lei nº 7.967, de 1989)
II - para as do item II, entre NCz$ 2.500,00 e NCz$
5.000,00; e (Redação dada pela Lei nº 7.967, de 1989)
III - para as do item III, entre NCz$ 5.000,00 e
NCz$ 20.000,00. (Redação dada pela Lei nº 7.967,
de 1989)
§ 1º A multa será aplicada em dobro nas reincidências especíﬁcas e acrescidas da metade de seu
valor, nas genéricas. (Redação dada pela Lei nº 7.967,
de 1989)
§ 2º Sem prejuízo do disposto nos artigos 4º e 6º
desta Lei, a autoridade sanitária levará em consideração, na aplicação da multa, a capacidade econômica
do infrator. (Redação dada pela Lei nº 7.967, de 1989)
§ 3º Os valores estabelecidos neste artigo serão
corrigidos com base na variação diária do Bônus do
Tesouro Nacional (BTN) ou outro índice que venha a
substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 7.967, de 1989)
Art. 5o A intervenção no estabelecimento, prevista
no inciso XI-A do art. 2o, será decretada pelo Ministro
da Saúde, que designará interventor, o qual ﬁcará investido de poderes de gestão, afastados os sócios, gerentes ou diretores que contratual ou estatutariamente
são detentores de tais poderes e não poderá exceder
a cento e oitenta dias, renováveis por igual período.
(Redação dada pela Lei nº 9.695, de 1998)
§ 1o Da decretação de intervenção caberá pedido
de revisão, sem efeito suspensivo, dirigido ao Ministro
da Saúde, que deverá apreciá-lo no prazo de trinta dias.
(Redação dada pela Lei nº 9.695, de 1998)
§ 2o Não apreciado o pedido de revisão no prazo
assinalado no parágrafo anterior, cessará a intervenção de pleno direito, pelo simples decurso do prazo.
(Redação dada pela Lei nº 9.695, de 1998)
§ 2o-A. Ao ﬁnal da intervenção, o interventor apresentará prestação de contas do período que durou a
intervenção. (Incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)
Art . 6º - Para a imposição da pena e a sua graduação, a autoridade sanitária levará em conta:
I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;
II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas
conseqüências para a saúde pública;
III - os antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias.
Art . 7º - São circunstâncias atenuantes:
I - a ação do infrator não ter sido fundamental
para a consecução do evento;
II - a errada compreensão da norma sanitária,
admitida como excusável, quanto patente a incapacidade do agente para atender o caráter ilícito do fato;
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III - o infrator, por espontânea vontade, imediatamente, procurar reparar ou minorar as conseqüências
do ato lesivo à saúde pública que lhe for imputado;
IV - ter o infrator sofrido coação, a que podia resistir, para a prática do ato;
V - ser o infrator primário, e a falta cometida, de
natureza leve.
Art . 8º - São circunstâncias agravantes:
I - ser o infrator reincidente;
II - ter o infrator cometido a infração para obter
vantagem pecuniária decorrente do consumo pelo público do produto elaborado em contrário ao disposto
na legislação sanitária;
III - o infrator coagir outrem para a execução material da infração;
IV - ter a infração conseqüências calamitosas à
saúde pública;
V - se, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde
pública, o infrator deixar de tomar as providências de
sua alçada tendentes a evitá-lo;
VI - ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual fraude ou má fé.
Parágrafo único - A reincidência especíﬁca torna o
infrator passível de enquadramento na penalidade máxima e a caracterização da infração como gravíssima.
Art . 9º - Havendo concurso de circunstâncias
atenuantes e agravantes à aplicação da pena será
considerada em razão das que sejam preponderantes.
Art . 10 - São infrações sanitárias:
I - construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, laboratórios de produção de medicamentos, drogas, insumos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticos, correlatos, ou
quaisquer outros estabelecimentos que fabriquem
alimentos, aditivos para alimentos, bebidas, embalagens, saneantes e demais produtos que interessem à
saúde pública, sem registro, licença e autorizações do
órgão sanitário competente ou contrariando as normas
legais pertinentes:
pena - advertência, interdição, cancelamento de
autorização e de licença, e/ou multa.
II - construir, instalar ou fazer funcionar hospitais,
postos ou casas de saúde, clínicas em geral, casas
de repouso, serviços ou unidades de saúde, estabelecimentos ou organizações aﬁns, que se dediquem
à promoção, proteção e recuperação da saúde, sem
licença do órgão sanitário competente ou contrariando
normas legais e regulamentares pertinentes:
pena - advertência, interdição, cancelamento da
licença e/ou multa.
III - instalar consultórios médicos odontológicos,
e de quaisquer atividades paramédicas, laboratórios
de análises e de pesquisas clínicas, bancos de san-
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gue, de leite humano, de olhos, e estabelecimentos de
atividades aﬁns, institutos de esteticismo, ginástica,
ﬁsioterapia e de recuperação, balneários, estâncias
hidrominerais, termais, climatéricas, de repouso, e de
gêneres, gabinetes ou serviços que utilizem aparelhos
e equipamentos geradores de raio-X, substâncias radioativas ou radiações ionizantes e outras, estabelecimentos, laboratórios, oﬁcinas e serviços de ótica, de
aparelhos ou materiais óticos, de prótese dentária, de
aparelhos ou materiais para uso odontológico, ou explorar atividades comerciais, industriais, ou ﬁlantrópicas,
com a participação de agentes que exerçam proﬁssões
ou ocupações técnicas e auxiliares relacionadas com
a saúde, sem licença do órgão sanitário competente
ou contrariando o disposto nas demais normas legais
e regulamentares pertinentes:
pena - advertência, interdição, cancelamento da
licença, e/ou multa;
III - instalar ou manter em funcionamento consultórios médicos, odontológicos e de pesquisas clínicas,
clínicas de hemodiálise, bancos de sangue, de leite
humano, de olhos, e estabelecimentos de atividades
aﬁns, institutos de esteticismo, ginástica, ﬁsioterapia e
de recuperação, balneários, estâncias hidrominerais,
termais, climatéricas, de repouso, e congêneres, gabinetes ou serviços que utilizem aparelhos e equipamentos geradores de raios X, substâncias radioativas,
ou radiações ionizantes e outras, estabelecimentos,
laboratórios, oﬁcinas e serviços de ótica, de aparelhos
ou materiais óticos, de prótese dentária, de aparelhos
ou materiais para uso odontológico, ou explorar atividades comerciais, industriais, ou ﬁlantrópicas, com a
participação de agentes que exerçam proﬁssões ou
ocupações técnicas e auxiliares relacionadas com a
saúde, sem licença do órgão sanitário competente ou
contrariando o disposto nas demais normas legais e
regulamentares pertinentes: (Redação dada pela Lei
nº 9.695 de 1998)
Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento da licença e/ou multa; (Redação dada pela
Lei nº 9.695 de 1998)
IV - extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, puriﬁcar, fracionar, embalar ou reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, transportar,
comprar, vender, ceder ou usar alimentos, produtos
alimentícios, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos,
correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem à saúde pública ou individual,
sem registro, licença, ou autorizações do órgão sanitário
competente ou contrariando o disposto na legislação
sanitária pertinente:
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pena - advertência, apreensão e inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa;
V - fazer propaganda de produtos sob vigilância
sanitária, alimentos e outros, contrariando a legislação sanitária:
pena - advertência, proibição de propaganda,
suspensão de venda e/ou multa;
pena - advertência, proibição de propaganda,
suspensão de venda, imposição de mensagem retiﬁcadora, suspensão de propaganda e publicidade
e multa. (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.190-34, de 2001)
VI - deixar, aquele que tiver o dever legal de fazê-lo, de notiﬁcar doença ou zoonose transmissível ao
homem, de acordo com o que disponham as normas
legais ou regulamentares vigentes:
pena - advertência, e/ou multa;
VII - impedir ou diﬁcultar a aplicação de medidas
sanitárias relativas às doenças transmissíveis e ao sacrifício de animais domésticos considerados perigosos
pelas autoridades sanitárias:
pena - advertência, e/ou multa;
VIII - reter atestado de vacinação obrigatória,
deixar de executar, diﬁcultar ou opor-se à execução de
medidas sanitárias que visem à prevenção das doenças transmissíveis e sua disseminação, à preservação
e à manutenção da saúde:
pena - advertência, interdição, cancelamento de
licença ou autorização, e/ou multa;
IX - opor-se à exigência de provas imunológicas
ou à sua execução pelas autoridades sanitárias:
pena - advertência, e/ou multa;
X - obstar ou diﬁcultar a ação ﬁscalizadora das
autoridades sanitárias competentes no exercício de
suas funções:
pena - advertência, interdição, cancelamento de
licença e autorização, e/ou multa;
Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento de licença e/ou multa; (Redação dada pela
Lei nº 9.695 de 1998)
XI - aviar receita em desacordo com prescrições
médicas ou determinação expressa de lei e normas
regulamentares:
pena - advertência, interdição, cancelamento de
licença, e/ou multa;
XII - fornecer, vender ou praticar atos de comércio em relação a medicamentos, drogas e correlatos
cuja venda e uso dependam de prescrição médica,
sem observância dessa exigência e contrariando as
normas legais e regulamentares:
pena - advertência, interdição, cancelamento da
licença, e/ou multa;
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XIII - retirar ou aplicar sangue, proceder a operações de plasmaferese, ou desenvolver outras atividades hemoterápicas, contrariando normas legais e
regulamentares:
pena - advertência, interdição, cancelamento da
licença e registro, e/ou multa;
Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento da licença e registro e/ou multa; (Redação
dada pela Lei nº 9.695 de 1998)
XIV - exportar sangue e seus derivados, placentas,
órgãos, glândulas ou hormônios, bem como quaisquer
substâncias ou partes do corgo humano, ou utilizá-los
contrariando as disposições legais e regulamentares:
pena - advertência, interdição, cancelamento de
licença e registro, e/ou multa.
Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento de licença e registro e/ou multa; (Redação
dada pela Lei nº 9.695 de 1998)
XV - rotular alimentos e produtos alimentícios ou
bebidas bem como medicamentos, drogas, insumos
farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos, perfumes, correlatos, saneantes, de correção
estética e quaisquer outros contrariando as normas
legais e regulamentares:
pena - advertência, inutilização, interdição, e/
ou multa;
XVI - alterar o processo de fabricação dos produtos sujeitos a controle sanitário, modiﬁcar os seus
componentes básicos, nome, e demais elementos
objeto do registro, sem a necessária autorização do
órgão sanitário competente:
pena - advertência, interdição, cancelamento do
registro da licença e autorização, e/ou multa;
XVII - reaproveitar vasilhames de saneantes, seus
congêneres e de outros produtos capazes de serem
nocivos à saúde, no envasilhamento de alimentos, bebidas, refrigerantes, produtos dietéticos, medicamentos,
drogas, produtos de higiene, cosméticos e perfumes:
pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa;
XVIII - expor à venda ou entregar ao consumo
produtos de interesse à saúde cujo prazo de validade
tenha expirado, ou apor-lhes novas datas, após expirado o prazo:
XVIII - importar ou exportar, expor à venda ou
entregar ao consumo produtos de interesse à saúde
cujo prazo de validade tenha se expirado, ou apor-lhes
novas datas, após expirado o prazo; (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, da licença e da
autorização, e/ou multa.
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XIX - industrializar produtos de interesse sanitário
sem a assistência de responsável técnico, legalmente
habilitado:
pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa;
XX - utilizar, na preparação de hormônios, órgãos
de animais doentes, estafados ou emagrecidos ou que
apresentem sinais de decomposição no momento de
serem manipulados:
pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, da autorização e
da licença, e/ou multa;
XXI - comercializar produtos biológicos, imunoterápicos e outros que exijam cuidados especiais de
conservação, preparação, expedição, ou transporte,
sem observância das condições necessárias à sua
preservação:
pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa;
XXII - aplicação, por empresas particulares, de
raticidas cuja ação se produza por gás ou vapor, em
galerias, bueiros, porões, sótãos ou locais de possível
comunicação com residências ou freqüentados por
pessoas e animais:
pena - advertência, interdição, cancelamento de
licença e de autorização, e/ou multa;
XXIII - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades e outras exigências
sanitárias pelas empresas de transportes, seus agentes
e consignatários, comandantes ou responsáveis diretos por embarcações, aeronaves, ferrovias, veículos
terrestres, nacionais e estrangeiros:
pena - advertência, interdição, e/ou multa;
XXIV - inobservância das exigências sanitárias
relativas a imóveis, pelos seus proprietários, ou por
quem detenha legalmente a sua posse:
pena - advertência, interdição, e/ou multa;
XXV - exercer proﬁssões e ocupações relacionadas com a saúde sem a necessária habilitação legal:
pena - interdição e/ou multa;
XXVI - cometer o exercício de encargos relacionados com a promoção, proteção e recuperação da
saúde a pessoas sem a necessária habilitação legal:
pena - interdição, e/ou multa;
XXVII - proceder à cremação de cadáveres, ou utilizá-los, contrariando as normas sanitárias pertinentes:
pena - advertência, interdição, e/ou multa;
XXVIII - fraudar, falsiﬁcar ou adulterar alimentos,
inclusive bebidas, medicamentos, drogas, insumos
farmacêuticos, correlatos, comésticos, produtos de
higiene, dietéticos, saneantes e quaisquer outros que
interessem à saúde pública:
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pena - advertência, apreensão, inutilização e/
ou interdição do produto; suspensão de venda e/ou
fabricação do produto, cancelamento do registro do
produto, interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento
da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento
do estabelecimento;
pena - advertência, apreensão, inutilização e/
ou interdição do produto, suspensão de venda e/ou
fabricação do produto, cancelamento do registro do
produto, interdição parcial ou total do estabelecimento,
cancelamento de autorização para o funcionamento da
empresa, cancelamento do alvará de licenciamento
do estabelecimento e/ou multa; (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
XXIX - transgredir outras normas legais e regulamentares destinadas à proteção da saúde:
pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou
interdição do produto; suspenção de venda e/ou de
fabricação do produto, cancelamento do registro do
produto; interdição parcial ou total do estabelecimento,
cancelamento de autorização para funcionamento da
empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do
estabelecimento, proibição de propaganda;
pena - advertência, apreensão, inutilização e/
ou interdição do produto; suspensão de venda e/ou
fabricação do produto, cancelamento do registro do
produto; interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento
da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento, proibição de propaganda e/
ou multa; (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.190-34, de 2001)
XXX - expor, ou entregar ao consumo humano,
sal, reﬁnado ou moído, que não contenha iodo na
proporção de dez miligramas de iodo metalóide por
quilograma de produto:
XXX - expor ou entregar ao consumo humano, sal
reﬁnado, moído ou granulado, que não contenha iodo
na proporção estabelecida pelo Ministério da Saúde.
(Redação dada pela Lei nº 9.005, de 1995)
pena - advertência, apreensão e/ou interdição do
produto, suspensão de venda e/ou fabricação do produto, cancelamento do registro do produto, interdição
parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de
autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento;
pena - advertência, apreensão e/ou interdição do
produto, suspensão de venda e/ou fabricação do produto, cancelamento do registro do produto e interdição
parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de
autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento
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e/ou multa; (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.190-34, de 2001)
XXXI - descumprir atos emanados das autoridades sanitárias competentes visando à aplicação da
legislação pertinente:
pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou
interdição do produto, suspensão de venda e/ou de
fabricação do produto, cancelamento do registro do
produto, interdição parcial ou total do estabelecimento;
cancelamento do alvará de licenciamento da empresa,
proibição de propaganda.
pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou
interdição do produto, suspensão de venda e/ou de
fabricação do produto, cancelamento do registro do
produto; interdição parcial ou total do estabelecimento; cancelamento de autorização para funcionamento
da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento, proibição de propaganda e/
ou multa; (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.190-34, de 2001)
Parágrafo único - Independem de licença para
funcionamento os estabelecimentos integrantes da
Administração Pública ou por ela instituídos, ﬁcando
sujeitos, porém, às exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à aparelhagem adequadas
e à assistência e responsabilidade técnicas.
XXXII - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras exigências
sanitárias, por pessoas física ou jurídica, que operem
a prestação de serviços de interesse da saúde pública em embarcações, aeronaves, veículos terrestres,
terminais alfandegados, terminais aeroportuários ou
portuários, estações e passagens de fronteira e pontos
de apoio de veículos terrestres: (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.190-34, de 2001)
pena - advertência, interdição, cancelamento da
autorização de funcionamento e/ou multa; (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
XXXIII - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras exigências
sanitárias, por empresas administradoras de terminais
alfandegados, terminais aeroportuários ou portuários,
estações e passagens de fronteira e pontos de apoio
de veículos terrestres: (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.190-34, de 2001)
pena - advertência, interdição, cancelamento da
autorização de funcionamento e/ou multa; (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
XXXIV - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras exigências
sanitárias relacionadas à importação ou exportação,
por pessoas física ou jurídica, de matérias-primas ou
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produtos sob vigilância sanitária: (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.190-34, de 2001)
pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de funcionamento,
cancelamento do registro do produto e/ou multa; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
XXXV - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras exigências sanitárias relacionadas a estabelecimentos e às
boas práticas de fabricação de matérias-primas e de
produtos sob vigilância sanitária: (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.190-34, de 2001)
pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de funcionamento,
cancelamento do registro do produto e/ou multa; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
XXXVI - proceder a mudança de estabelecimento
de armazenagem de produto importado sob interdição,
sem autorização do órgão sanitário competente: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de funcionamento,
cancelamento do registro do produto e/ou multa; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
XXXVII - proceder a comercialização de produto
importado sob interdição: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de funcionamento,
cancelamento do registro do produto e/ou multa; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
XXXVIII - deixar de garantir, em estabelecimentos destinados à armazenagem e/ou distribuição de
produtos sob vigilância sanitária, a manutenção dos
padrões de identidade e qualidade de produtos importados sob interdição ou aguardando inspeção física:
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de funcionamento,
cancelamento do registro do produto e/ou multa; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
XXXIX - interromper, suspender ou reduzir, sem
justa causa, a produção ou distribuição de medicamentos de tarja vermelha, de uso continuado ou essencial
à saúde do indivíduo, ou de tarja preta, provocando o
desabastecimento do mercado: (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.190-34, de 2001)
pena - advertência, interdição total ou parcial do
estabelecimento, cancelamento do registro do produto, cancelamento de autorização para funcionamento
da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento
do estabelecimento e/ou multa; (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.190-34, de 2001)
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XL - deixar de comunicar ao órgão de vigilância
sanitária do Ministério da Saúde a interrupção, suspensão ou redução da fabricação ou da distribuição
dos medicamentos referidos no inciso XXXIX: (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)
pena - advertência, interdição total ou parcial do
estabelecimento, cancelamento do registro do produto, cancelamento de autorização para funcionamento
da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento
do estabelecimento e/ou multa; (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.190-34, de 2001)
XLI - descumprir normas legais e regulamentares,
medidas, formalidades, outras exigências sanitárias,
por pessoas física ou jurídica, que operem a prestação de serviços de interesse da saúde pública em
embarcações, aeronaves, veículos terrestres, terminais
alfandegados, terminais aeroportuários ou portuários,
estações e passagens de fronteira e pontos de apoio
de veículo terrestres: (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.190-34, de 2001)
pena - advertência, interdição total ou parcial do
estabelecimento, cancelamento do registro do produto, cancelamento de autorização para funcionamento
da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento
do estabelecimento e/ou multa. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.190-34, de 2001)
Art . 11 - A inobservância ou a desobediência
às normas sanitárias para o ingresso e a ﬁxação de
estrangeiro no País, implicará em impedimento do desembarque ou permanência do alienígena no território
nacional, pela autoridade sanitária competente.
TÍTULO II
Do Processo
Art . 12 - As infrações sanitárias serão apuradas
no processo administrativo próprio, iniciado com a lavratura de auto de infração, observados o rito e prazos
estabelecidos nesta Lei.
Art . 13 - O auto de infração será lavrado na sede
da repartição competente ou no local em que for veriﬁcada a infração, pela autoridade sanitária que a houver
constatado, devendo conter:
I - nome do infrator, seu domicílio e residência,
bem como os demais elementos necessários à sua
qualiﬁcação e identiﬁcação civil;
II - local, data e hora da lavratura onde a infração
foi veriﬁcada;
III - descrição da infração e menção do dispositivo legal ou regulamentar transgredido;
IV - penalidade a que está sujeito o infrator e o
respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição;
V - ciência, pelo autuado, de que responderá pelo
fato em processo administrativo;
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VI - assinatura do autuado ou, na sua ausência
ou recusa, de duas testemunhas, e do autuante;
VII - prazo para interposição de recurso, quando cabível.
Parágrafo único - Havendo recusa do infrator em
assinar o auto, será feita, neste, a menção do fato.
Art . 14 - As penalidades previstas nesta Lei serão aplicadas pelas autoridades sanitárias competentes do Ministério da Saúde, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, conforme as atribuições que
lhes sejam conferidas pelas legislações respectivas ou
por delegação de competência através de convênios.
Art . 15 - A autoridade que determinar a lavratura de auto de infração ordenará, por despacho em
processo, que o autuante proceda à prévia veriﬁcação
da matéria de fato.
Art . 16 - Os servidores ﬁcam responsáveis pelas
declarações que ﬁzerem nos autos de infração, sendo passíveis de punição, por falta grave, em casos de
falsidade ou omissão dolosa.
Art . 17 - O infrator será notiﬁcado para ciência
do auto de infração:
I - pessoalmente;
II - pelo correio ou via postal;
III - por edital, se estiver em lugar incerto ou não
sabido.
§ 1º - Se o infrator for notiﬁcado pessoalmente e
recusar-se a exarar ciência, deverá essa circunstância
ser mencionada expressamente pela autoridade que
afetou a notiﬁcação.
§ 2º - O edital referido no inciso III deste artigo
será publicado uma única vez, na imprensa oﬁcial,
considerando-se efetivada a notiﬁcação cinco dias
após a publicação.
Art . 18 - Quando, apesar da lavratura do auto de
infração, subsistir, ainda, para o infrator, obrigação a
cumprir, será expedido edital ﬁxado o prazo de trinta
dias para o seu cumprimento, observado o disposto
no § 2º do art. 17.
Parágrafo único - O prazo para o cumprimento da
obrigação subsistente poderá ser reduzido ou aumentado, em casos excepcionais, por motivos de interesse
público, mediante despacho fundamentado.
Art . 19 - A desobediência à determinação contida no edital a que se alude no art. 18 desta Lei, além
de sua execução forçada acarretará a imposição de
multa diária, arbitrada de acordo com os valores correspondentes à classiﬁcação da infração, até o exato
cumprimento da obrigação, sem prejuízo de outras
penalidades previstas na legislação vigente.
Art . 20 - O desrespeito ou desacato ao servidor
competente, em razão de suas atribuições legais, bem
como embargo oposto a qualquer ato de ﬁscalização
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de leis ou atos regulamentares em matéria de saúde,
sujeitarão o infrator à penalidade de multa.
Art . 21 - As multas impostas em auto de infração poderão sofrer redução de vinte por cento caso
o infrator efetue o pagamento no prazo de vinte dias,
contados da data em que for notiﬁcado, implicando na
desistência tácita de defesa ou recurso.
Art . 22 - O infrator poderá oferecer defesa ou
impugnação do auto de infração no prazo de quinze
dias contados de sua notiﬁcação.
§ 1º - Antes do julgamento da defesa ou da impugnação a que se refere este artigo deverá a autoridade
julgadora ouvir o servidor autuante, que terá o prazo
de dez dias para se pronunciar a respeito.
§ 2º - Apresentada ou não a defesa ou impugnação, o auto de infração será julgado pelo dirigente do
órgão de vigilância sanitária competente.
Art . 23 - A apuração do ilícito, em se tratando de
produto ou substância referidos no art. 10, inciso IV,
far-se-á mediante a apreensão de amostras para a realização de análise ﬁscal e de interdição, se for o caso.
§ 1º - A apreensão de amostras para efeito de
análise, ﬁscal ou de controle, não será acompanhada
da interdição do produto.
§ 2º - Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior os casos em que sejam ﬂagrantes os indícios de
alteração ou adulteração do produto, hipótese em que a
interdição terá caráter preventivo ou de medida cautelar.
§ 3º - A interdição do produto será obrigatório
quando resultarem provadas, em análise laboratoriais
ou no exame de processos, ações fraudulentas que
impliquem em falsiﬁcação ou adulteração.
§ 4º - A interdição do produto e do estabelecimento, como medida cautelar, durará o tempo necessário à
realização de testes, provas, análises ou outras providências requeridas, não podendo, em qualquer caso,
exceder o prazo de noventa dias, ﬁndo qual o produto
ou estabelecimento será automaticamente liberado.
Art . 24 - Na hipótese de interdição do produto,
previsto no § 2º do art. 23, a autoridade sanitária lavrará o termo respectivo, cuja primeira via será entregue,
juntamente com o auto de infração, ao infrator ou ao
seu representante legal, obedecidos os mesmos requisitos daquele, quanto à aposição do ciente.
Art . 25 - Se a interação for imposta como resultado de laudo laboratorial, a autoridade sanitária
competente fará constar do processo o despacho respectivo e lavrará o termo de interdição, inclusive, do
estabelecimento, quando for o caso.
Art . 26 - O termo de apreensão e de interdição
especiﬁcará a natureza, quantidade, nome e/ou marca,
tipo, procedência, nome e endereço da empresa e do
detentor do produto.
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Art . 27 - A apreensão do produto ou substância
constituirá na colheita de amostra representativa do
estoque existente, a qual, divide em três partes, será
tornada inviolável, para que se assegurem as características de conservação e autenticidade, sendo uma
delas entregue ao detentor ou responsável, a ﬁm de
servir como contraprova, e a duas imediatamente encaminhadas ao laboratório oﬁcial, para realização das
análises indispensáveis.
§ 1º - se a sua quantidade ou natureza não permitir a colheita de amostras, o produto ou substâncias
será encaminhado ao laboratório oﬁcial, para realização da análise ﬁscal, na presença do seu detentor ou
do representante legal da empresa e do perito pela
mesma indicado.
§ 2º - Na hipótese prevista no § 1º deste artigo,
se ausentes as pessoas mencionadas, serão convocadas duas testemunhas para presenciar a análise.
§ 3º - Será lavrado laudo minucioso e conclusivo
da análise ﬁscal, o qual será arquivado no laboratório
oﬁcial, extraídas cópias, uma para integrar o processo e as demais para serem entregues ao detentor ou
responsável pelo produto ou substância e à empresa
fabricante.
§ 4º - O infrator, discordando do resultado condenatório da análise, poderá, em separado ou juntamente
com o pedido de revisão da decisão recorrida, requerer
perícia de contraprova, apresentando a amostra em
seu poder e indicando seu próprio perito.
§ 5º - Da perícia de contraprova será lavrada
ata circunstanciada, datada e assinada por todos os
participantes, cuja primeira via integrará o processo,
e conterá todos os quesitos formulados pelos peritos.
§ 6º - A perícia de contraprova não será efetuada
se houver indícios de violação da amostra em poder do
infrator e, nessa hipótese, prevalecerá como deﬁnitivo
o laudo condenatório.
§ 7º - Aplicar-se-á na perícia de contraprova o
mesmo método de análise empregado na análise ﬁscal condenatória, salvo se houver concordância dos
peritos quanto à adoção de outro.
§ 8º - A discordância entre os resultados da análise ﬁscal condenatória e da perícia de contraprova
ensejará recurso à autoridade superior no prazo de
dez dias, o qual determinará novo exame pericial, a
ser realizado na segunda amostra em poder do laboratório oﬁcial.
Art . 28 - Não sendo comprovada, através da
análise ﬁscal, ou da perícia de contraprova, a infração
objeto da apuração, e sendo considerado o produto
próprio para o consumo, a autoridade competente lavrará despacho liberando-o e determinando o arquivamento do processo.
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Art . 29 - Nas transgressões que independam de
análises ou perícias, inclusive por desacato à autoridade
sanitária, o processo obedecerá a rito sumaríssimo e
será considerado concluso caso infrator não apresente
recurso no prazo de quinze dias.
Art . 30 - Das decisões condenatórias poderá o
infrator recorrer, dentro de igual prazo ao ﬁxado para
a defesa, inclusive quando se tratar de multa.
Parágrafo único - Mantida a decisão condenatória, caberá recurso para a autoridade superior, dentro
da esfera governamental sob cuja jurisdição se haja
instaurado o processo, no prazo de vinte dias de sua
ciência ou publicação.
Art . 31 - Não caberá recurso na hipótese de
condenação deﬁnitiva do produto em razão de laudo
laboratorial conﬁrmado em perícia de contraprova, ou
nos casos de fraude, falsiﬁcação ou adulteração.
Art . 32 - Os recursos interpostos das decisões
não deﬁnitivas somente terão efeito suspensivo relativamente ao pagamento da penalidade pecuniária, não
impedindo a imediata exigibilidade do cumprimento da
obrigação subsistente na forma do disposto no art. 18.
Parágrafo único - O recurso previsto no § 8º do
art. 27 será decidido no prazo de dez dias.
Art . 33 - Quando aplicada a pena de multa, o
infrator será notiﬁcado para efetuar o pagamento no
prazo de trinta dias, contados da data da notiﬁcação,
recolhendo-a à conta do Fundo Nacional de Saúde,
ou às repartições fazendárias dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, conforme a jurisdição administrativa em que ocorra o processo.
§ 1º - A notiﬁcação será feita mediante registro
postal, ou por meio de edital publicado na imprensa
oﬁcial, se não localizado o infrator.
§ 2º - O não recolhimento da multa, dentro do prazo ﬁxado neste artigo, implicará na sua inscrição para
cobrança judicial, na forma da legislação pertinente.
Art . 34 - Decorrido o prazo mencionado no parágrafo único do art. 30, sem que seja recorrida a decisão
condenatória, ou requerida a perícia de contraprova,
o laudo de análise condenatório será considerado deﬁnitivo e o processo, desde que não instaurado pelo
órgão de vigilância sanitária federal, ser-lhe-á transmitido para ser declarado o cancelamento do registro
e determinada a apreensão e inutilização do produto,
em todo o território nacional, independentemente de
outras penalidades cabíveis, quando for o caso.
Art . 35 - A inutilização dos produtos e o cancelamento do registro, da autorização para o funcionamento da empresa e da licença dos estabelecimentos
somente ocorrerão após a publicação, na imprensa
oﬁcial, de decisão irrecorrível.
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Art . 36 - No caso de condenação deﬁnitiva do
produto cuja alteração, adulteração ou falsiﬁcação
não impliquem em torná-lo impróprio para o uso ou
consumo, poderá a autoridade sanitária, ao proferir a
decisão, destinar a sua distribuição a estabelecimentos assistenciais, de preferência oﬁciais, quando esse
aproveitamento for viável em programas de saúde.
Art . 37 - Ultimada a instrução do processo, uma
vez esgotados os prazos para recurso sem apresentação de defesa, ou apreciados os recursos, a autoridade
sanitária proferirá a decisão ﬁnal dando o processo por
concluso, após a publicação desta última na imprensa
oﬁcial e da adoção das medidas impostas.
Art . 38 - As infrações às disposições legais e
regulamentares de ordem sanitária prescrevem em
cinco anos.
§ 1º - A prescrição interrompe-se pela notiﬁcação,
ou outro ato da autoridade competente, que objetive
a sua apuração e conseqüente imposição de pena.
§ 2º - Não corre o prazo prescricional enquanto
houver processo administrativo pendente de decisão.
Art . 39 - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art . 40 - Ficam revogados o Decreto-lei nº 785,
de 25 de agosto de 1969, e demais disposições em
contrário.
Brasília, em 20 de agosto de 1977; 156º da Independência e 89º da República.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Assuntos Sociais, cabendo à última a
decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 736, DE 2011
Altera os arts. 11 e 12 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
que “dispõe sobre o imposto dos Estados
e do Distrito Federal sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 11 e 12 da Lei Complementar nº
87, de 13 de setembro de 1996, passam a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 11. ................................................
..............................................................
III - ........................................................
..............................................................
b) o do estabelecimento da concessionária, permissionária ou autorizada:
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1. que forneça meio de pagamento para
utilização em terminais de uso público; ou
2. em que o terminal de uso particular
estiver habilitado.
. ....................................................” (NR)
“Art. 12 ..................................................
..............................................................
VII – das prestações onerosas, inclusive
pré-pagas, de serviços de comunicação, por
qualquer meio, inclusive a geração, a emissão,
a recepção, a transmissão, a retransmissão, a
repetição e a ampliação de comunicação de
qualquer natureza;
..............................................................
§ 1º Na hipótese do inciso VII, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto quando
do fornecimento a usuário, ou a intermediário
que forneça a usuário, de meio de pagamento
para utilização em terminais de uso público.
.. ...................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor
em 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua publicação oﬁcial.
Justiﬁcação
A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro
de 1996 (“Lei Kandir”), que estabelece normas gerais
relativas ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS), precisa ser aperfeiçoada para
adaptar-se aos novos hábitos de consumo e à evolução tecnológica dos serviços de telecomunicações. A
portabilidade dos terminais, a enorme popularidade dos
planos de serviço pré-pagos e a possibilidade de utilizar
o crédito antecipado para contratação de outros produtos
e serviços – distintos dos de comunicação – afetaram
diretamente os elementos espacial e temporal da hipótese de incidência do imposto descrita na legislação.
Embora tenha sido concebida há apenas quinze
anos, é preciso notar que a Lei Kandir é contemporânea da introdução da internet no Brasil. Desde então,
sucessivas inovações tecnológicas, associadas à inclusão de novas classes e gerações de consumidores,
alteraram a forma como os serviços de comunicação
são oferecidos e consumidos. Em 1996, havia não
mais do que 2,7 milhões de aparelhos celulares aptos a realizar apenas chamadas telefônicas. Hoje, são
mais de 200 milhões de assinaturas, a maioria com
possibilidade de navegar na internet e realizar comércio eletrônico em qualquer lugar do País. Mais de 80%
dessas assinaturas operam na modalidade pré-paga,
que requer do usuário ﬁnal a constituição de crédito
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junto à prestadora do serviço. Além disso, o terminal
móvel se transformou em um meio de pagamento,
habilitando o usuário a direcionar seu crédito para a
compra de produtos e serviços em geral.
Trata-se de um cenário não totalmente disciplinado pela legislação em vigor, o que tem exigido do
Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) a
edição de convênios que extrapolam sua competência
normativa e colocam em risco a arrecadação do tributo.
A Carta Magna estabeleceu como materialidade
do ICMS, entre outras, a prestação de serviços de comunicação. Nos termos do art. 12, VII, da Lei Kandir,
a ocorrência do fato gerador se dá no momento da
prestação de serviço de comunicação. Como exceção à regra, o § 1º do art. 12 estipulou que, quando
o serviço for prestado mediante pagamento em ﬁcha,
cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato
gerador do imposto quando do fornecimento desses
instrumentos ao usuário.
Destaque-se o fato de que essa exceção – prevista
em 1996, quando nem sequer existiam as modalidades
pré-pagas dos serviços móveis – visava tão somente
controlar a arrecadação associada ao uso dos Telefones
de Uso Público (“orelhões”). A antecipação do pagamento do imposto estadual que ocorre em tais casos
atendeu aos princípios da praticidade e da razoabilidade, na medida em que não havia sistemas informatizados e processos de ﬁscalização que permitissem,
a um custo razoável, aferir os valores devidos após o
efetivo uso coletivo desses terminais. E era razoável
presumir a ocorrência futura do fato gerador, pois as
ﬁchas e cartões indutivos utilizados nos “orelhões” se
prestam à utilização exclusiva em comunicação.
Atualmente, já não se pode presumir que o carregamento de créditos em cartões ou assemelhados
(como o PIN eletrônico e a recarga on-line), associados
às modalidades pré-pagas, se destina ao consumo exclusivo de serviços de comunicação. Com efeito, cresce
a participação das receitas associadas a Serviços de
Valor Adicionado (SVA), acessórios e complementares
aos serviços de comunicação – sobre os quais não incide ICMS, de acordo com jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça – no faturamento das prestadoras
de serviços de telecomunicações.
A opção legislativa pela tributação antecipada
não tem o condão de considerar, como hipótese de
incidência de imposto, realidades diversas da escolhida pelo legislador constituinte. O download de aplicativos e conteúdos (como “ringtones”, “truetones”, jogos
eletrônicos, entre outros) e o uso dos créditos para
comercialização de produtos e serviços, por exemplo,
não pode ser alvo da incidência do ICMS, com base
apenas na praticidade. Na medida em que o terminal
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portátil se presta, cada vez mais, a ser instrumento
de pagamento de serviços outros que não os de comunicação, a cobrança antecipada do ICMS, além de
inadequada, torna-se vulnerável juridicamente, por
ferir os princípios constitucionais tributários da legalidade, tipicidade, isonomia e capacidade tributária. O
princípio da livre iniciativa, que fundamenta a ordem
econômica, requer que as operadoras, a depender do
disposto nos contratos que regulam as ofertas e serviços oferecidos, possam pactuar a melhor forma de
equacionar os interesses das partes.
Diante dessa nova realidade, propomos alterar a
redação do inciso VII e do § 1º do art. 12 da Lei Kandir,
para eliminar a obrigatoriedade de antecipar o recolhimento de ICMS sobre os créditos associados a quaisquer meios de pagamento de serviços de comunicação,
à exceção daqueles usados em orelhões. Procuramos
atualizar a nomenclatura em busca de segurança jurídica e de robustez a futuras inovações tecnológicas
que tornem ainda mais obsoleta a redação vigente.
Importante frisar que, diferentemente do que poderia ocorrer quinze anos atrás, o Fisco não estará mais
vulnerável a uma eventual manipulação de informação
por parte dos contribuintes de direito. As operadoras
dispõem de sistemas auditáveis que controlam a efetiva utilização dos créditos por parte dos usuários, de
forma que é possível emitir e armazenar as respectivas
notas ﬁscais, segregando dos demais itens o consumo
de serviços de comunicação. Assim, a antecipação do
ICMS deixou de ser instrumento necessário para a correta apuração da base de cálculo do tributo.
No que tange ao elemento espacial, propomos
uma alteração na redação do art. 11, III, “b”, que instituiu exceção à regra geral – prevista na alínea “d”
como o local onde o serviço é cobrado – para tratar do
serviço prestado em terminais de uso público. Como a
fruição do serviço em orelhões requer o uso de ﬁchas,
cartões ou assemelhados, que podem ser adquiridos
em qualquer local do País, seria inadequada a aplicação da regra geral.
Ocorre que, desde a edição da Lei Kandir, a utilização de cartões e assemelhados para pagamento
pelos serviços prestados tornou-se muito comum no
País, e se estendeu a terminais de uso particular. Isso
gerou uma distorção na aplicação do citado dispositivo.
No caso dos celulares pré-pagos, por exemplo, julgamos que o imposto não deve ser recolhido em favor
do Estado onde o “cartão” é adquirido, mas em favor
daquele em que o terminal está habilitado.
Para corrigir essa distorção, propomos que, ao
se utilizar quaisquer meios de pagamentos, o local da
prestação seja o do estabelecimento da prestadora
em que estiver habilitado o terminal de uso individual.

179

Dezembro de 2011

Para os terminais de uso público, mantém-se a regra
que responsabiliza o estabelecimento que fornece o
meio de pagamento com o qual o serviço será pago.
A alteração da redação do citado dispositivo vem
ao encontro do estatuído pelo Convênio ICMS nº 55,
de 2005, ﬁrmado no âmbito do CONFAZ e aplicado
por vinte Estados da Federação. Mesmo Estados que
optaram por se retirar do referido convênio incorporaram idêntico critério espacial em suas respectivas
legislações.
Com as mudanças sugeridas, os contribuintes de
direito deixarão de recolher ICMS sobre materialidades
distintas das previstas em lei, evitando a formação de
passivos que, futuramente, gerariam sérias discussões
judiciais. Os usuários ﬁnais também serão beneﬁciados
na medida em que as prestadoras de serviços não terão “custos tributários” indevidos a repassar.
Os Estados passarão a cobrar o ICMS nas modalidades pré-pagas da mesma forma adotada relativamente aos planos pós-pagos, com base nas Notas Fiscais (NFST). Finalmente, importa notar que os
ﬁscos estaduais terão “perda” de arrecadação meramente residual, que só ocorrerá nos raríssimos casos
em que, por falta de iniciativa do usuário (extravio ou
destruição do meio físico, por exemplo), os créditos
não forem ativados (reconhecidos) pela empresa de
telecomunicação, impossibilitando o efetivo consumo
pelo usuário.
Convencido do mérito desta proposição, submetemo-la à apreciação dos Pares, na expectativa de que
venham a aperfeiçoá-la.
Sala das Sessões, – Senador Francisco Dornelles.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR
Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o imposto dos Estados e
do Distrito Federal sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, e dá outras
providências. (LEI KANDIR)
....................................................................................
Art. 11. O local da operação ou da prestação,
para os efeitos da cobrança do imposto e deﬁnição do
estabelecimento responsável, é:
I - tratando-se de mercadoria ou bem:
a) o do estabelecimento onde se encontre, no
momento da ocorrência do fato gerador;
b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de documentação ﬁscal ou quando acom-
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panhado de documentação inidônea, como dispuser
a legislação tributária;
c) o do estabelecimento que transﬁra a propriedade, ou o título que a represente, de mercadoria por ele
adquirida no País e que por ele não tenha transitado;
d) importado do exterior, o do estabelecimento
onde ocorrer a entrada física;
e) importado do exterior, o do domicílio do adquirente, quando não estabelecido;
f) aquele onde seja realizada a licitação, no caso
de arrematação de mercadoria ou bem importados do
exterior e apreendidos ou abandonados; (Redação
dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)
g) o do Estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive consumidor ﬁnal, nas operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubriﬁcantes
e combustíveis dele derivados, quando não destinados
à industrialização ou à comercialização;
h) o do Estado de onde o ouro tenha sido extraído, quando não considerado como ativo ﬁnanceiro ou
instrumento cambial;
i) o de desembarque do produto, na hipótese de
captura de peixes, crustáceos e moluscos;
II - tratando-se de prestação de serviço de transporte:
a) onde tenha início a prestação;
b) onde se encontre o transportador, quando em
situação irregular pela falta de documentação ﬁscal
ou quando acompanhada de documentação inidônea,
como dispuser a legislação tributária;
c) o do estabelecimento destinatário do serviço,
na hipótese do inciso XIII do art. 12 e para os efeitos
do § 3º do art. 13;
III - tratando-se de prestação onerosa de serviço
de comunicação:
a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem, assim entendido o da geração, emissão, transmissão e retransmissão, repetição,
ampliação e recepção;
b) o do estabelecimento da concessionária ou
da permissionária que forneça ﬁcha, cartão, ou assemelhados com que o serviço é pago;
c) o do estabelecimento destinatário do serviço,
na hipótese e para os efeitos do inciso XIII do art. 12;
c-1) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por meio de satélite;
(Alínea incluída pela LCP nº 102, de 11.7.2000)
d) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos;
IV - tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior, o do estabelecimento ou do domicílio
do destinatário.
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§ 1º O disposto na alínea c do inciso I não se aplica às mercadorias recebidas em regime de depósito
de contribuinte de Estado que não o do depositário.
§ 2º Para os efeitos da alínea h do inciso I, o ouro,
quando deﬁnido como ativo ﬁnanceiro ou instrumento
cambial, deve ter sua origem identiﬁcada.
§ 3º Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, privado ou público, ediﬁcado ou
não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário
ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte:
I - na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha
sido efetuada a operação ou prestação, encontrada a
mercadoria ou constatada a prestação;
II - é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular;
III - considera-se também estabelecimento autônomo o veículo usado no comércio ambulante e na
captura de pescado;
IV - respondem pelo crédito tributário todos os
estabelecimentos do mesmo titular.
§ 4º (VETADO)
§ 5º Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para depósito fechado do próprio contribuinte, no mesmo Estado, a posterior saída considerar-se-á ocorrida no estabelecimento do depositante,
salvo se para retornar ao estabelecimento remetente.
§ 6o Na hipótese do inciso III do caput deste artigo,
tratando-se de serviços não medidos, que envolvam
localidades situadas em diferentes unidades da Federação e cujo preço seja cobrado por períodos deﬁnidos,
o imposto devido será recolhido em partes iguais para
as unidades da Federação onde estiverem localizados
o prestador e o tomador. (Parágrafo incluído pela LCP
nº 102, de 11.7.2000)
Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do
imposto no momento:
I - da saída de mercadoria de estabelecimento
de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento
do mesmo titular;
II - do fornecimento de alimentação, bebidas e
outras mercadorias por qualquer estabelecimento;
III - da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado,
no Estado do transmitente;
IV - da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, quando a mercadoria
não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente;
V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;
VI - do ato ﬁnal do transporte iniciado no exterior;
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VII - das prestações onerosas de serviços de
comunicação, feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de
qualquer natureza;
VIII - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços:
a) não compreendidos na competência tributária
dos Municípios;
b) compreendidos na competência tributária dos
Municípios e com indicação expressa de incidência do
imposto de competência estadual, como deﬁnido na
lei complementar aplicável;
IX – do desembaraço aduaneiro de mercadorias
ou bens importados do exterior; (Redação dada pela
Lcp 114, de 16.12.2002)
X - do recebimento, pelo destinatário, de serviço
prestado no exterior;
XI – da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos
ou abandonados; (Redação dada pela Lcp 114, de
16.12.2002)
XII – da entrada no território do Estado de lubriﬁcantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados
de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à
industrialização; (Redação dada pela LCP nº 102, de
11.7.2000)
XIII - da utilização, por contribuinte, de serviço cuja
prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subseqüente.
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§ 1º Na hipótese do inciso VII, quando o serviço
for prestado mediante pagamento em ﬁcha, cartão ou
assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador
do imposto quando do fornecimento desses instrumentos ao usuário.
§ 2º Na hipótese do inciso IX, após o desembaraço
aduaneiro, a entrega, pelo depositário, de mercadoria
ou bem importados do exterior deverá ser autorizada
pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, que
somente se fará mediante a exibição do comprovante
de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário.
§ 3o Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem
importados do exterior antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste momento,
devendo a autoridade responsável, salvo disposição
em contrário, exigir a comprovação do pagamento do
imposto. (Incuído pela Lcp 114, de 16.12.2002)
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que serão lidas.
São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A proposta de emenda à Constituição
que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e remetida à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. nº 342/2011-PRES/CDR
Brasília, 13 de dezembro de 2011
Assunto: Eleição do Vice-Presidente da Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo
Senhor Presidente,
Comunico Vossa Excelência que a Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, em
reunião realizada na data de hoje, elegeu, nos termos
dos artigos 59 e 60, combinados com o art. 88, § 4º,
do Regimento Interno do Senado Federal, o Senador
Lauro Antônio Vice-Presidente da Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Amorim, licenciado nos
termos do art. 43, incisos I e II do RISF.
Respeitosamente, – Senador Benedito de Lira,
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 1.551, DE 2011
Solicita informações ao Excelentíssimo
Sr. Ministro dos Transportes sobre a manutenção de pontes e viadutos nas rodovias federais
BR 040 e BR 381.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro
dos Transportes:
O Ministério dos Transportes possui planos de
manutenção de pontes e viadutos nas rodovias federais
BR-040 e BR-381? Em caso aﬁrmativo, solicitamos:
O fornecimento dos respectivos planos;
Relatório do andamento das ações propostas
pelos planos de manutenção;
Discriminação, por obra, dos valores envolvidos
nas ações neles propostas.
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Qual a avaliação do Ministério dos Transportes
sobre os problemas ocorridos na ponte da BR-381,
sobre o Rio das Velhas, que cedeu no último dia 03
de maio e só foi liberada quase 6 meses depois causando inúmeros transtornos para economia e população local? Havia um plano de manutenção especíﬁco
para aquela ponte? As ações previstas no plano foram
adotadas de sorte a evitar o ocorrido?
O ocorrido na ponte da BR-381, sobre o Rio das
Velhas, alterou o quê no planejamento do Governo
Federal em relação às ações de prevenção e manutenção de pontes nas rodovias federais?
Há pontes ou viadutos das BRs citadas que estão
a exigir alguma ação emergencial por parte do poder
público? Quais seriam? O que já foi feito?
justiﬁcação
As BRs 381 e 040 são recordistas de acidentes
com morte. A primeira possui a triste marca de 25 mortes a cada 100 Km e a segunda 23,7. Além do traçado
dessas rodovias, um dos fatores que explicam esses
números alarmantes é a falta de manutenção das pontes e viadutos. Um exemplo disso foi a queda da ponte da BR-381, sobre o Rio das Velhas, no começo do
ano. A liberação completa do trecho demorou quase
6 meses e trouxe enormes prejuízos para a economia
e para população de Minas Gerais. Estamos iniciando
à temporada de chuvas nessas regiões e, com isso,
novamente cresce a preocupação a respeito do estado
de conservação e sobre a manutenção de nossas rodovias, pontes e viadutos. Essas são as razões pelas
quais solicito ao Senhor Ministro dos Transportes as
informações descritas neste requerimento.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido
será depachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.552, DE 2011
Requeremos, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno do Senado Federal, Sessão Especial no
dia 3 de setembro de 2012, segunda feira, destinada
a comemorar os 30 anos da Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).
Justiﬁcação
A Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (ABMES) é uma entidade de direito
privado, com personalidade jurídica própria, sem quais-
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quer ﬁnalidades lucrativas. Criada na cidade de Brasília/
DF, em 30 de agosto de 1982, abrange, atualmente,
no seu quadro de associados, 355 mantenedoras e
504 instituições de ensino superior (IES) particulares
mantidas – universidades, centros universitários, centros de educação tecnológica, faculdades integradas,
faculdades, escolas e institutos, distribuídas em todo
o território nacional.
Graças ao desenvolvimento de atividades de porte na área acadêmica e no âmbito político, a ABMES
ganhou reconhecimento nacional e passou a ocupar
um lugar de destaque no conjunto das entidades representativas do ensino superior particular brasileiro.
A ABMES constitui-se hoje espaço catalisador
dos debates sobre temas educacionais e referência em
estudos sobre o ensino superior. Dentre as atividades
que desenvolve destacam-se: os seminários mensais
realizados em Brasília sobre temas de interesse do
ensino superior, com a participação de renomados
educadores e especialistas, e as publicações da ABMES Editora com ampla divulgação nacional.
Além disso, a ABMES desempenha papel de destaque na elaboração de documentos que fundamentam
propostas a serem encaminhadas aos órgãos governamentais notadamente no que se refere à elaboração de políticas para o ensino superior. Neste campo
fez história ao atuar nos processos de discussão da
Comissão Nacional de Reformulação da Educação
Superior, no governo José Sarney; da Constituinte; da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
e dos planos de governo de Fernando Collor de Mello,
Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva
e, mais recentemente, de Dilma Roussef. Destaca-se
também na permanente contribuição ao aperfeiçoamento das propostas governamentais como é o caso
do Fundo de Apoio ao Estudante do Ensino Superior
(Fies) e do Programa Universidade para Todos (ProUni).
A conquista do Prêmio Darcy Ribeiro, outorgado
pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos

239

Dezembro de 2011

Deputados à ABMES, em 25 de novembro de 2009,
representou importante reconhecimento público da
contribuição da ABMES à educação brasileira.
Sala das Sessões, – Senador Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de se lido
vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Flexa
Ribeiro, Cícero lucena, Cyro Miranda e Aloysio Nunes
Ferreira 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. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo de autoria do Coordenador do Centro de Pesquisas Estratégicas da Universidade Federal
de Juiz de Fora Ricardo Rodríguez, intitulado: “Doutor
Lula”, publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo em
sua edição de 10 de outubro de 2011.
Segundo o autor, o título de doutor honoris causa
concedido ao ex-presidente Lula, em Paris, é uma boa
piada ou fruto da ignorância do que se passa no país.
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 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 da professora e
jornalista Sandra Cavalcanti, intitulado “Os culpados
devem ser punidos”, publicado pelo jornal O Estado
de S.Paulo de 14 de novembro de 2011.
Segundo a autora, o país está passando uma
fase extremamente perigosa, que exige permanente
vigilância.
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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.)
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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 do editorial intitulado, “O ﬁm do sigilo
eterno”, publicado no jornal O Estado de S.Paulo em
sua edição de 27 de outubro de 2011.
O editorial destaca que vinte e três anos depois de
sua inclusão entre os direitos constitucionais do povo
brasileiro, o acesso a documentos públicos dos Três
Poderes e dos três níveis da Federação enﬁm teve a sua
regulamentação aprovada pelo Congresso Nacional.
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Sr. Presidente, requeiro que o editorial 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 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 editorial intitulado “Oposição aﬁnal?”,
publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo de 09 de
novembro de 2011.
O editorial destaca que uma reunião pode ter
criado novo alento e maior harmonia nas ﬁleiras da
oposição.
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Sr. Presidente, requeiro que o editorial 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.)

Estado de S. Paulo - 9/12/11
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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 editorial intitulado, “O
exemplar Carlos Lupi”, publicado pelo jornal O Estado
de S.Paulo em sua edição de 30 de novembro de 2011.
O editorial destaca que um dos efeitos perversos
da ininterrupta sucessão de denúncias de corrupção
na administração pública é a banalização do assunto,
que acaba se tornando rotineiro.

DEZEMBRO54191
2011

Quinta-feira 15

Sr. Presidente, requeiro que o editorial 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. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente sessão, lembrando às
Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima
sessão ordinária deliberativa, a realizar-se amanhã,
às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 289, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 289, de 2011 (nº
227/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Quênia sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Militar, Administrativo e Técnico, assinado em
Nairóbi, em 6 de julho de 2010.
Parecer favorável, sob nº 1.379, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Gim Argello.
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
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.
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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.
5
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.239, de 2011, do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento de STEVEN PAUL
JOBS, co-fundador, presidente e, até agosto
de 2011, diretor executivo da Companhia Apple, ocorrido no dia 05 de outubro de 2011,
na cidade de Palo Alto, Califórnia, Estados
Unidos da América.
Parecer favorável, sob nº 1.399, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Sérgio
Souza.
6
REQUERIMENTO Nº 1.422, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.422, de 2011, da Senadora Ana
Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 280, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (proíbe visitas íntimas
aos presos por crime organizado).
7
REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.428, de 2011, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2011,
com os Projetos de Lei do Senado nºs 718,
de 2007, 169, de 2008, e 494, de 2009, que
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já se encontram apensados, por regularem
matérias correlatas (destinação e descarte de
embalagens e resíduos).
8
REQUERIMENTO Nº 1.431, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.431, de 2011, da Senadora Ana
Amélia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2007, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 153,
de 2007, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Agricultura e Reforma Agrária
(sociedades cooperativas).
9
REQUERIMENTO Nº 1.432, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.432, de 2011, do Senador Armando
Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 181, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos (altera a Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT).
10
REQUERIMENTO Nº 1.438, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.438, de 2011, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 125, de 2010, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (inserir no manual automotivo
referência das principais peças que compõem
o veículo).
11
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).
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12
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).
13
REQUERIMENTO Nº 1.446, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.446, de 2011, da Senadora Lúcia
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 191, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços
de Infraestrutura (regulamentação do Sistema
de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro).
14
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.
15
REQUERIMENTO Nº 1.454, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.454, de 2011, do Senador João Vicente
Claudino, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 172, de 2006;
e 635, de 2007-Complementares, por regularem matéria correlata (cobrança de multa
decorrente de inadimplência de obrigações
do consumidor).
16
REQUERIMENTO Nº 1.522, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.522, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 703, de 2011, além das
Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
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Assuntos Econômicos (restrições ao uso e à
propaganda de bebidas alcoólicas).
17
REQUERIMENTO Nº 1.523, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.523, de 2011, da Senadora Lídice
da Mata, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 20, de 2011 –
Complementar, dos Projetos de Lei do Senado
nºs 150, de 2005; 90, de 2007; e 21, de 2011,
todos Complementares, a ﬁm de que tenha
tramitação autônoma (limitação de empenho
e movimentação ﬁnanceira no Orçamento da
União).
18
REQUERIMENTO Nº 1.524, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.524, de 2011, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 383, de 2011, do Projeto
de Lei da Câmara nº 42, de 2010 (descontos
nas tarifas de energia elétrica).
19
REQUERIMENTO Nº 1.532, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1532, de 2011, do Senador Walter
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 703, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (restrições ao uso e à propaganda
de bebidas alcoólicas).
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 27
minutos.)
ATA
ATA DA COMISSÃO TEMPORÁRIA
DE DEFESA CIVIL
COMISSÃO TEMPORÁRIA, CRIADA PELO RQS Nº
171 DE 2011, COM O OBJETIVO DE AVALIAR E
PROPOR, NO PRAZO DE 90 DIAS, ALTERAÇÕES
NO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL E
CONSTRUIR PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE
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UMA FORÇA NACIONAL DE DEFESA, ATUANDO
ESPECIALMENTE EM ESTADOS ONDE
OCORRERAM TRAGÉDIAS DE GRANDES
PROPORÇÕES COMO ALAGOAS, PERNAMBUCO
E RIO DE JANEIRO
ATA DA 7ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 7ª Reunião, realizada em
14 de dezembro de 2011, às quatorze horas e trinta e
sete minutos, na Sala nº 15 da Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senador Jorge Viana
(PT-AC) e com a presença dos Senadores Inácio Arruda (PC do B-CE), Casildo Maldaner (PMDB-SC),
Eduardo Braga (PMDB-AM), Fernando Collor (PTB-AL), Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), Blairo Maggi
(PR-MT), Lídice da Mata (PR-MT) e Ricardo Ferraço
(PMDB-ES). Deixaram de comparecer os Senadores:
Delcídio Amaral (PT-MS), Lindbergh Farias (PT-RJ),
Vital do Rêgo (PMDB-PB), Valdir Raupp (PMDB-RO),
e Paulo Bauer (PSDB-SC). Na ocasião foi aprovado
o relatório ﬁnal da Comissão. – Senador Jorge Viana, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Havendo número regimental, declaro aberta a 7ª
Reunião da Comissão Temporária, criada, nos termos
do Requerimento nº 171, de 2011 (SF), com a ﬁnalidade de avaliar e propor alterações no Sistema Nacional
de Defesa Civil e construir proposta de constituição de
uma Força Nacional de Defesa Civil.Antes de iniciarmos
nossos trabalhos, coloco em votação a Ata da 6º Reunião, solicitando a dispensa da leitura da mesma. Os
Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que concordam
permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado.
Conforme convocação, a presente reunião destina-se
à apresentação do relatório ﬁnal. Queria agradecer
ao Senador Casildo Maldaner, relator desta Comissão, e cumprimentar a assessoria técnica do Carlos
e de todos da Comissão que nos ajudaram a fazer as
diligências, a fazer as audiências e, especialmente,
a apresentar uma proposta que realmente, se implementada, pode fazer a mudança tão necessária que a
Defesa Civil nacional requer. As chuvas já começaram.
As fatalidades, os acidentes e os desastres naturais já
se acumulam. As perdas de vidas já começam a ser
registradas – mais uma vez, lamentamos. As perdas
materiais se multiplicam. É muito importante que haja
uma reestruturação imediata da Defesa Civil brasileira.
Apesar da capacidade técnica acumulada nas pessoas, em diferentes municípios, Estados e até no plano
nacional, é muito frágil do ponto de vista orçamentário, muito frágil do ponto de vista da sua estrutura funcional e, ao mesmo tempo, não dá conta do tamanho
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Ata da 230ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 15 de dezembro de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, Waldemir Moka, Cyro Miranda, Rodrigo Rollemberg,
Pedro Taques e Jayme Campos
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 minutos e encerra-se às 17 horas e 36 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há número regimental.
Declaro aberta a presente sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu a Mensagem
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nº 151, de 2011 (nº 567/2011, na origem), da Senhora
Presidente da República, submetendo à apreciação do
Senado a indicação do Senhor Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira para ser reconduzido ao
cargo de Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A matéria vai à Comissão de Serviços
de Infraestrutura.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência comunica que o Bloco
Parlamentar da Maioria cedeu ao Bloco de Apoio ao Governo uma vaga de titular a que tem direito na Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito “destinada a investigar a
situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar
denúncias de omissão por parte do poder público com
relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei
para proteger as mulheres em situação de violência”,
conforme Ofício nº 2, de 2011, da Liderança do Bloco
Parlamentar da Maioria no Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
OF. GLDMAI Nº 2/2011
Brasília, 15 de dezembro de 2011
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 354/2011-CN, informo
à Vossa Excelência que o Bloco Parlamentar da Maioria cede uma vaga de membro titular para o Bloco de
Apoio ao Governo na “Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito com a ﬁnalidade de investigar a situação da
violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias
de omissão por parte do poder público com relação à
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência” criada
pelo Requerimento nº 4, de 2011-CN.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Renan Calheiros, Líder do Bloco Parlamentar da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência designa a Senadora Ivonete Dantas, como membro titular, para integrar a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito “destinada a investigar a
situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar
denúncias de omissão por parte do poder público com
relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei
para proteger as mulheres em situação de violência”,
conforme Ofício nº 3, de 2011, da Liderança do Bloco
Parlamentar da Maioria no Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
OF. GLDMAI Nº 3/2011
Brasília, 15 de dezembro de 2011
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 354/2011-CN, informo
à Vossa Excelência a indicação da Senadora Ivonete
Dantas Silva, como membro titular na “Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a ﬁnalidade de investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil
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e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de
violência” criada pelo Requerimento nº 4, de 2011-CN.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Renan Calheiros, Líder do Bloco Parlamentar da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Primeira oradora inscrita, Senadora
Angela Portela.
V. Exª tem a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
Eu queria que me inscrevesse para comunicação
inadiável, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está inscrita.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente Senador Moka, Srªs e Srs. Senadores, trago aqui, nesta tarde, à tribuna do Senado, um
assunto que é de grande relevância para os servidores dos antigos territórios federais: Roraima, Amapá
e Rondônia.
A transformação dos antigos territórios em Estados constituiu enorme avanço em termos de cidadania.
O território federal era uma espécie de extensão do
poder central da República.
Os governadores e os secretários, nomeados pelo
Presidente, congregavam as ações do Poder Executivo
e Legislativo. Os cidadãos residentes nessas unidades
da Federação, portanto, não contavam com os mesmos direitos políticos dos demais cidadãos brasileiros.
Se a transformação em Estados foi uma questão
de Justiça, com resultados imediatos do ponto de vista
político e econômico, esse processo não se completou até hoje.
Permanecem pendentes problemas relevantes
para a população, dos quais merece especial atenção as condições dos servidores públicos dos nossos
Estados.
A maior parte dessas questões refere-se tanto ao
nosso Estado de Roraima quanto a Rondônia e Amapá. Entidades sindicais e associações dos servidores
públicos e policiais militares realizaram três encontros
regionais em outubro, novembro e dezembro no Amapá,
em Roraima e em Rondônia respectivamente.
E eu tive o prazer e a satisfação de participar
do amplo debate ocorrido em Boa Vista, na capital do
nosso Estado de Roraima, com as entidades sindicais,
onde eles apresentaram uma série de demandas que
são plenamente justas e que precisam do apoio dos
parlamentares para que essas questões sejam resol-
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vidas da forma mais urgente possível para que se faça
justiça com esses servidores.
Para apresentar o resultado desses encontros
regionais, aconteceu ontem uma audiência aqui na
Câmara dos Deputados e, na ocasião, apresentaou-se
uma carta de reivindicações dos servidores e policiais
militares dos extintos territórios.
Conforme eu dizia, são muitas pendências ainda
a resolver. Umas grandes, outras menores, mas todas
necessitam de uma decisão por parte dos Ministérios
do Planejamento e do Ministério da Fazenda.
São quatro categorias distintas: professores, policiais militares, policiais civis e os servidores técnicos
e administrativos. Cada Estado e categoria conta com
assuntos especíﬁcos e também com temas comuns
por resolver.
Há questões de maior dimensão institucional, que
necessitam de decisão legislativa, ou seja, dependem
de nós, parlamentares. Entretanto, há também processos que tramitam há muito tempo pelos Ministérios e
que, mesmo após todos os anos decorridos, ainda não
encontraram solução.
Como os assuntos estão sendo tratados no conjunto para o Amapá, Rondônia e Roraima, farei aqui
um breve relato dos principais problemas que requerem decisões urgentes por parte das autoridades dos
Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Vamos
enumerá-los agora:
Pagamento de parcelas retroativas da Gead. É
uma demanda desses proﬁssionais.
Plano Collor: retorno da rubrica referente ao percentual de 84,32% para os professores e proﬁssionais
da educação do Amapá.
Outra reivindicação: aprovação
provação da emenda apresentada ao Projeto de Lei nº 2.203, de 2011, que se
encontra na Câmara, para reajustar a remuneração
dos professores federais dos ex-territórios.
Outras demandas: reajuste no soldo para a Polícia Militar e uniﬁcação remuneratória com a PM de
Brasília; plano de carreira para os servidores técnicos
e administrativos; emissão de carteiras funcionais para
os integrantes da carreira policial civil; aprovação da
Emenda Constitucional nº 111, de 2011, para regularizar
todas as pendências dos servidores com a transposição dos remanescentes oriundos dos territórios federais; criação de uma coordenação-geral na estrutura
da Secretaria de Recursos Humanos, no Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, para administrar
os assuntos dos ex-territórios.
Queria destacar aqui, no que diz respeito à criação dessa coordenação, nós encaminhamos ofício,
solicitando do Ministério do Planejamento agilidade
na resolução desses problemas. Nós temos 44.500
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servidores dos quatro ex-territórios federais, e esses
servidores precisam de um órgão, de um departamento,
de uma coordenação, com pessoal técnico qualiﬁcado,
conhecedor da sua situação, para ajudar a resolver os
problemas desses servidores, problemas referentes
às carreiras.
Outro problema também apontado por ele nesses
três encontros: emissão de carteiras funcionais para
os servidores técnicos e administrativos
Portanto, Srs. Senadores, essas são demandas
que dependem da decisão de curto prazo. Sabemos
que algumas são mais complexas e outras mais simples, mas todas carecem de ações decisórias por parte
do Governo Federal.
E eu queria aqui fazer um apelo ao Governo Federal, à Ministra do Planejamento, para que, na reestruturação do Ministério do Planejamento, vislumbrem
a possibilidade de atender a esses servidores dos
ex-territórios, aﬁnal de contas, são 44.000 servidores
que precisam, dentro da estrutura do Planejamento,
de um departamento ou uma coordenação-geral que
os atenda, que veja seus problemas.
Por isso, quero aqui, Senador Mozarildo, solidarizar-me com as entidades representativas que estiveram presentes na Câmara dos Deputados, ontem,
representativas das categorias proﬁssionais, dos três
Estados, quero me solidarizar com eles para ajudá-los
naquilo que for necessário.
Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Angela, quero cumprimentá-la pelo assunto que
aborda. E quero dizer que ﬁco, até certo ponto, triste
ao ver isso, eu fui constituinte e a nossa batalha era
transformar, como disse V. Exª, Roraima, de território,
em Estado porque a situação de território federal era
humilhante para aqueles que viviam lá. Não éramos
cidadãos brasileiros de primeira categoria, éramos
cidadãos ligados a uma autarquia. Na realidade, um
território federal era uma autarquia vinculada ao Ministério do Interior. Os governadores eram nomeados,
levavam secretários, enﬁm, éramos uma espécie de
autarquia, mas tínhamos muito mais jeito de colônia.
Transformando-nos em Estado, tivemos uma avanço
muito grande sob o ponto de vista institucional, mas
é lamentável que essa questão venha se arrastando.
Fiquei fora, é verdade, do Congresso de 90 até 99,
quando assumi o Senado, mas nesse período houve
várias iniciativas. Inclusive, logo após a promulgação
da Constituição, em 89, as regras estavam lá estabelecidas, sobre como é que deveriam fazer com relação
à questão dos funcionários. É um quadro em extinção,
mas estão tratando os funcionários como se fossem

DEZEMBRO 2011
54214

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

extintos. Na verdade, são coisas, como disse V. Exª,
algumas de facílima resolução; outras, um pouco mais
complexas, mas, considerando que Roraima e Amapá foram instalados em 91, com a posse do primeiro
Governador eleito, faz 21, então, não se pode esperar
mais. Quero louvar a iniciativa dessas entidades que se
mobilizaram, envolvendo também Rondônia, que, em
alguns aspectos, é um pouquinho diferente, mas que,
no âmago, é igual. Unidos, portanto, temos de dar um
basta nisso. Acho que o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e o Ministério da Fazenda têm de
se unir e buscar uma solução rápida para essas 44 mil
pessoas – são 44 mil famílias, portanto – que precisam
ter uma solução. Quero dizer que todas as iniciativas
que eu pude tomar e que pude apoiar, tomei e apoiei.
Continuo à disposição. Quero somar-me à iniciativa
de V. Exª e dos demais parlamentares de Roraima,
do Amapá e de Rondônia para que encontremos uma
solução deﬁnitiva. No jargão médico, acho que temos
de aplicar uma medicação que acabe com esse sofrimento, e não apenas ﬁcar dando paliativos, como
tem sido feito até agora. Parabéns, espero que a gente
possa concluir, no próximo ano, acabando com esse
sofrimento que vem se perpetuando. Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigada, Senador. Conto com o seu apoio para
que, juntos, possamos ﬁcar unidos na busca de uma
solução técnica, política e administrativa para resolver
deﬁnitivamente a situação grave e preocupante desses 44 mil servidores dos extintos territórios federais,
no qual o nosso querido Estado de Roraima está também envolvido.
Eu acredito que, para encaminhar essas questões, seria...
(Interrupção do som.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Para concluir, Sr. Presidente.
Seria indispensável, para resolver essas questões, a criação de um órgão estruturado no Ministério
do Planejamento, onde os problemas comuns possam
ser examinados no conjunto e a solução seja a mesma
para todos os servidores.
Também se permitiria que os processos individuais fossem analisados em um espaço especíﬁco,
para que o servidor tenha a quem se reportar e não
ﬁque sem respostas, como ocorre hoje. Especialmente
agora, quando serão incluídos nos quadros da União
muitos servidores do Estado de Rondônia – e no futuro
eu espero que sejam também incluídos os servidores
do Amapá e de Roraima.
Da minha parte, adotei providências no sentido
de propor a regulamentação do benefício de assis-
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tência à saúde e seu ressarcimento para os policiais
e bombeiros militares dos ex-territórios.
Também propus ao secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, criar naquela secretaria uma estrutura organizacional para atender às demandas desses servidores.
Solicitei providências ainda para a concessão do plano
de saúde da Geap, que é credenciada para atender ao
Ministério do Planejamento. Com a assinatura de um
termo aditivo, o convênio também poderá ser estendido aos servidores dos ex-territórios. Basta apenas
que esse termo aditivo seja assinado para que esses
servidores tenham direito ao plano de saúde da Geap.
Há ainda relevantes solicitações individuais de
servidores de Roraima que necessitam do acompanhamento de suas questões nos órgãos públicos de
Brasília. Meu gabinete tem trabalhado com esses pedidos, tem encaminhado algumas soluções, mas, de
todo modo, eu queria aqui parabenizar todos os integrantes do Fórum dos Extintos Territórios, em especial
ao Presidente do Sindsep de Roraima, Gilberto Rosas,
a Antonia Pereira, nossa amiga, também integrante
do sindicato, que participaram dos três encontros regionais, em Macapá, em Boa Vista e em Porto Velho.
Cumprimento ainda o Professor Nildo Araújo, a Professora Rosinha, do Sinter de Roraima, o Coronel Maia,
da Associação Nacional dos Policiais Militares, e todos
os demais participantes dessa reunião realizada ontem
na Câmara dos Deputados.
Asseguro, Sr. Presidente, para concluir, à população de Roraima e a todos esses servidores, que estarei na defesa das demandas desses servidores por
considerá-las justas e necessárias para fazer com que
esses servidores tenham dignidade, que sejam respeitados, aﬁnal de contas, eles já têm muitos serviços
prestados ao ex-território de Roraima, hoje Estado, ao
Amapá e ao Acre.
Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, à Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) –
Caro Presidente, Senador Waldemir Moka, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nossos telespectadores da
TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado, esta
noite, o Rio Grande do Sul foi, mais uma vez, atingido
pelas chuvas. Desta vez, um temporal de granizo causou estragos em três municípios gaúchos.
Em Fazenda Vila Nova, no Vale do Rio Taquari,
que ﬁca em torno de 100 quilômetros da capital, 250
famílias foram atingidas, e boa parte delas teve que
ser alojada nas casas de parentes.
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Em Caxias do Sul, na Serra, as localidades de
Vila Cristina e Parada Cristal foram as mais atingidas.
Lá, o volume de granizo foi tão forte que chegou a
bloquear o trânsito de veículos nas estradas, Senador
Moka. Em Flores da Cunha, também na Serra, o distrito
de Otávio Rocha teve muitos domicílios daniﬁcados.
O Município mais atingido, na região metropolitana de Porto Alegre, foi São Jerônimo. De acordo com o
Prefeito Municipal, Marcelo Luiz Schreinert (conhecido
como o Prefeito Pata), em torno de duas mil residências,
escolas, igrejas e prédios comerciais foram atingidos
pela chuva de granizo, que durou 20 minutos e jogou
sobre os telhados das casas pedras de gelo de até 15
centímetros de diâmetro, caro Presidente.
Aproximadamente 8 mil pessoas (mais de um
terço dos moradores do município de 22 mil habitantes) – casualmente São Jerônimo é a terra da jornalista Patrícia Poeta, agora apresentadora do Jornal
Nacional – tiveram as suas residências arrombadas
pelas pedras de granizo, que ao derreter inundaram
móveis, colchões e eletrodomésticos. Não há material
de construção suﬁciente na cidade, e o prefeito busca junto ao Governo do Estado e Municípios vizinhos
conseguir 40 mil telhas, necessárias para consertar
as casas atingidas.
A situação de São Jerônimo é preocupante. Esta
já é a terceira vez que a prefeitura decreta situação
de emergência, neste ano. Em julho, um temporal
com ventos fortíssimos provocou prejuízos na cidade,
e, em setembro, uma enchente desabrigou milhares
de pessoas.
Essa sequência de desastres naturais obrigou a
Prefeitura a pedir auxílio de R$10 milhões ao Governo Federal, isso considerando os dois episódios que
antecederam o de ontem. No entanto, mesmo com o
reconhecimento de estado de emergência pelo próprio
Ministério da Integração Nacional, até agora nenhum
tostão foi liberado, Sr. Presidente. Nenhum tostão foi liberado! Exatamente por isso faço um apelo do Governo
Federal para que, através do Ministério da Integração
Nacional, comandado pelo Ministro Fernando Bezerra
Coelho, e através do Ministério da Defesa Civil, libere
os recursos para esse Município que, apenas neste
ano, sofreu esses três desastres de grandes proporções. É preciso que, nesses casos, haja um tratamento
emergencial, dadas as necessidades da comunidade,
que foi duramente atingida por esse terceiro acidente
climático.
Agora eu trato de outro assunto, Sr. Presidente.
A Comissão de Assuntos Sociais desta Casa realizou
uma audiência pública para instruir o Projeto de Lei
do Senado nº 352, de minha autoria, que inclui o tratamento antineoplásico ou quimioterapia de uso oral,
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utilizado no tratamento do câncer, entre as coberturas
obrigatórias pelos planos de saúde. O relator desse
projeto, com muita honra, é V. Exª, Senador Waldemir
Moka, a quem quero agradecer pelo excelente trabalho e pelo empenho pessoal que está dedicando a
essa matéria, que, como vimos na manhã de hoje, é
de grande relevância.
Estiveram nessa audiência a Drª Martha Regina de Oliveira, representando a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (Agência Nacional de Saúde); o
médico Paulo Hoff, médico oncologista, diretor do Icesp
e do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês,
de São Paulo; a Drª Luciana Holtz de Camargo Barros, presidente do Instituto Oncoguia; o Sr. Arlindo de
Almeida, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, representando os planos de saúde
suplementar; e o Dr. Florentino de Araújo Cardoso Filho, novo presidente da Associação Médica Brasileira.
Considero, Sr. Presidente Waldemir Moka, relator
deste projeto, um dos projetos mais importantes dos
que apresentei neste meu primeiro mandato, que altera
a Lei nº 9.656, de 1998, que dispõe sobre os planos
de seguros privados de assistência à saúde.
Naquela época, praticamente não existiam tratamentos quimioterápicos de uso oral. Atualmente, esses
tratamentos representam mais de 30% das opções
terapêuticas disponíveis no mercado e, segundo estimativa de oncologistas e pesquisadores, no ano de
2021, a quimioterapia oral corresponderá a 80% das
opções terapêuticas em oncologia.
Trata-se, caro Presidente Waldemir Moka, o senhor que é médico, de um grande avanço da medicina
e que, sem dúvida alguma, traz muitos benefícios aos
pacientes, que poderão se tratar no ambiente familiar,
o que vai lhes trazer mais conforto, nesse período difícil da luta pela vida.
Com a quimioterapia oral, os pacientes também
estarão menos suscetíveis a contrair contaminações e
contágios, muito comuns de acontecerem, por causa da
sua baixa imunidade, exposta ao ambiente hospitalar.
Os portadores de câncer, Senador Mozarildo
Cavalcanti, também médico, terão uma recuperação
mais rápida, tendo em vista que a maior eﬁcácia da
quimioterapia oral já foi atestada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e pelos médicos
oncologistas.
O câncer é hoje o segundo fator de morte no
Brasil e brevemente será o primeiro, de acordo com
os especialistas ouvidos na audiência pública, na manhã de hoje.
Em 2012, segundo dados do Instituto Nacional de
Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), o Brasil
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terá 518. 510 novos casos de câncer, o que equivale
a 59 novos casos por hora, ou 1.416 por dia.
Portanto, essa é uma doença grave. Precisamos
tratá-la e dar aos pacientes, principalmente àqueles
usuários de planos de saúde, o atendimento e a cobertura para essa medicação.
A indústria farmacêutica brasileira também deve
ter participação nesse processo. Quanto maior for a
venda, seus preços, hoje elevados, devem diminuir.
Por isso, saúdo a decisão tomada pela Presidenta Dilma Rousseff de recomendar que o BNDES abra
uma linha de crédito para que a indústria farmacêutica
tenha condições de ampliar a produção dos medicamentos destinados à quimioterapia oral.
Também é importante mencionar – estou ﬁnalizando, Sr. Presidente – que, embora o projeto de lei
de minha autoria imponha custos aos planos de saúde, a saúde ﬁnanceira desses planos também é relevante para que possam continuar prestando os seus
serviços à população. Sabemos que o SUS não tem
condições de atender a todos os brasileiros, e os planos desempenham um importante papel para a saúde
de todos. Aliás, os plano de saúde hoje são um sonho
de consumo entre os brasileiros; já ocupa o segundo
lugar, superado apenas pela casa própria e depois
pelo automóvel.
Mas é importante que os planos se atualizem com
aquilo que há de moderno e eﬁciente no tratamento
dos seus pacientes. Hoje, as demandas são muito
maiores, os tratamentos disponíveis são melhores, e
os planos de saúde precisam acompanhar a evolução
da medicina.
A maior preocupação dos planos deve ser com
a saúde pública dos brasileiros, que pagam pelos planos por décadas, e precisam ser bem atendidos por
esse serviço.
Muito obrigada, Sr. Presidente, com os meus renovados agradecimentos pelo seu empenho no trato dessa
questão, que interessa a toda a população brasileira.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senadora Ana Amélia, eu quero lamentar hoje essa questão no seu Estado. Já passamos
por isso no Mato Grosso do Sul, e sei quantas famílias
sofrem com isso.
Quero dizer que, em relação ao projeto de V. Exª,
pode ter certeza de que, depois da audiência pública,
vamos ouvir e vou continuar ouvindo V. Exª até que a
gente chegue a um texto que, tenho certeza, será o
melhor possível para a gente debater na Comissão
de Saúde.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Está em
muito boas mãos.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Como orador inscrito, concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nos últimos tempos, aliás, não
é agora tão recente no Governo da Presidente Dilma,
mas já há algum tempo, nós temos lido com frequência
e visto na imprensa escândalos envolvendo as organizações não governamentais.
Ora, esse assunto, eu não sei se tive a felicidade
ou a infelicidade de começar a tratá-lo durante meu
primeiro mandato, aliás, no primeiro ano do meu primeiro mandato. Isso porque já lá, na Constituinte de
1988, Senador Waldemir Moka, eu via as pressões que
as ONGs – organizações não governamentais –, notadamente as estrangeiras, exerciam sobre temas de
nosso interesse nacional, fosse sobre meio ambiente,
sobre questão indígena, sobre questão mineral, enﬁm,
sobre todos os aspectos da vida nacional. E aquilo me
causou espécie. Principalmente, chamou-se a atenção
aquela presença do cantor Sting, andando para cima e
para baixo com o cacique Raoni e pressionando para
a aprovação do capítulo dos direitos indígenas. Aquilo
parecia uma coisa inocente, alguém apaixonado por
uma tese e que veio lá da Inglaterra para abraçar uma
causa, aqui, “dos coitadinhos” que estavam desprotegidos pela sociedade brasileira, pelo governo brasileiro.
E como me posicionei em algumas coisas, Senador Taques, como, por exemplo, na proposta de um
artigo para ser colocado na Constituição, Senador
Waldemir Moka, que dizia que reservas indígenas, na
faixa de fronteira, não poderiam ultrapassar dois mil
hectares. Recebi um cartão de uma ONG internacional chamada Survival International me chamando de
genocida. Convenci-me, aí, de que algo mais existia
por trás dessas coisas.
Ora, pensar que os países da Europa ou dos Estados Unidos têm moral para nos dizer como devemos
tratar de índio, de meio ambiente, de afrodescendentes
é brincar com a inteligência de todos nós, brasileiros.
O que eles ﬁzeram com os nativos desses lugares? O
que eles ﬁzeram com o meio ambiente deles? Destruíram. Agora, países que são sedes de determinadas
ONGs transnacionais fazem, pintam e bordam.
Naquela época, então, briguei para a instalação de uma CPI para investigar essa questão, principalmente investigar, Senador Moka, a atuação de
algumas ONGs nas áreas de fronteira, nas questões
ambientais, indígenas e de minerais. A CPI trabalhou
durante dois anos, com muita diﬁculdade, porque era
uma caixa-preta. Ninguém conseguia informação; nin-
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guém conseguia convocar alguém para depor, porque
havia uma blindagem total.
Mas, mesmo assim, conseguimos identiﬁcar dez
ONGs, ou organizações não governamentais, envolvidas em ilicitudes as mais diversas, muitas delas envolvidas com assistência à saúde indígena. Isto é, recebiam dinheiro do Governo Federal, sob pretexto de
prestar assistência à saúde indígena, e embolsavam
esse dinheiro. Não prestavam contas. Os convênios
eram feitos sem nenhum tipo de supervisão. Mas tinha
outras ONGs, como, por exemplo, uma ONG de São
Gabriel da Cachoeira, cujo vice-presidente foi preso
pela Polícia Federal transportando minerais, pedras
preciosas que estavam sendo descaminhadas, contrabandeadas.
Houve também o evento na Reserva Roosevelt
– olha o nome: Roosevelt, Presidente dos Estados
Unidos –, dos Cinta Larga, que tem a maior reserva
de diamantes, e de melhor qualidade, do mundo. De
acordo com o dispositivo não regulamentado da lei,
não se pode explorar mineral em área indígena.
No entanto, aquele mineral é constantemente
explorado e descaminhado, e o Brasil não ﬁca sequer
com um tostão desse dinheiro.
Mas bem, fomos e avançamos. Listamos essas
dez ONGs e enviamos para o Ministério Público e para
o Tribunal de Contas da União. Aí, sim, a providência
não poderia ser do Senado; a providência do Senado
foi feita.
Mas nós produzimos o projeto de lei, Senador
Moka, que foi aprovado neste Senado, em 2003 e foi
para a Câmara. Ele está lá desde 2004. Há sete anos,
está na Câmara e, nesses sete anos, foram apensados
22 projetos ao projeto originário da CPI das ONGs,
aqui do Senado. Vinte e dois projetos estão apensados! Portanto, engatados nas gavetas das comissões
da Câmara.
Agora, a Presidente Dilma, depois desses escândalos sucessivos das ONGs no Ministério dos
Transportes, no Ministério do Turismo, no Ministério
do Esporte... Se formos olhar, em todos os Ministérios,
porque, no Ministério da Saúde, com a saúde indígena,
por meio da Funasa; na Funai; em todos os órgãos há
contaminação. Aquela ideia, aquela aura que existia
de que toda ONG era uma entidade sacrossanta, ela
caiu por terra.
Portanto, é preciso dizer – e V. Exª também é
médico – não podemos também generalizar, dizendo
que nenhuma ONG presta. Pelo contrário, há muitas
ONGs sérias neste País. Aliás, deveriam elas encabeçar o movimento para moralizar o setor. Elas deveriam
encabeçar o movimento para que nós tivéssemos uma
lei clara, bem, digamos, transparente, para que pu-
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déssemos dizer, aí sim, “esta ONG tem condições de
exercer esse trabalho, tem qualiﬁcação. Vamos fazer
o convênio, as regras são essas”.
A Presidente Dilma já tomou medidas. Primeiro,
de mandar sustar os pagamentos e mandar fazer um
“pente ﬁno”; segundo, baixou um decreto determinando muitas providências no sentido de uniformizar os
procedimentos. Porque é muito fácil! Um camarada inventa uma ONG, meia dúzia de pessoas inventa uma
ONG, e aí já fazem um convênio com o Ministério A,
B ou C, para, por exemplo, treinar pessoal, e, aí, fabrica relatórios falsos, não faz o trabalho e recebe o
dinheiro. E recebe o dinheiro de quem? Elas recebem
o nosso dinheiro, do que pagamos de impostos. Até
aquela pessoa que recebe Bolsa Família, que tem
de comprar o seu arroz e o seu feijão, está pagando
imposto, porque no preço do feijão e do arroz está o
imposto embutido. Esse dinheiro que essas ONGs estão pegando é dinheiro que estão roubando do povo
brasileiro. E a Presidente Dilma tem, de fato, que botar
ordem, como está botando, nessa questão.
Repito: não tenho preconceito. A minha formação
de médico, como a sua, não permite que nós tenhamos
preconceito de nenhum tipo. Eu não tenho preconceito
com ONGs. Pelo contrário, a minha formação de médico
foi feita dentro da Santa Casa de Misericórdia, que é
o quê? É uma ONG. É uma entidade ﬁlantrópica, uma
organização não governamental. Não tenho nenhum
tipo de preconceito. No entanto, acho que tem que haver uma ﬁscalização do Ministério Público, do Tribunal
de Contas da União, do Poder Executivo e do Poder
Legislativo sobre essas instituições.
E não posso encerrar, Senador Moka, sem pedir
ao Presidente da Câmara que aproveite e dê celeridade
a esses projetos, antes que a Presidente Dilma seja
forçada a editar uma medida provisória e substituir o
trabalho que deve ser do Legislativo. E, aí, nós vamos
reclamar aqui que a medida provisória veio para tratar
de um assunto que está há sete anos na Câmara dos
Deputados, caminhando para o oitavo ano.
Então, quero registrar esse protesto e dizer, ao
mesmo tempo, que vou pedir, inclusive formalmente,
através de um requerimento, informações a todos os
órgãos de ﬁscalização sobre a atuação dessas ONGs.
Ao mesmo tempo, vou formular um documento ao Presidente da Câmara – vou pedir o apoio de todos os
Senadores, principalmente do Presidente da Casa –
para que dê celeridade, dê urgência a esses projetos,
porque se antigamente se pensava que essas ONGs
eram, realmente, todas elas sacrossantas, está provado que não é nada disso.
É hora de termos uma lei, um marco regulatório
– como está na moda dizer –, um código que possa,
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realmente, disciplinar o funcionamento dessas ONGs.
Não quero pregar aqui que o Governo não faça convênio com ONGs. Não. Faça, mas faça decentemente.
E que o dinheiro seja, de fato, aplicado, e que o efeito
seja sentido lá na ponta.
Portanto, quero encerrar o pronunciamento, pedindo a V. Exª que autorize a transcrição de algumas
matérias aqui que dizem respeito a esse tema que
abordei.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, § 1º e
inciso II, do Regimento Interno.)
PROJETO DE LEI N° 3.877, DE 2004
Dispõe sobre o registro, ﬁscalização
e controle das Organizações Não-Governamentais e dá outras providências.
Autor: Senado Federal
Relator: Deputado Nelson Marquezelli
I – Relatório
O projeto de lei sob apreciação, encaminhado a
esta Casa para revisão, pretende disciplinar a instituição e o funcionamento das chamadas “organizações
não-governamentais” (ONG’s), impondo-lhes:
a) a prestação de contas anual dos recursos recebidos (art. 2° da proposta);
b) a catalogação das entidades em cadastro especiﬁcamente voltado a essa ﬁnalidade, mantido pelo Ministério da Justiça (art. 3°);
c) condições especíﬁcas para recebimento de subvenções governamentais (art. 4°);
d) a exigência de autorização do Ministério da Justiça para funcionamento, quando
se tratar de .entidades de origem estrangeira
(art. 5°).
Foram apensadas a matéria sob discussão as
seguintes proposições:
a) Projeto de Lei no 2.312, de 2003, de
autoria da Comissão de Legislação Participativa, que “dispõe sobre a criação do Cadastro
Nacional das Organizações não) Governamentais”;
b) Projeto de Lei no 3.841, de 2004, de
autoria do Deputado José Santana de Vasconcelos, que “dispõe sobre as regras para
registro de Organizações não Governamentais
– ONG’s, estabelece normas para celebração
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de convenio entre aquelas e o Poder Público,
e da outras providências”;
c) Projeto de Lei n° 3.982, de 2004, de
autoria do Deputado Ivan Ranzolin, que “dispõe
sobre a obrigatoriedade de cadastramento peio
Poder Executivo de organizações não governamentais estrangeiras que atuem ou pretendam atuar no Brasil e da outras providências”;
d) Projeto de Lei n° 4.259, de 2004, de
autoria do Deputado Antonio Carlos Mendes
Trame, que “altera o Código Civil, para estender a ﬁscalização do Ministério Público as organizações não governamentais que realizem
parcerias com o Poder Público”;
e) Projeto de Lei n° 4.574, de 2004, de
autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
que “toma possível as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, manter a
qualiﬁcação obtida com base em diplomas
legais diversos”;
f) Projeto de Lei n° 611, de 2007, de autoria do Deputado Sebastião Bala Rocha, que
“dispõe sobre as organizações não-governamentais estrangeiras, cria o Registro Nacional
de Organizações Não-Governamentais e da
outras providencias”;
g) Projeto de Lei n° 644, de 2007, de autoria do Deputado Índio da Costa, que “dispõe
sobre a caracterização das Organizações NãoGovernamentais para efeito de contratação
com o Poder Público e da outras providências”.
Segundo o Senador César Borges, relator da
matéria quando de sua tramitação na Casa iniciadora,
o projeto vem de encontro com o propósito de “coibir
desvios de ﬁnalidade na atuação de muitas ONGs, em
suas parcerias onerosas com o poder público, ávidas
em lançar mão de verbas públicas, especialmente via
convênios (...), sem atenção à qualiﬁcação mínima
obrigatória para tanto”. Essa manifestação descreve
bem as intenções do Senador Mozarildo Cavalcanti,
autor de uma proposição que tramitou no Senado em
conjunto com a aﬁnal aprovada, para quem é indispensável a possibilidade de questionar, em relação
às ONG’s, “a legitimidade da forma e dos critérios de
escolha de seus representantes e sobre a origem e o
destino dos recursos que arrecadam e utilizam”.
II – Voto do Relator
Na tramitação do projeto junto à Casa iniciadora,
restou acolhido projeto de lei de autoria de uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada justamente a
examinar o funcionamento de ONG’s, tal a relevância
conferida pelos Senadores ao assunto sob discussão.
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E, de fato, não há dúvida de que se multiplicam notícias
de irregularidades envolvendo instituições vulgarmente
conhecidas como “não-governamentais”.
Em algumas esferas militares, talvez até com
algum excesso de zelo, entidades estrangeiras chegam a ser acusadas de conspirar contra a soberania
nacional, sob pretexto de defender a preservação da
ﬂoresta amazônica. Não se pode aﬁrmar sem aprofundado exame a procedência de tais alegações, mas sua
simples existência demonstra que o funcionamento
das ONG’s não pode, como hoje ocorre, seguir sem
nenhuma tutela estatal.
Com esse intuito, deve-se elogiar a concisão da
proposição principal e o modo abrangente com
que trata o tema nela abordado. A capacidade de esgotar a questão de tal modo sobressai que não se veriﬁca, nas proposições apensadas, nenhuma sugestão
capaz de enriquecer o conteúdo do projeto que capeia
o processo sob análise.
Convém ressaltar que a oportunidade de aprovação do projeto ainda se toma mais evidente na atual
conjuntura política. Os sucessivos escândalos envolvendo autoridades públicas, que vêm emparedando o
Poder Legislativo e o tomando perigosamente questionável aos olhos da sociedade, receberão uma resposta a altura se a matéria sob crivo merecer a acolhida
dos nobres Pares.
Destarte, vota-se pela aprovação integral do Projeto de Lei no 3.877, de 2004, e pela rejeição das proposições que lhe foram apensadas.
Sala da Comissão, de de 2007. – Deputado Nelson Marquezelli, Relator.
REF.: Matéria em tramitação na Câmara dos
Deputados que regulamentam as atividades das
Organizações Não-Governamentais.
Ao todo foram identiﬁcados 17 Projetos de Lei
que tratam diretamente sobre o tema. Os projetos
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pretendem, em sua maioria, a criação de um cadastro
nacional das ONG’s, a regulamentação de atividades
de ONG’s estrangeiras e o estabelecimento de mecanismos de controle para ﬁscalizar o repasse de recursos a essas organizações.
Muitas destas proposições encontram-se apensadas ao PL 3.877/2011 de autoria da CPI das ONG’s,
num total de 15 projetos apensados.
Na comissão de Trabalho, de Administração e
Serviços Público (CTASP), o PL 3.877/2004 teve como
relator o Dep. Nelson Marquezelli (PTB-SP), e em
11/07/2007, teve o seu relatório aprovado, estabelecendo a aprovação integral do PL e pela prejudicialidade dos demais projetos até então apensados (anexo
o parecer da CTASP).
Após a aprovação na CTASP, ainda no ano dê
2007, o projeto seguiu para a Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), sendo designado como
relator o Dep. Eduardo Barbosa (PSDB-MG), no entanto até a presente data não foi apresentado relatório
na comissão.
Após a designação do relator na CSSF foram
apensados mais 07 Projetos de Lei, sendo o último
ocorrido no dia 01/12/2011, e por isso a matéria encontra-se na Mesa da Câmara.
Outro projeto também de autoria da CPI das
ONG’s é o PL 4.844/2005 que modiﬁca o Código Penal, para tipiﬁcar como crime a apropriação indébita
de recursos públicos destinados às ONGS. A proposição tramita na Comissão de Constituição e Justiça
e Cidadania (CCJC), tendo como relator o Dep. Regis
de Oliveira (PSC-SP), porém ainda não foi apresentado relatório.
Segue anexo relatório de todas as demais proposições identiﬁcadas.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido nos termos regimentais.
Com a palavra, falando pela Liderança da Minoria, Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Waldemir Moka, sinto-me honrado de falar nesta sessão que V. Exª preside.
Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores, venho a esta tribuna fazer um apelo em nome dos
servidores públicos do Poder Judiciário à Presidente
Dilma Rousseff – faço-o em nome de uma servidora,
Dona Neila – e ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro César Peluso, para que encontrem uma
forma de implantar o plano de carreira da categoria.
O descaso com que os servidores do Poder Judiciário têm sido tratados ao longo dos últimos anos, além de
ser injustiﬁcado, pode trazer graves consequências para
a qualidade dos trabalhos nos diversos níveis da Justiça.
Não se pode conceber que, depois de o Poder
Executivo e o Poder Legislativo terem aplicado realinhamentos de tabelas salariais, bem como implantação de planos de carreiras para diversas categorias,
se deixem agora os servidores do Poder Judiciário
literalmente na mão.
Senador Pedro Taques, V. Exª que é da área, de
2008 a 2010, mesmo com as consequências da crise
mundial, o Governo brasileiro gastou mais de R$38
bilhões para realinhar as tabelas salariais de diversas
categorias, mas agora trata com absoluta indiferença
as reivindicações dos servidores do Poder Judiciário.
O Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário em todo o Brasil requer pouco mais de meio
por cento do Orçamento para ter implantada a primeira
etapa em 2012.
Quantitativo semelhante será necessário para
a implantação das demais etapas ao longo dos próximos anos.
Trata-se de uma reivindicação coerente e justa,
que merece ser acolhida, sob pena de haver um sucateamento das carreiras.
Hoje o servidor de nível superior, analista judiciário, tem um piso salarial de R$4.633,00.
Para o servidor de nível médio, o valor é
R$2.908,00 e, para o de nível básico, R$1.447,00.
Mesmo com os anuênios, gratiﬁcações e progressões inerentes a cada categoria, a verdade é que a
remuneração média dos servidores do Poder Judiciário
está bem abaixo dos valores pagos no Poder Legislativo e em diversas categorias do Poder Executivo,
sobretudo às do Fisco e de Gestor Público.
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Esse quadro de remunerações baixas tem provocado uma situação muito grave nas diversas esferas
da Justiça: os novos servidores fazem concurso, assumem os cargos, mas só ﬁcam até quando conseguem
passar num concurso melhor.
É difícil imaginar que o Poder Judiciário deixou
de ser atrativo, sobretudo quando se considera o nível
de escolaridade e formação dos servidores que conseguem ser aprovados nos concursos públicos.
Nesse ritmo, Senador Mozarildo, em médio prazo,
o Poder Judiciário poderá correr um risco de descontinuidade permanente do trabalho administrativo, que,
para ser garantido, requer a substituição dos servidores
aposentados por novas levas desejosas de fazer carreira.
Quem garante o ﬂuxo dos processos e a tramitação na Justiça são os valorosos servidores que, direta
ou indiretamente, assessoram juízes, desembargadores e ministros.
Sem os servidores de carreira, a Justiça para e
deixa de fazer a prestação jurisdicional que lhe cabe.
Esse jogo de empurra que tem sido feito com os
servidores do Poder Judiciário, além de injusto, é indigno com uma categoria que garante o funcionamento
de um dos três pilares da República.
Na verdade, a forma como a Presidente da República tem tratado a questão fere o princípio de freios e
contrapesos, porque faz prevalecer a mão pesada do
Poder Executivo sobre o Poder Judiciário.
Concedo o aparte, com muito prazer, ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Cyro Miranda, digno representante de Goiás, que
honra o povo de sua terra, quero apoiar V. Exª nessa
reivindicação porque os servidores do Poder Judiciário
representam uma carreira de Estado que deve ser valorizada. Mexer na subsistência é mexer na consciência,
já foi dito num livro chamado O Federalista. Esses servidores precisam ser valorizados. Infelizmente, no Brasil,
nós temos o vezo, somos useiros e vezeiros, como se
diz, de desvalorizar o servidor público de carreira. Ele,
servidor público de carreira, representa o nosso Estado,
independentemente de governo. Por isso, quero apoiar
essa reivindicação. Já conversei com o Presidente do
Sindicato dos Servidores do Estado de Mato Grosso,
marquei uma reunião com ele, para que eu possa, aqui
no Senado, bem representar o povo da minha terra e
defender os interesses desses servidores públicos. Também, como Senador da República, destinei emendas
parlamentares individuais para que o Poder Judiciário
Federal do nosso Estado possa exercer a sua atribuição.
Muitos dizem que existe morosidade no Poder Judiciário. Nós podemos combater essa morosidade por meio
de leis que façam com que o processo se proceda em
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tempo razoável, mas também valorizando o servidor
público, que é aquele que vai levar os autos do processo ou vai digitar os processos para que esse processo
cumpra um requisito fundamental da Constituição, que
é a razoabilidade no tempo do processo. Parabéns pelo
seu discurso. V. Exª tem o meu apoio nesta luta.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Muito obrigado, Senador Pedro Taques, que é profundo
conhecedor dessa matéria e também um homem de
carreira no Poder Judiciário.
Concedo o aparte também, com muito prazer, a
S. Exª, Senador Mozarildo
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Quero
cumprimentá-lo pelo tema importante que aborda. No
diapasão do que disse o Senador Pedro Taques, quero
dizer que realmente é interessante haver uma reclamação geral da morosidade da Justiça como se a Justiça
pudesse caminhar mais rápido sem cumprir o que manda
a lei, os códigos de processo. De forma que tem de haver a tramitação de acordo com a lei. Fora isso, como foi
bem frisado por V. Exª, se nós não tivermos funcionários
de carreira, e há de se considerar, como foi dito, que o
funcionário de carreira do Judiciário deve ser considerado
como uma carreira de Estado, e o Poder Judiciário, que
nem legisla, nem executa, tem de ter o apoio dos outros
Poderes para que possa bem exercer o seu mister, sem
ﬁcar subserviente, sem ﬁcar submisso a qualquer dos
Poderes. Então, eu o defendo e sempre digo que é muito difícil você pensar numa democracia sem um Judiciário forte. Você pode até ter uma democracia de vários
modelos, mas nunca com o Judiciário fraco, capenga ou
submisso. Então, quero endossar as palavras de V. Exª e
apoiar a reivindicação dos servidores do Poder Judiciário.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Muito obrigado, Senador Mozarildo. Suas palavras e
seu apoiamento enaltecem meu pronunciamento, porque V. Exª é um profundo conhecedor dos planos de
carreira na sua área médica e sabe o sacrifício que é
para poder alcançar esse objetivo.
Quero também dizer aos Senadores que nós,
como segundo Vice-Presidente da Comissão Mista de
Orçamento, estamos procurando já ampará-los para
que amanhã o Executivo não diga que não tem como
respaldar esse aumento.
O que se conﬁgura é um ﬂagrante desrespeito
do Poder Executivo à devida autonomia ﬁnanceira e
orçamentária garantida ao Poder Judiciário pela Constituição de 1988.
Levados a rigor os dispositivos assentados na
Carta de 1988, a postura da Presidência da República
afronta o princípio da separação dos Poderes e atenta
contra o Estado democrático de direito.
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Mas creio, Sr. Presidente, que, neste caso especíﬁco, falta mesmo é o bom senso e a vontade política.
Não se pode trazer aqui o argumento de que
faltam recursos, sobretudo quando se consideram os
montantes arrecadados pelo próprio Poder Judiciário
e os recordes crescentes de arrecadação federal.
De janeiro a setembro de 2011, a arrecadação
aumentou mais de 20%, quando comparado ao mesmo
período de 2010, e pelo menos 15% do orçamento de
2011 continuam sem serem executados.
A Justiça do Trabalho e a Justiça Federal arrecadaram mais de R$50 bilhões em 2009 entre depósitos e custas.
Ademais, o Poder Judiciário usa apenas metade
dos 6% do montante orçamentário que lhes são devidos nos termos constitucionais.
Não faz sentido, portanto, o tratamento que o
Poder Executivo tem dado às reivindicações dos servidores do Poder Judiciário, que, para 2011, representa
R$1,5 bilhão.
A situação é grave e demanda um entendimento
urgente entre a Presidente da República e o Presidente
do Supremo Tribunal Federal.
Da nossa parte, devemos garantir, por meio de
emenda ao Orçamento de 2012, como falei, que se
conceda o plano de carreira dos servidores da Justiça.
Exatamente por isso, faço um apelo aos Líderes da
Bancada do Governo para que conversem com a Presidente Dilma Rousseff no sentido de ela não vetar uma
possível emenda aprovada pelo Congresso Nacional.
Se os servidores do Poder Judiciário continuarem
abandonados como estão, entendo que poderemos começar 2012 com um quadro de greve e radicalização,
nada desejável para o Brasil.
Sem os servidores, a Justiça não anda e não julga
as contendas dos milhares de brasileiros que recorrem
aos tribunais nas mais diversas instâncias.
Que se faça justiça aos servidores do Poder Judiciário!
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelo
tempo extra.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, na
minha primeira fala nesta tribuna, eu respondi à indagação de um taxista da minha cidade. Ele perguntou
o que faz um Senador. Isso foi no início do mandato.
Eu disse a ele que, basicamente, um Senador
não constrói casas, não constrói hospitais, não constrói estradas. Esta não é a função de um Senador. Um
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Senador, basicamente, exerce três atribuições. A primeira atribuição é criar leis. Eu respondi isto a ele e
falei no meu primeiro discurso desta tribuna. Um Senador busca criar leis, lei em sentido genérico, para que
tenhamos segurança e tranquilidade jurídica. Essa é
uma atribuição básica de um Senador.
Segunda atribuição: ele busca recursos da União
Federal para repassar ao seu Estado ou aos Municípios
do seu Estado, em razão do chamado federalismo cooperativista que existe entre as três pessoas jurídicas
com capacidade política.
E, sobretudo, um Senador ﬁscaliza a aplicação
desses recursos.
Ontem, eu ﬁz aqui, desta tribuna, um discurso
referindo-me ao que ﬁz com as emendas que são destinadas a cada Senador. Cada Senador, eu disse ontem, possui R$15 milhões de emendas parlamentares
individuais. Isso é uma ﬁcção, porque uma grande parte
desses valores não é paga, não é liquidada. Isso depende da conveniência e da oportunidade política daquele
que tem a chave do cofre, que é o Poder Executivo.
Muito bem. Na data de hoje, eu quero expressar ao povo de minha terra, ao povo que para cá me
mandou os projetos que aqui apresentei. Por óbvio,
um Senador não pode ser avaliado pelo número de
projetos que apresenta, porque, número de projetos,
você pode copiar os 30 mil projetos de lei que existem
nesta Casa, fazer um cola-cola e apresentar projetos
que possam tramitar o resto da vida.
Neste ano, apresentei, nesta sessão legislativa
desta 54ª Legislatura, 27 projetos de lei e 6 propostas de emenda à Constituição. Vou fazer referência a
alguns deles, para que eu possa, no último discurso
que farei este ano, fazer uma indagação: aquele valor
que a União Federal me pagou para que eu aqui representasse o meu Estado é compatível com o que ﬁz?
Antes de fazer a relação desses projetos, Sr.
Presidente, para a minha honra, concedo um aparte
a S. Exª o Senador Suplicy, honrado representante do
Estado de São Paulo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT - SP) – Prezado
Senador Pedro Taques, V. Exª nos ensina a cada dia, dizendo as coisas e tudo, mas permita que eu acrescente,
então, uma função de Senador que V. Exª aqui exerce tão
bem. V. Exª expressou, sim, a função de legislar – nesse
sentido, cada Senador aqui examina os projetos de lei do
Executivo e de todos os colegas do Congresso Nacional,
debate, modiﬁca e aprova ou não. A função de legislar é
muito importante. V. Exª também falou da importante função
de ﬁscalizar os atos do Executivo. As duas estão muito bem
explicitadas na Constituição brasileira. E V. Exª mencionou
também a função de destinar recursos e explicou como
se faz com as emendas, como nós fazemos. Acho muito
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bom que V. Exª aqui reporte o que irá fazer com o conteúdo de seus projetos e de suas propostas de emenda à
Constituição, mas pode também se referir a outra função
muito importante que V. Exª exerce tão bem, que é a de
representar o povo do seu Estado, o povo brasileiro e o
seu Partido. Essa função é muito importante, porque, a
cada momento, seja quando estiver, amanhã, dando uma
aula em cursos de Direito de faculdades em São Paulo,
seja quando estiver, até na hora do almoço, no Bolinha,
em qualquer coisa que estiver fazendo, V. Exª estará imbuído da representação do povo. Hoje, quando a Senadora
Ana Amélia expressou a sua preocupação com os estragos havidos em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, ela
expressou o seu sentimento representando o povo com
respeito às atitudes que se esperam dela. V. Exª tantas
vezes expressa muito bem esse sentimento. Ainda ontem,
analisando como V. Exª tem visto o Poder Executivo, o
Poder Judiciário, os três Poderes, de uma forma que hoje
isso mereceu – eu li na imprensa – repercussão. Então,
é o sentimento de V. Exª como representante do povo do
seu Estado que está sendo aqui colocado. Então V. Exª
pode, sim, dizer na sua aula amanhã ou para o motorista de táxi: “Aﬁnal, o que faz um Senador? Representa o
povo, ﬁscaliza o Executivo, legisla, estabelece designações
sobre o que fazer com os recursos a que como Senador
tem direito”. Mas essa função de representar o povo – eu
sempre explico para quem me pergunta – é muito importante. E V. Exª o faz muito bem. Certamente as pessoas
que o estão escutando, no Mato Grosso, ﬁcam pensando: o que o Senador Pedro Taques vai dizer hoje? E em
geral, consideram que V. Exª os representa muito bem.
Disso tenho certeza.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy. Peço à Presidência que junte essa expressão do Senador Suplicy
à minha fala.
V. Exª tem razão. O Senador representa o povo e
o Estado que para cá o enviou. Essa é uma construção
de Stuart Mill. Como V. Exª bem sabe, nós aqui representamos. Qualquer palavra que aqui eu diga, estou
falando em nome do povo da minha terra. Por isso nós
todos, de acordo com o art. 53 da Constituição, temos
a liberdade de opinião, de palavra. Tem razão V. Exª.
V. Exª fez referência ao que eu disse ontem, a
respeito das relações entre o Legislativo, o Executivo e
o Judiciário, que sofreu essa repercussão na imprensa
hoje. Eu disse que algumas pessoas entendem que esta
Casa, que é o Legislativo, não passa de um puxadinho
do Poder Executivo. Um puxadinho do Poder Executivo.
Mas não é bem assim. Isso ocorre porque, no Brasil –
estou repetindo o que disse ontem, Sr. Presidente –,
o Poder Judiciário legisla, temos um presidencialismo
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monárquico e, infelizmente, alguns legisladores parece
que têm dobradiças nas costas.
Nós não podemos ter dobradiças nas costas aqui,
porque nós estamos representando o povo da nossa
terra, estamos representando o nosso Estado.
Concedo o aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti, digno representante de Roraima, Estado em que
já tive oportunidade de exercer as minhas atribuições
naquele Portal do Milênio, na Avenida Ayrton Senna.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Pedro Taques, V. Exª é, com certeza, exemplo de um
Parlamentar que se preocupa. Tem muita gente que acha
que o Parlamentar vem para cá para apresentar emenda
e levar dinheiro para o Estado e só. É evidente que isso
também é uma atividade parlamentar. Infelizmente, a
parte das emendas, Senador Taques, V. Exª que é jurista, não atende aos princípios da administração pública,
que são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade,
a publicidade e a eﬁciência. As emendas parlamentares
foram desmoralizadas pelo Poder Executivo, na medida
em que são liberadas ao alvedrio de todos esses princípios, de acordo com a pessoa: se é do compadrio ou não.
E pior, a grande maioria delas é aprovada e aplicada de
maneira corrupta. Então, muito mais importante do que
fazer do seu mandato só esse meio de liberar emendas,
é ﬁscalizar, apresentar projetos produtivos, enﬁm, defender, como disse V. Exª, o povo que nos mandou para cá,
defender os interesses do nosso povo e do nosso Estado.
Portanto, parabéns a V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti. V. Exª tem razão
na sua fala. Também concordo com isso.
Quando iniciei o mandato – como todos aqui
sabem, nunca fui nem síndico de prédio antes de ser
Senador da República –, uma pessoa me disse o que
as votações aqui representariam nas emendas parlamentares individuais. Disseram-me exatamente o
seguinte: quando você falar com o Ministro, fazendo
algum pedido, ele vai puxar a sua capivara, a votação
em que você apoiou ou não o Poder Executivo.
Tenho a compreensão de que a República Federativa do Brasil passa por um momento diferenciado, um
momento de transformação e que o Poder Executivo
sabe da importância de um Legislativo que seja independente, que não seja um puxadinho do Poder Executivo.
Com muita honra, concedo um aparte à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Pedro Taques, V. Exª e eu temos, digamos, no
aspecto dessa experiência nova de vida, o exercício
de um mandato parlamentar nesta Casa, a mesma origem, porque nunca disputamos sequer para síndico de
um prédio. Estou na mesma situação que a sua, V. Exª
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vindo da Procuradoria da República; eu vindo do ofício
da comunicação. Diferentemente de mim, com o rigor
na atividade de representar a sociedade, o Estado e o
interesse do Estado, V. Exª chegou a ser ameaçado de
morte nesse ofício, tendo de sair, por questão de segurança pessoal, de alguns dos lugares onde atuou como
Procurador da República. Para quem não o conhece,
isso mais ou menos pode deﬁnir o papel que V. Exª
desempenhou na Procuradoria da República. Eu não
sofri ameaça, mas penso que a prestação de contas
que V. Exª faz quebra um paradigma e ajuda a sociedade a valorizar o trabalho do Parlamento, porque há
um descrédito, há uma desconﬁança da sociedade em
relação ao Parlamento, que é frequentemente criticado
e atacado nas suas mazelas. Temos defeitos? Temos.
É claro que temos. Quem não tem? O Poder Judiciário
tem. O Poder Executivo tem. E nós temos que assumi-los de maneira construtiva e protagonizar essa quebra
de paradigma como está fazendo V. Exª: prestando contas do seu mandato, do que fez, aos eleitores de Mato
Grosso, que ﬁzeram bem em mandá-lo para cá para
enriquecer, como uma contribuição valiosa, pela sua
experiência pessoal, uma qualiﬁcação do Senado da
República. Tenho aprendido muito com V. Exª. E essa
prestação de contas, como eu disse, é uma quebra de
paradigma que mostra que a política tem de ser feita
dessa forma. Para o Governo, V. Exª e eu atuamos com
independência. Nossos partidos são da base do Governo, mas nós temos, digamos, a coluna vertebral que não
se dobra, em função de nossas convicções, que são as
mesmas convicções que nossos eleitores e a sociedade que representamos têm a respeito de determinados
assuntos. Foi o caso do combate à corrupção, quando
estivemos juntos no mesmo grupo de Senadores. Isso
fez a diferença. Quero lhe dizer que eu não tenho queixa, faço críticas quando preciso. Para o Governo, para
o Poder Executivo e para a democracia, isso é muito
bom, é muito construtivo e muito positivo. Acho que a
sociedade melhora, mas, sobretudo, a prática política
e prática legislativa. Cumprimentos a V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito
obrigado, Senadora Ana Amélia, digna representante
do Rio Grande do Sul, Estado muito importante para
a consolidação da nossa Federação.
Quero recordar momentos alegres que passei em
Porto Alegre, ao lado do Parcão, um Município de um
Estado muito bonito. Ontem, estávamos conversando
sobre Gramado. O povo do Rio Grande do Sul, tenho
absoluta certeza, está orgulhoso pelo trabalho de V.
Exª. Às palavras que V. Exª me dirige, expresso a minha reciprocidade.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio.
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O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Senador Pedro Taques, de todos os nossos colegas aqui do
Senado, V. Exª é quem mais bem representa a atuação
em defesa do Poder Judiciário, da legislação brasileira.
Quero me solidarizar com V. Exª e dizer que, na minha
opinião, o Congresso Nacional é, sim, um Poder independente e tem a sua atuação, as suas prerrogativas
de forma... que vem fazendo a legislação para o nosso
País. Mas ainda acho, não de arrasto, de maneira alguma, que somos pautados, sim, pelo Governo Federal,
mas também pelo Poder Judiciário. Isso levados, um
pouco, pela morosidade do Congresso Nacional. Acho
que temos de ser um pouco mais ágeis. E o sistema
bicameral não nos propicia essa agilidade de que precisamos na elaboração de um processo legislativo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – V. Exª
quer acabar com o Senado?
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Não,
não quero acabar com o Senado, Senador Mozarildo,
de forma alguma. Muito pelo contrário, acho que teríamos de dar maior celeridade aos processos e às idéias.
Por exemplo, reforma política. Todo início de legislatura
se debate reforma política e muito pouco se avança.
De repente, o Judiciário vem e normatiza isso em uma
súmula vinculante ou em uma jurisprudência consolidada. Aí, sim, o Congresso vai se manifestar. Então,
eram essas as minhas palavras, para me solidarizar
com V. Exª no que diz respeito a esse tema.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito
obrigado, Senador Sérgio, digno representante do Paraná. Eu concordo com V. Exª. O processo legislativo no
Brasil ainda é um processo legislativo do início do século
XIX. Nós estamos tratando de um bicameralismo que é
de equilíbrio; precisamos repensá-lo. Alguns temas poderiam ser votados na Câmara, e, de forma diferenciada
aqui, poderíamos dar mais importância às comissões
parlamentares, notadamente as comissões temáticas
ou materiais, puxando o que existe da Itália, o chamado
processo legislativo abreviado; inclusive faço referência
a isso em um dos projetos que eu aqui apresentei.
Sr. Presidente, tenho 27 projetos a relatar e seis
propostas de emenda à Constituição. Indago a V. Exª
se posso continuar, pois me faltam 23 segundos.
Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, o
Sr. Waldemir Moka deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – V. Exª tem mais dois minutos para concluir.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado pelos dois minutos.
Eu apresentei, como ﬁz referência, 27 projetos
de lei e seis propostas de emenda.

DEZEMBRO54227
2011

Sexta-feira 16

Faço referência a um deles, aquele que transforma
a corrupção em crime hediondo, cujo Relator é o Senador
Alvaro Dias, que aqui se encontra. Esse projeto recebeu o
apoiamento de mais 540 mil brasileiros no site do Senado.
Esperamos que seja colocado em pauta na primeira reunião
da CCJ, na próxima sessão legislativa desta legislatura.
Apresentei um projeto que trata da transparência de
todos os atos do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário,
através da rede mundial de computadores, isso para que
todos possam ter conhecimento do que é feito pela administração pública, cumprindo um dever constitucional do
servidor público que é a publicidade; o cidadão tem o direito
constitucional de saber o que nós aqui estamos a fazer.
Apresentei uma proposta de emenda à Constituição que veda que Senadores e Deputados possam
exercer o cargo no Poder Executivo, isso para que nós
possamos ter uma maior capacidade de ﬁscalização.
Apresentei um projeto para que nós tenhamos
maiores poderes às comissões temáticas ou materiais,
como ﬁz referência no aparte do Senador Sérgio, isso
para que as comissões possam ter o poder de aprovar
projetos, independente do plenário, como está no art.
91 do Regimento Interno desta Casa e art. 58, §2º, da
Lei Fundamental da República.
Apresentei projetos que tratam da prestação de contas durante o período eleitoral: não só os valores, mas os
doadores de campanha devem ser identiﬁcados antes das
eleições. Apresentei um projeto que muda as condutas
vedadas e responsabiliza aquele que doa de forma ilegal.
Apresentei um projeto para que nós tenhamos
uma maior participação popular no ajuizamento das
ações de improbidade administrativa. A Lei nº 8.429,
de 1992, como V. Exª bem sabe, precisa ter uma maior
participação de associações no exercício deste direito
constitucional de todos de ﬁscalizar a administração
pública. Isso, mais uma vez no que se denomina de
Democracia Dialógica, Democracia Participativa.
Apresentei um Projeto de Lei, também, que muda
a Lei nº 8.429 para que as ações de improbidade tenham preferência nos julgamentos, isto para que os
temas mais importantes que desassossegam uma
maior parte da sociedade possam ter um resultado
num tempo que seja razoável;
Apresentei um Projeto de Lei para que nós tenhamos
uma modiﬁcação da Lei de Licitação, para que nos casos de
dispensa de licitação seja comunicado o Ministério Público
e também ao Tribunal de Contas, para que imediatamente
possa instaurar um procedimento administrativo e fazer
com que essa dispensa seja acompanhada e;
Apresentei dois Projetos, e já encerro, Sr. Presidente, para que nós possamos ter um novo repensar
sobre as organizações não-governamentais Senador
Mozarildo. Organização não-governamental não pode
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viver apenas e tão somente de receita pública, ela precisa ter um tempo de maturação para que possa receber recursos públicos, senão estamos transformando
as organizações não-governamentais em atividade
pública, e esta não é a ﬁnalidade de uma organização
não-governamental. Dentre outros projetos.
Agora a pergunta: Esses projetos eles possuem
relatores todos eles? Não. Isso em razão da falta de
um Processo Legislativo que seja mais ágil, de um
Processo Legislativo que possa nos dar a resposta
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num tempo razoável, num tempo devido. Eu quero
pedir, que dentro da forma Regimental, o teor inteiro
da minha fala possa constar nos Anais desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado Srs.
Senadores por me ouvirem.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PEDRO TAQUES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do Art. 210, Inciso
I, § 2º do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Pedro Taques,
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Cyro Miranda.
Durante o discurso do Sr. Pedro Taques,
o Sr. Cyro Miranda, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka,
2º Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Taques,
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Cumprimento o Senador Pedro Taques
pelo seu pronunciamento. V. Exª que tem sido um
grande Senador; Senador Pedro Taques, certamente
o seu primeiro ano de mandato honrou muito o Estado
de Mato Grosso. E é uma alegria muito grande poder
conviver com V. Exª e aprender com os conhecimentos
jurídicos de V. Exª ao longo deste ano.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente. Eu pedi minha inscrição para
falar pela Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/PSB – DF) – V. Exª, Senador Pedro Taques será
atendido na forma do Regimento.
E V. Exª está inscrito como Líder, Senador Alvaro Dias.
Na ausência do Senador Jayme Campos, passo
a palavra ao Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Obrigado, Sr. Presidente, Senador Rodrigo Rollemberg.
Quero dizer, Senador Pedro Taques, que esse
projeto de sua autoria, sobre a majoração dos crimes
ambientais, também estava nos meus pensamentos,
mas eu já conversei com o presidente da Comissão
de Meio Ambiente, Presidente Rollemberg, para ser o
relator desse projeto. Eu acho de extrema importância
e gostaria muito de participar ativamente do debate
desse tema.
Sr. Presidente, também venho à tribuna do Senado na tarde de hoje para fazer um relato sobre os
trabalhos da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. Aprovamos, na data de ontem, o
seu relatório, o relatório ﬁnal, apresentado pelo relator,
Deputado Márcio Macedo.
A Comissão Mista Permanente sobre Mudanças
Climáticas foi instalada neste ano, de forma tardia, mas,
em apenas 90 dias, nós conseguimos desenvolver um
trabalho intenso. Foram cerca de 17 reuniões, incluindo
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aí a de instalação. Houve 16 audiências públicas, sendo três delas audiências regionais. Uma foi realizada
no Estado do Paraná; outra, no Estado de Sergipe; e
também no Estado de São Paulo.
Entre as audiências, Sr. Presidente, nós tivemos
dezenas de debates, já programados no plano de trabalho daquela Comissão. Trouxemos, por exemplo, o
Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, Subsecretário-Geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e
Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores. Inclusive ele foi o chefe negociador da delegação oﬁcial
brasileira na Conferência das Partes, ocorrida agora,
recentemente, na cidade de Durban, na África do Sul.
Para debater os novos resultados do IPCC, nós
trouxemos o José Antonio Marengo Orsini, Chefe do
Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Inpe, representando o Ministério da Ciência e Tecnologia. Também
esteve presente o Eduardo Delgado Assad, Secretário
de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, do
Ministério do Meio Ambiente.
Para debater sobre o Programa Antártico Brasileiro, nós trouxemos o Contra-Almirante Marcos José
de Carvalho e também o Secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, além do Capitão
de Mar e Guerra Márcio Renato Leite.
Também esteve presente, representado o Ministério da Pesca, a Jaqueline Leal Madruga; representando
o Ministério da Ciência e Tecnologia, esteve presente
o Sr. Edson Rodrigues, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, entre outros, quando
debatemos esse programa.
Fizemos também uma audiência pública para
debater o plano de agricultura de baixo carbono, com
a presença de representantes de diversos ministérios,
inclusive da Embrapa.
Debatemos, em audiência pública, na cidade de
Foz do Iguaçu, no interior da usina de Itaipu, com a
presença de vários convidados: Luiz Pinguelli Rosa,
diretor da Coppe/UFRJ (Universidade Federal do Rio
de Janeiro); Amilcar Guerreiro, Diretor de Estudos de
Economia da Energia e Meio Ambiente da Empresa
de Pesquisa Energética (EPE); Albert Cordeiro, Diretor-Geral do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
(Cepel); Dr. Celso Vainer Manzatto, Chefe-Geral da
Embrapa, além dos diretores da Itaipu Binacional.
Tivemos a oportunidade de discutir o Programa Brasileiro de Geração de Energia Limpa, a energia produzida por meio de hidrelétricas, e seus impactos no
ambiente brasileiro.
Tratamos também da gestão das águas, com a
presença de várias autoridades nesse sentido. Fizemos
uma audiência pública na cidade de São Paulo para
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debatermos os impactos ao meio ambiente causados
pelos grandes centros.
Também ﬁzemos uma audiência pública na cidade de Aracaju, Sergipe, para debatermos os biomas
brasileiros: o cerrado, a mata atlântica, a caatinga, inclusive a Amazônia.
Debatemos, recentemente, em uma audiência
conjunta com a Comissão do Meio Ambiente, os impactos ambientais causados pelo desastre ocorrido na
bacia de Campos, no campo de Frade, de responsabilidade da empresa Chevron.
Fizemos também, entre outras audiências, Srª
Presidente – estamos aqui relatando as mais importantes –, uma, na data de ontem, para debater os resultados da COP-17. No que diz respeito à COP-17,
que é a Convenção das Partes, que ocorreu na cidade
de Durban, na África do Sul, agora no ﬁnal do mês de
novembro, início do mês de dezembro, entendemos
que houve um avanço. Mas esse avanço foi um pouco prospectado dentro de uma ansiedade que havia
de uma possível frustração da COP. Primeiramente,
criou-se, no cenário mundial, a expectativa de que haveria um esvaziamento ou mesmo a não prorrogação
do Protocolo de Kyoto, e, ao ﬁnal da Convenção das
Partes, conseguiu-se a prorrogação desse Protocolo,
e isso foi tido como grande avanço na COP-17. Acreditamos que foi realmente, mas não é o suﬁciente. Esperávamos muito mais no que diz respeito ao tema da
COP-17, porque a COP-17 foi especiﬁcamente para
tratar de mudanças climáticas. Ela tinha como tema
principal mudanças climáticas. E qual foi o avanço no
campo das mudanças climáticas? O máximo a que
chegamos foi um acordo assinado pela China, pelos
Estados Unidos, de que, a partir de 2015, começar-se-ia a escrever algo para entrar em vigor somente
em 2020 sobre mudanças climáticas. Esperávamos
muito mais disso. E isso tudo com um trabalho grande,
intenso da delegação brasileira.
E aqui eu quero enaltecer a pessoa da Ministra
Izabella e também a do Embaixador Corrêa do Lago,
que tiveram um papel fundamental na prorrogação do
Protocolo de Kyoto, bem como nesse acordo em torno do clima até 2015, para entrada em vigor em 2008.
Mas a decepção, Sr. Presidente, vem com a saída
do Canadá, da Rússia e do Japão. Esses três países
não saem, é lógico, até 2012, mas não são signatários
da prorrogação. Isso é um sinal de descomprometimento no que diz respeito ao clima, no que diz respeito ao
aquecimento global, no que diz respeito à mitigação da
emissão de gases nocivos à atmosfera. E entendemos
que isso é um mau sinal.
Não sabemos como vai ser a partir de 2017, ou
2020, quando venceria o Protocolo de Kyoto. Talvez
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a nossa esperança resida ainda na Rio+20, que vai
acontecer no ano que vem, na segunda quinzena do
mês de junho, na cidade do Rio de Janeiro.
A Rio+20, por mais que tenha como objetivo tratar
do Fundo Verde, e o Fundo Verde Sustentável, colocando aí a erradicação da pobreza como item prioritário
também, mas eu acho que nós temos que começar a
dar a importância necessária à Rio+20, Senador Mozarildo, porque ela vai ser aquele evento onde vamos
comparar o que foi feito desde a ECO 92 e o que é
possível e necessário se fazer a partir de 2012.
Nós temos que ter a responsabilidade, e acho
que o Governo brasileiro, acho que a Presidente Dilma tem que chamar para ela a responsabilidade de
trazermos para a Rio+20 uma concentração de chefes
de Estados jamais vista no que diz respeito ao meio
ambiente, porque, sem um meio ambiente adequado,
não haverá sobrevida no Planeta.
Não estamos aqui, Sr. Presidente, tratando da
sobrevida no Planeta nas próximas décadas, mas talvez nos próximos séculos. O que será deste Planeta
daqui a duzentos, daqui a trezentos, daqui a quinhentos
anos? Não sabemos. E, se não cuidarmos do Planeta
de forma global – e, daí, precisamos da intervenção
de todos os países –, não sabemos o que poderá ser.
Sabemos o que éramos há duzentos anos. Éramos um
Planeta quase que na totalidade verde, e éramos um
Planeta que consumia poucos recursos naturais; mas
o que seremos daqui a duzentos anos?
Quero ainda, Sr. Presidente, para concluir, destacar que acontecerá na data de amanhã, na cidade do
Rio de Janeiro, o lançamento da Primeira Cúpula Mundial de Legisladores como parte integrante da Rio+20.
Acho o evento de uma importância ímpar e tenho ciência de que V. Exª, Senador Rodrigo Rollemberg, estará
presente lá amanhã, na cidade do Rio de Janeiro, para
representar o Congresso Nacional, o Senado Federal
e dizer que estamos atentos e que estamos cuidando
dos assuntos do meio ambiente e dos assuntos que
são de interesse de toda a Nação brasileira.
Sr. Presidente, essas eram as considerações que
eu tinha para fazer sobre a Comissão de Mudanças
Climáticas e dizer que assumimos a presidência no
ﬁnal do mês de agosto e, em pouco mais de noventa
dias, conseguimos fazer um relatório com as recomendações ao Poder Executivo e também sugestões de
proposições ao Poder Legislativo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Sérgio Souza.
Quero cumprimentar V. Exª pelo trabalho realizado
à frente da Comissão de Mudanças Climáticas, mos-
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trando todo o seu compromisso, todo o seu dinamismo
em relação a esse tema tão importante.
Passo a palavra, para falar como líder, ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a Presidente Dilma tem relações administrativas com o Ministro Fernando Pimentel, alvo de
denúncias veiculadas pela imprensa fartamente, nos
últimos dias, mas possui também relações pessoais
históricas com o Ministro. Talvez isso justiﬁque seu
empenho na sua defesa. A Presidente Dilma tem se
constituído advogada de defesa de todos os Ministros
denunciados desde o início de seu Governo. Nesse
caso, no entanto, é uma advogada mais dedicada,
mais aplicada e protege o Ministro denunciado, inclusive determinando que não venha ao Senado Federal prestar esclarecimentos. Senador Pedro Taques,
é um comportamento inusitado. De início, a decisão
foi de apoiar a vinda dos Ministros denunciados para
que pudessem aqui apresentar sua defesa. Vieram
todos, com exceção de dois, coincidentemente ﬁliados ao PT, o partido da Presidente da República, o Sr.
Palocci e o Sr. Pimentel. Os outros vieram, de todos
os outros partidos, com apoio da Presidente e do PT.
Por que essa discriminação? Por que utilizar-se de
dois pesos e duas medidas em matéria que deveria
ter tratamento isonômico? Por consequência da não
aprovação do requerimento que pedia a presença do
Ministro para falar ao Senado, estamos apresentando
hoje um requerimento de informações. É evidente que
há uma burocracia, e esse requerimento não deve ser
respondido no curto prazo. É possível até que, quando
as respostas forem enviadas ao Senado Federal, elas
já estejam superadas pelos fatos, mas é nosso dever
utilizar todos os expedientes possíveis para cumprir a
tarefa ﬁscalizatória que se impõe ao Congresso Nacional, especialmente à oposição.
Uma das indagações diz respeito à série de palestras que teria o Ministro Pimentel proferido em nome
da Federação das Indústrias de Minas Gerais, pelo
interior do Estado. Quando abordamos essa questão no debate sobre o requerimento que convidava o
Ministro, aﬁrmamos que dirigentes dessa federação
mineira desconheciam a existência dessas palestras.
Disseram que essas palestras não haviam sido realizadas. E agora, no dia de hoje, o jornal O Globo conﬁrma: visitou as cidades citadas como palco dessas
conferências e constatou que elas não se realizaram.
Portanto, o que houve foi uma mentira combinada. É
o que ﬁca explicitado. Nós somos forçados a entender, dessa forma, que houve uma mentira combinada
entre o Presidente da federação e o Ministro Pimentel.
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O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Alvaro...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vou
conceder, Senador Pedro Taques, com o maior prazer. Mas fazendo referência ao número de indagações
que elenquei, são doze indagações. A Presidente da
República aﬁrma que não se trata de assunto do Governo Federal, que o Ministro não era Ministro quando
prestou consultorias. Ora, parece-me que a Presidente
deseja tergiversar.
Ocorre que o Ministro deixava a Prefeitura, onde,
como Prefeito, havia celebrado contratos com empresas que agora contratavam serviços de consultoria
do Ministro. É evidente que há aí uma conexão entre
público e privado. Mas estava o Ministro num período que antecedia a eleição presidencial já exercendo
função de comando na campanha da candidata que
tinha perspectiva de vitória; portanto, proximidade com
o poder. Não há como negar essa relação do setor...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Presidente. Obrigado pelo som.
Não há como negar essa conexão do poder público com o setor privado. Coincidentemente, as empresas que pagaram por consultoria, algumas delas,
tiveram contratos celebrados com o Governo Federal,
prestaram serviços ao Governo Federal. Portanto, como
negar a existência do conﬂito de interesses?
Eu vou conceder o aparte, com satisfação, ao
Senador Pedro Taques, pedindo autorização ao Presidente da sessão.
Senador Pedro Taques, com prazer.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Alvaro, apenas para apoiar esse pedido de informações.
Vejo que essa atribuição seja não só da oposição, mas
de todo parlamentar, porque uma de nossas atribuições básicas é a ﬁscalização. E quanto ao argumento
de que era uma atividade privada, mas o recurso da
Federação das Indústrias decorre, é originário de contribuições a sindicais patronais, portanto, são recursos
públicos, são recursos que pertencem a todos nós, e
a República precisa saber de que maneira foi pago
isso. Eu concordo com V. Exª e me associo a esse
pedido de informações, sem prejulgar quem quer que
seja. Mas um Senador, um parlamentar, tem o dever
de saber o que ocorreu.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador Pedro Taques.
V. Exª lembra muito bem que há recursos públicos,
sim, envolvidos, já que uma federação das indústrias
integra o Sistema S e, obviamente, vale-se de recursos públicos.
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Eu queria, Sr. Presidente, pedir a V. Exª, agradecendo a concessão do tempo, a publicação do texto em
sua íntegra e também do requerimento que estamos
encaminhando à Mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
s $IVERSAS MAT£RIAS FORAM PUBLICADAS NOS ¢LTIMOS
dias acusando o Ministro Fernando Pimentel
de ter recebido R$ dois milhões por serviços de
consultoria prestados entre 2009 e 2010.
s 3EGUNDO ESSAS MAT£RIAS AS ATIVIDADES DO MInistro têm fortes indícios de tráﬁco de inﬂuência e revelam um forte conﬂito de interesses.
s !O CONTRÖRIO DE 0ALOCCI O -INISTRO 0IMENTEL AT£
se antecipou fornecendo os nomes de seus clientes
e os valores pagos. Mas muita coisa ainda precisa de
respostas.
s %M PRINC¤PIO FORAM QUATRO OS CASOS CITADOS
R$ um milhão da FIEMG, R$ 514 mil da construtora
Convap, R$ 400 mil da QA Consulting e R$ 130 mil da
ETA Bebida do Nordeste.
s 0ARA ALGUMAS EXISTEM RECIBOS MAS NâO EXIStem os contratos.
s 0ARA OUTRAS NâO FORAM APRESENTADOS OS RECIBOS
de pagamento.
s .âO HÖ TAMB£M CLAREZA COM RELAÀâO A QUE
tipo de serviços foram prestados.
s 0RECISAMOS TER EM MENTE QUE o Ministro Pimentel não era um consultor qualquer. Era um consultor
muito inﬂuente no governo, com notória ligação pessoal
com a então ministra Dilma Rousseff.
s .O CASO DOS SERVIÀOS PRESTADOS A EMPRESA DE
informática QA Consulting, foram R$ 400 mil entre
2009 e 2010.
s 5M DOS PROPRIETÖRIOS DA EMPRESA E lLHO DE
Otílio Prado, sócio minoritário de Pimentel na P-21
Consultoria.
s3EGUNDO O PRPRIO 0IMENTEL OS SERVIÀOS DESCRItos na nota ﬁscal de R$ 200 mil emitida pela empresa
são genéricos para atender o enquadramento tributário dos serviços.
s ! 1! PAGOU A PRIMEIRA PARCELA DOIS DIAS ANTES
de ser contratada pela empresa HAP, que pagou R$
230 mil para executar serviço de infraestrutura para
soluções de rede.
s .O #2%! -' NâO HÖ 2EGISTRO DE !NOTAÀâO
de Responsabilidade Técnica referente a esse serviço no período.
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s / -INISTRO 0IMENTEL £ AMIGO PESSOAL DO DONO
da HAP, Roberto Senna.
s #OM RELAÀâO A #ONVAP DA QUAL RECEBEU 2 
mil, não ha informação sobre a assinatura de contrato
para a prestação de serviços.
s !PS A CONSULTORIA A #ONVAP ASSINOU COM A
prefeitura de Belo Horizonte dois contratos que somam
R$ 95,3 milhões.
s $A %4! A EMPRESA DE 0IMENTEL RECEBEU 2
130 mil em duas parcelas. Primeiro, os sócios da ETA
negaram que tinham contratado a P-21. Depois, apareceu um antigo dono que conﬁrmou a contratação.
s )NICIALMENTE NENHUM DOS TRäS SCIOS DA EMpresa admitiu este pagamento. Roberto Ribeiro Dias
disse que o negócio é “muito estranho”; Adriano Magalhães da Silva disse não saber “nada” sobre o caso;e
Eduardo Luis Bueno aﬁrma que é “difícil” a empresa
ter feito uma contratação deste tamanho.
s 0IMENTEL INICIALMENTE TAMB£M OMITIU A PRESTAção de serviços a ETA quando foi questionado sobre
suas atividades como consultor.
s #OM RELAÀâO A &)%-' FOI MAIS 2 UM MILHâO
Metade do valor teria vindo da prestação de consultoria a empresas associadas a Ciemg.
s / ENTâO PRESIDENTE DA &)%-' HOJE PRESIDENTE
da CNI, conﬁrmou que contratou Pimentel para que
ele auxiliasse na preparação de projetos e programas
de desenvolvimento, que pudessem ser apresentados
ao poder público, para redução de carga tributária, melhoria das condições e do ambiente de trabalho e de
investimento, por exemplo.
s 2OBSON !NDRADE DISSE TAMB£M QUE 0IMENTEL
fez palestras nas dez unidades regionais da federação
em cidades-polo da indústria mineira.
s / PRESIDENTE DO #ONSELHO DE 0OL¤TICA %CON¹MICA
Industrial da FIEMG, Lincoln Gonçalves Fernandes, e
o gerente de economia, Guilherme Leão, responsáveis
por esse tipo de atividade na entidade, não se lembram
da participação de Pimentel.
s 0ORTANTO O QUE PEDIMOS AO MINISTRO £ SIMPLES
que ele apresente cópias das notas ﬁscais de cada um
dos pagamentos feitos à consultoria, bem como dos
contratos assinados com as empresas, dos projetos
apresentados à FIEMG, dos relatórios dos eventos dos
quais participou como palestrante com, por exemplo,
data dos eventos, cópia dos bilhetes das viagens realizadas, quem teria participado das palestras, programação enﬁm, o mínimo de comprovação de que os
fatos realmente ocorreram.
s 3E O -INISTRO 0IMENTEL E SUA CONSULTORIA n 0 
– não tem os comprovantes do recebimento dos pagamentos, com certeza as empresas que pagaram pelos
serviços terão como comprovar, pois, numa eventual
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ﬁscalização da Receita Federal, os administradores
teriam que prestar contas desses pagamentos.
s » BOM LEMBRAR O -INISTRO 0IMENTEL NâO £ UM
consultor comum. Tinha – e tem – fortes relações com
o governo. Há um claro conﬂito de interesses na atuação do ministro que, de uma forma ou outra, envolve
recursos públicos.
s -UITAS DAS EMPRESAS ATENDIDAS PELAS CONSULTOrias de Pimentel obtiveram sucesso em contratos com
a Prefeitura de Belo Horizonte.
O jornal O Globo publicou, hoje, perguntas que
o ministro Fernando Pimentel ria”o respondeu sobre
suas atividades como consultor de empresas em 2009
e 2010.
O Ministro Pimentel, se quiser, poderá responder essas perguntas. Basta aceitar nosso convite para
audiência pública nesta Comissão. As perguntas são
as seguintes:
1 – A Federação das Indústrias de Minas Gerais
(Fiemg) informou que Pimentel, então ex-prefeito de
Belo Horizonte, foi contratado, por meio da P-21 Consultoria e Projetos Ltda. para propor programas de
desoneração tributária e desenvolvimento ao governo
federal. Quais foram esses programas?
2 – A Fiemg informou que Pimentel deu “orientação aos técnicos e colaboradores para elaboração e
desenvolvimento de conteúdos”. Quem são os técnicos
e colaboradores que trabalharam sob sua orientação?
3 – Por que neg6cios de R$ 514 mil, R$ 400 mil
e R$ 130 mil foram feitos por Pimentel sem contratos
formais – apenas verbais?
4 – Que garantias de prestação do serviço Pimentel dava aos seus clientes?
5 – E por que o ministro não apresenta a comprovação dos serviços prestados, já que conﬁrma ter
recebido todos os valores publicados pelo O GLOBO?
6 – Por que o ministro omitiu ao jornal O GLOBO
ter prestado serviços à ETA Bebidas Ltda., de Pernambuco, na hora de somar os valores recebidos com sua
atividade de consultoria?
7 – O ministro conhece Eduardo Luis Bueno,
sócio da ETA Bebidas e acusado por doação ilegal
de recursos na campanha eleitoral de 2006? Se sim,
desde quando e como se conheceram?
8 – Para prestar serviços à ETA, Pimentel viajou
a Pernambuco para conhecer detalhes do mercado
de refresco de guaraná no Nordeste? Ou prestou o
serviço a partir de Belo Horizonte?
9 – Na última quarta-feira, O GLOBO contactou
todos os donos da ETA desde a sua fundação. Eles
negaram conhecer Pimentel. No dia seguinte, a empresa divulgou nota conﬁrmando a contratação de Pimentel como consultor e informou que ninguém daria
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mais entrevistas. Quem são os diretores da ETA com
quem Pimentel aﬁrmou ter mantido contato telefônico
durante a prestação de seus serviços de consultoria?
10 – O ministro sabe dizer qual era o faturamento
médio da ETA quando prestou a consultoria?
11 – Quem é o dirigente da Federação das Indústrias de Pernambuco que Pimentel aﬁrmou, em entrevista à “Folha de S. Paulo”, ter indicado seu trabalho
aos donos da ETA?
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° , DE 2011
Solicita informações ao Excelentíssimo Ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior sobre as suas atividades como consultor.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas as seguintes informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado do Desenvolvimento Indústria
e Comercio Exterior sobre as suas atividades como
consultor:
1 – A P-21 Consultoria e Projetos Ltda,
cujo um dos sócios é o Ministro Fernando Pimentel, propôs, a FIEMG, programas de desoneração tributária e desenvolvimento ao governo federal. Quais foram esses programas?
Anexar cópias dos programas apresentados
a FIEMG.
2 – O presidente da FIEMG, Robson
Andrade, aﬁrmou que o Ministro Pimentel fez
palestras nas dez unidades regionais da federação em cidades-polo da indústria mineira.
Em quais cidades foram realizadas essas palestras? Qual o conte6do de cada uma delas?
Quanto o Ministro Pimentel recebeu em cada
uma dessas palestras? Anexar c6pia das notas
ﬁscais referentes a cada um dos pagamentos.
3 – A Fiemg informou que o Ministro Pimentel deu “orientação aos técnicos e colaboradores para elaboração e desenvolvimento de
conteúdos”. Quem são os técnicos e colaboradores que trabalharam sob sua orientação?
Que tipo de orientação foi dada a esses técnicos? Quanto o ministro recebeu por essas
orientações? Anexar cópia das notas ﬁscais
referentes a cada um dos pagamentos.
4 – A Atual Secretária de Desenvolvimento da Produção, Heloísa Regina Guimarães Menezes, foi indicação do Presidente da
FIEMG, Robson Andrade?
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5 – O Ministro Pimentel prestou serviços
à empresa ETA bebidas Ltda, de Pernambuco?
Que tipo de serviços foram prestados? Quanto
recebeu por esses serviços? Anexar cópia das
notas ﬁscais referentes a esses pagamentos.
6 – Para os serviços prestados à empresa de informática QA Consulting, foram pagos
ao Ministro Pimentel o equivalente a R$ 400
mil. O Ministro Pimentel tinha conhecimento de
que um dos proprietários da empresa é ﬁlho
de Otílio Prado, sócio minoritário do Ministro
na P21 Consultoria?
7 – O Ministro Pimentel não vê conﬂito
de interesses nessa relação?
8 – Que tipo de serviços foram prestados
à QA Consulting?
9 – A QA consulting foi contratada pela
HAP consultoria para executar serviço de infraestrutura para soluções de rede. O Ministro Pimentel tem conhecimento de que não
há, no CREA-MG, Registro de Anotação de
Responsabilidade Técnica referente a esse
serviço no período?
10 – O Ministro Pimentel é amigo pessoal
do dono da HAP, Roberto Senna?
11 – Por que negócios envolvendo volume tão alto de recursos foram feitos pelo
Ministro Pimentel sem contratos formais –
apenas verbais?
12 – Que garantias de prestação dos
serviços o Ministro Pimentel dava aos seus
clientes?
Justiﬁcação
Diversas matérias foram publicadas nos últimos
dias acusando o Ministro Fernando Pimentel de ter
recebido R$ 2 milhões por serviços de consultoria.
Segundo essas matérias, as atividades do ministro têm fortes indícios de tráﬁco de inﬂuência e revelam
um forte conﬂito de interesses.
Em princípio, foram quatro os casos citados: R$
1 milhão da FIEMG, R$ 514 mil da construtora Convap, R$ 400 mil da QA Consulting e R$ 130 mil da ETA
Bebida do Nordeste.
Para algumas existem recibos, mas não existem
os contratos. Para outras, não foram apresentados os
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recibos de pagamento. Não há, também, clareza com
relação a que tipo de serviços foram prestados.
O Ministro Pimentel não era um consultor qualquer. Era um consultor muito inﬂuente no governo,
corn notória ligação pessoal com a então ministra
Dilma Rousseff.
Portanto, o presente requerimento visa oferecer
ao Ministro Pimentel uma oportunidade para que ele
esclareça as denúncias de traﬁco de inﬂuência e de
conﬂito de interesses publicada pela imprensa nos
últimos dias.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2011. –
Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Senador Alvaro Dias, V. Exª será atendido
na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, pela ordem, enquanto o Senador Suplicy
chega à tribuna, com a permissão de V. Exª.
O Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. PDT – MT)
– Pois não, Senador Alvaro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de anunciar a presença, na tribuna de honra, de Duarte Marques, Deputado Federal português, Juan Martinez,
da Juventude Democrática da Venezuela, e Collin
Jergens, Assessor de Mídias Sociais do Presidente
Barack Obama.
Agradecemos a visita dos três jovens, o parlamentar português e os demais jovens, que se encontram
honrando-nos com as suas presenças aqui no plenário
do Senado Federal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Obrigado, Senador Alvaro.
Também agradeço a presença e desejo a todos
boas-vindas e que levem, assim que se forem do Brasil,
que aqui nesta República temos coisas boas, coisas
muito bonitas. Sem bem-vindos ao Brasil!
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Passo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Pedro Taques, gostaria de,
antes, saudar a presença do Deputado Vicentinho, de
São Bernardo do Campo, do Partido dos Trabalhadores, meu companheiro de partido, de anseios, de
objetivo, que acompanha o casal Amanda Dimitrova
e Alexandre Dimitrova, empresários na produção de
queijos na região de São Bernardo.
Sr. Presidente, Senador Pedro Taques, Senadora
Ana Amélia e Srs. Senadores, quero fazer uma reﬂexão sobre os resultados da Conferência de Durban,
que foram objeto de reﬂexão hoje na Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, em especial
por iniciativa do Senador Fernando Collor de Mello,
que esteve em Durban. Ainda há pouco, tivemos aqui
também uma reﬂexão importante do Senador Sérgio
de Souza, do Paraná, a respeito.
O relatório ﬁnal da conferência de Durban, na
África do Sul, que reuniu representantes de 194 países do mundo, não teve os resultados esperados por
aqueles que estão preocupados com o meio ambiente. Embora tenham participado a China e os Estados
Unidos, dele não ﬁzeram parte índia, Japão e Rússia
– também grandes poluidores – o que impediu signiﬁcativos progressos na discussão do clima.
O aspecto mais grave, registrado pelo Valor Econômico, do dia 12 de dezembro de 2011, em sua página A12, é que:
“Os resultados da 17° Conferência das
Nações Unidas sobre o clima não levam o
mundo a um aumento da temperatura menor
de 2 graus Celsius, como a ciência considera
prudente, mas a algo entre 3 graus Celsius
e 4 graus Celsius, um horizonte de intensos
desastres naturais”.
Recentemente, uma conferência sobre o clima
na usina de Itaipu, no Estado do Paraná, da qual participou Leonardo Boff e alguns dos maiores climatologistas do Brasil como Carlos Nobre e seus irmãos
Antonio e João Nobre, apresentaram a tese de que os
cientistas do mundo inteiro estão estudando agora o
crescimento abrupto do efeito estufa. Eles aﬁrmaram
que um aumento acima de 2 graus Celsius fará com
que a agricultura não seja mais possível em nosso planeta. Além disso, o permafrost, que é a terra permanentemente gelada e que está por baixo das grandes
geleiras das regiões polares Nórdica e Antártica, está
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se derretendo, o que liberará gigatoneladas de gás
metano e ácido nítrico. O primeiro escondido, desde
a Pré-História sob as geleiras Nórdicas e o segundo
liberado do fundo dos mares. O gás metano é trinta
vezes mais daniﬁcador da atmosfera do que o dióxido
de carbono e o ácido nítrico.
Se ligarmos os resultados de Itaipu aos de Durban, chegamos a graves conclusões. Em 2020, prazo
dado pela mesma Conferência das Nações Unidas
e pelo Brasil para que se ultrapasse o resultado do
Protocolo de Kyoto, pelo qual se reduziriam 5% das
emissões mundiais sobre o nível de 1990 e que não
foi cumprido até hoje, demonstra-se muito pequeno
diante da quantidade enorme de gás carbônico que
seria preciso retirar da atmosfera.
O resultado, proposto em 1992 no Rio, era para
ser alcançado no ano 2000. Pelo que pudemos julgar
da comparação dos dois eventos, não será sequer
atingido em 2020. Foi uma notícia impactante para o
mundo, diante dos resultados da conferência de Durban.
Segundo Leornardo Boff, a subida dos 2 graus
Celsius, acima dos quais a agricultura se inviabiliza,
será atingido em cinco ou seis anos e o processo de
elevação da temperatura será excepcional, exponencial.
Cabe ressaltar os esforços da delegação brasileira em Durban, cheﬁada pela Ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira e pelo Embaixador Luiz Alberto
Figueiredo, nosso negociador-chefe, um dos responsáveis pelo fechamento do acordo ﬁnal, conseguido
após entendimentos com representantes da Índia e
da Comunidade Europeia.
A participação do embaixador Luiz Alberto Figueiredo foi tão decisiva para o fechamento do Acordo que
o ministro britânico de Energia e Clima, Chris Huhne,
com quem Figueiredo havia se desentendido durante
boa parte da conferência, acabou elogiando o brasileiro. “Luiz é um advogado criativo e um grande parceiro
nas negociações. O Brasil, por sua vez, que tem um
histórico de conquistas incrível, está sendo cada vez
mais projetado no âmbito internacional”, disse Chris
Huhne, em entrevista coletiva.
O embaixador Luiz Alberto Figueiredo, presidente
de nossa missão, considerou Durban uma vitória da
diplomacia do clima, que deu novo fôlego para que o
mundo alcance um acordo capaz de combater o aquecimento global. A posição do Brasil, que desde o início
aceitou cumprir metas, foi elogiada por diplomatas europeus e americanos.
Em face desses resultados, sugiro que o Governo
brasileiro intensiﬁque suas ações no sentido de mobilizar a população brasileira, na Rio+20, onde estarão
Chefes de Estado do mundo inteiro, pressionando-os
para salvar nosso Planeta.
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Os dois graus Celsius – era um consenso, até
este mês, que seriam atingidos apenas em 2100 – já
estão batendo à nossa porta. As catástrofes previstas para segunda metade deste século, entre eles o
desaparecimento dos recifes de corais e da ﬂoresta
amazônica, já poderão ser vistas por nossos ﬁlhos e
netos, e até, quem sabe, por nós mesmos.
Nessas condições, como chegarmos até 2020
sem inviabilizarmos a agricultura, que é dependente
direta das condições climáticas? E como sobreviver à
impossibilidade de vivermos sem a vida submarina,
que está se extinguindo?
Na reunião da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional (CRE), hoje realizada, o Presidente,
Senador Fernando Collor, que esteve na Conferência
de Durban, alertou-nos sobre como os resultados ali
obtidos ﬁcaram aquém dos esperados, apesar dos esforços da delegação brasileira, cheﬁada pela Ministra
Izabella Teixeira, pelo embaixador Luiz Alberto Figueiredo e também pelo Embaixador André Corrêa do Lago.
Avaliou o Senador Fernando Collor que se fará
necessário um empenho pessoal muito grande da
Presidenta Dilma Rousseff – aliás, como aqui também
expressou o Senador Sérgio de Souza – para que a
Rio+20, a ser realizada em 2012, venha, de fato, a alcançar os objetivos de cuidarmos do meio ambiente
e do clima de forma a evitar os desastres previstos
pelos cientistas.
A CRE hoje decidiu que, no início dos trabalhos
de 2012, realizaremos audiências – inclusive o Senador Mozarildo Cavalcanti foi um dos proponentes – sobre a Rio+20, para que possamos ouvir, logo no início
de fevereiro, o Embaixador Luiz Alberto Figueiredo e
estudiosos do meio ambiente e do desenvolvimento
sustentável, como, por exemplo, o Prof. Ignacy Sachs,
amigo do Senador Cristovam Buarque, e o Prof. Luiz
Pinguelli Rosa, que avaliou como melancólicos os resultados obtidos pela Conferência de Durban, Leonardo
Boff e outros sobre o balanço da reunião de Durban e
as perspectivas da Rio+20.
Foi bem recebida a sugestão do Senador Cristovam Buarque de também ouvirmos o Presidente
Mohamed Nasheed, das Ilhas Maldivas, que estão
ameaçadas de submergirem pelos efeitos das mudanças climáticas.
O Senador Fernando Collor observou que, como
se trata da visita de um chefe de Estado, será sugerido
ao Itamaraty e à Presidenta Dilma que faça o convite
proposto pelo Senador Cristovam Buarque.
Tem o aparte, Senador Cristovam Buarque, com
muita honra.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Senador Suplicy, ﬁco muito feliz de vê-lo trazendo
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este assunto aqui. Senador Taques, que preside esta
sessão, o Brasil inteiro está de olho em 2014, porque
tem uma Copa; em 2016, porque tem Olimpíadas. Não
está olhando que, em 2012, nós vamos ter uma reunião dos Chefes de Estado e de governo do mundo
inteiro para discutir, aqui no Rio de Janeiro, o futuro
da humanidade.
É claro que não estamos no bom rumo com esse
tipo de desenvolvimento. A crise europeia mostra.
Aquela não é uma crise apenas ﬁnanceira. Aquilo é
uma crise de um modelo de desenvolvimento baseado, sobretudo, no consumo material que depreda a
natureza, que concentra renda, ou pelo menos aumenta a concentração, que gera desemprego, que
vive, em parte, das indústrias voltadas para a guerra.
Não é possível continuar mais cem anos nesse rumo.
Aqui se deveria discutir isso. Nós temos dois problemas sérios. Um problema é que ninguém tem certeza
de quais virão aqui representando os grandes países.
Pode haver uma crise, um apagão de representatividade. E, segundo, ninguém sabe o que é que vai sair
da reunião, do ponto de vista de propostas. O que hoje
o Presidente Collor fez, a meu ver, de extremamente
positivo foi uma cobrança à Presidenta da República
de que ela assuma isso para valer. Outro problema é
a desmobilização da sociedade civil e suas organizações que, em geral, nessas reuniões, terminam trazendo mais vantagem do que os próprios governos.
Temos que mobilizar a opinião pública brasileira, e
uma maneira é trazer o Presidente Nasheed, das Ilhas
Maldivas, porque é um país que vai desaparecer em
poucas décadas. Desaparecerá um país, Senador Taques, coberto pela água! Ele aqui, com o carisma que
tem, certamente, traria mobilização à opinião pública,
chamaria a atenção quando ele falasse do drama do
povo inteiro, que vai perder o país por causa das mudanças climáticas. O Presidente Collor foi muito enfático
hoje na reunião da Comissão de Relações Exteriores,
e eu ﬁco feliz que o senhor esteja repercutindo esse
debate que ali tivemos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço, Senador Cristovam Buarque a sua sugestão
de o Presidente das Ilhas Maldivas vir ao Brasil para
que tenhamos consciência do que pode vir a ocorrer
com o seu país.
Se me permite, Senador Pedro Taques, tendo em
vista que ainda são poucos os oradores nesta tarde,
eu gostaria de concluir com reﬂexões – se possível, o
quanto V. Exª permitir – de Leonardo Boff sobre o tema.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Senador Suplicy, a Presidência dará o tempo
que V. Exª desejar.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Foi
um texto que ele enviou para a Srª Rosemarie Muraro,
nossa líder feminista querida, que me encaminhou e
eu avaliei que merece ser dito daqui da tribuna em um
alerta importante.
De Leonardo Boff:
“Está em muitos relatórios já publicados
pelo mundo afora que o grande problema agora
é o degelo das calotas polares e do permafrost
(o solo congelado do norte da Europa, Sibéria
e Canadá). Por debaixo existem bilhões de toneladas de metano que está sendo liberado.
Ele vai ao ar e é 23 vezes mais agressivo do
que o dióxido de carbono. Ele pode provocar o
“aquecimento abrupto” de até 4-5 graus Celcius.
Com esta temperatura grande parte da vida
hoje conhecida não vai poder subsistir; inclusive milhões de seres humanos poderão morrer.
Esse aquecimento abrupto está sendo
apontado há tempos pela US National Academy of Sciences. Cito: De acordo com o relatório da Academia, de 2002, evidência cientíﬁca
recente mostra que mudanças climáticas de
larga escala têm acontecido com velocidade
cada vez maior. O novo paradigma de uma
mudança abrupta do sistema climático está
muito bem estabelecido por pesquisa através
da última década, mas esse pensamento é
novo e ainda pouco conhecido e não suﬁcientemente apreciado pela comunidade dos cientistas sociais e pelos que deﬁnem as diretrizes
políticas pelo País”.
Outro cientista, Andrew C. Revkin, Tipping
Points and the Climate Challenge, em 28 de
março de 2009, mencionou que, basicamente,
nós estamos praticando a roleta russa, com o
revólver apontado para a geração de nossas
crianças e netos.
O antropoceno: uma nova era geológica,
enfatiza Leonardo Boff.
As crises clássicas conhecidas, como, por
exemplo, a de 1929, afetaram profundamente
todas as sociedades. A crise atual é mais radical, pois está atacando o nosso modus essendi:
as bases da vida e de nossa civilização. Antes,
dava-se por descontado que a Terra estava aí,
intacta e com recursos inesgotáveis. Agora não
podemos mais contar com a Terra sã e abundante em recursos. Ela é ﬁnita, degradada e
com febre não suportando mais um projeto
inﬁnito de progresso.
A presente crise desnuda a enganosa
compreensão dominante da história, da natu-
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reza e da Terra. Ela colocava o ser humano fora
e acima da natureza com a excepcionalidade
de sua missão, a de dominá-la. Perdemos a
noção de todos os povos originários de que
pertencemos à natureza. Hoje, diríamos, somos parte do sistema solar, de nossa galáxia
que, por sua vez, é parte do universo. Todos
surgimos ao longo de um imenso processo
evolucíonário.
Tudo é alimentado pela energia de fundo
e pelas quatro interações que sempre atuam
juntas: a gravitacional, a eletromagnética e a
nuclear fraca e forte. A vida e a consciência
são emergências desse processo. Nós humanos representamos a parte consciente e
inteligente da Via-Láctea e da própria Terra,
com a missão, não de dominá-la, mas de cuidar dela para manter as condições ecológicas
que nos permitem levar avante nossa vida e
a civilização.
Ora, essas condições estão sendo minadas pelo atual processo produtivista e consumista. Já não se trata de salvar nosso bem-estar, mas a vida humana e a civilização. Se
não moderarmos nossa voracidade e não entrarmos em sinergia com a natureza diﬁcilmente
sairemos da atual situação. Ou substituímos
estas premissas equivocadas por melhores ou
corremos o risco de nos autodestruir. A consciência do risco não é ainda coletiva.
Importa reconhecer um dado do processo evolucionário que nos perturba: junto com
grande harmonia, coexiste também extrema
violência A Terra mesma no seu percurso de
4,5 bilhões de anos, passou por várias devastações. Em algumas delas perdeu quase 90%
de seu capital biótico. Mas a vida sempre se
manteve e se refez com renovado vigor.
A última grande dizimação, um verdadeiro
Armagedon ambiental, ocorreu há 67 milhões
de anos, quando, no Caribe, próximo a Yucatán no México, caiu um meteoro de quase dez
quilômetros de extensão. Produziu um tsunami
com ondas do tamanho de altos edifícios. Ocasionou um tremor que afetou todo o Planeta,
ativando a maioria dos vulcões. Uma imensa
nuvem de poeira e de gases foi ejetada ao céu,
alterando, por dezenas de anos, todo o clima
da Terra. Os dinossauros, que, por mais de cem
milhões de anos, reinavam, soberanos, por sobre toda a Terra, desapareceram totalmente.
Chegava ao ﬁm a Era Mesozóica, dos répteis
e começava a Era Cenozóica, dos mamíferos.
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Como que se vingando, a Terra produziu uma
ﬂoração de vida como nunca antes. Nossos
ancestrais primatas surgiram por esta época.
Somos do gênero dos mamíferos.
Mas eis que, nos últimos trezentos anos,
o homo sapiens/demens montou uma investida
poderosíssima sobre todas as comunidades
ecossistêmicas do Planeta, explorando-as e
canalizando grande parte do produto terrestre
bruto para os sistemas humanos de consumo.
A consequência equivale a uma dizimação
como outrora. O biólogo E. Wilson fala que
a “humanidade é a primeira espécie na história da vida na Terra a se tornar numa força
geofísica” destruidora. A taxa de extinção de
espécies produzidas pela atividade humana é
cinquenta vezes maior do que aquela anterior
à intervenção humana. Com a atual aceleração, dentro de pouco – continua Wilson ––
podemos alcançar a cifra de mil até dez mil
vezes mais espécies exterminadas pelo voraz
processo consumista. O caos climático atual
é um dos efeitos.
O prêmio Nobel de Química de 1995, o
holandês Paul J. Crutzen, aterrorizado pela
magnitude do atual ecocídio, aﬁrmou que inauguramos uma nova era geológica: o antropoceno. É a idade das grandes dizimações perpetradas pela irracionalidade do ser humano
(em grego ántropos). Assim termina tristemente a aventura de 66 milhões de anos de
história da Era Cenozóica. Começa o tempo
da obscuridade.
Para onde nos conduz o antropoceno? Cabe reﬂetir seriamente, Sr. Presidente.
Por essas razões, quero incluir entre os convidados para a preparação da Rio+20 na Comissão de
Relações Exteriores Leonardo Boff, pelo alerta tão
signiﬁcativo que aqui nos faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Pedro
Taques, pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
- MT) – Parabéns, Senador Suplicy, pela verticalidade
e profundidade do seu discurso.
Passo a palavra agora, por permuta, ao Senador
Rodrigo Rollemberg. V. Exª tem o tempo regimental.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
fazer hoje uma celebração especial ao futuro. Eu não
me reﬁro aqui ao futuro de forma abstrata, tampouco
ao futuro de nossas projeções. Falo de um futuro concebido por um dos brasileiros mais notáveis de nossa

287

Dezembro de 2011

história política, Miguel Arraes, que hoje completaria
95 anos de idade.
Arraes foi um homem de futuro, não apenas pelas gestões e ideias visionárias e por um modelo de
desenvolvimento integrado, que lhe deram uma nobre
biograﬁa como homem público, mas pelo profundo compromisso com sua vocação humanista, sua consciência
libertária, pela generosa entrega que teve com a sua
gente, pela coragem de lutar e pela vontade explícita
de mudar. Arraes costumava dizer que agora é hora de
fazer o futuro e que o futuro seria o tempo de fazer do
homem brasileiro. Falava do tempo em que todos os
brasileiros teriam condições de se expressar em suas
diversas matrizes étnicas e culturais. Falava do tempo
em que todos os brasileiros teriam meios de participar
efetivamente da história do País, do tempo em que
teriam condições de assumir as suas liberdades em
seu sentido mais concreto e que todas as liberdades
implicariam o exercício de um poder efetivo.
Enﬁm, ele falava de utopias, mas também de realidades possíveis, porque hoje, sem dúvida, já vivemos parte do futuro sonhado por Arraes, quando nos
reposicionamos na economia e na governança internacional; quando evoluímos, ainda que a passos lentos, rumo a um Brasil mais alfabetizado; quando mais
de 40 milhões de brasileiros pobres ascendem para
a classe média; quando se multiplicam instrumentos
democráticos e medidas de gestão participativa, como
as conferências e pactos federativos ﬁrmados nacionalmente; e também quando se amplia massivamente o
acesso à Internet e, com isso, os meios de expressão.
Digo isso porque, hoje, certamente a “inclusão digital”
não está apenas ligada ao acesso, mas também – e
cada vez mais – à produção do conhecimento. Ninguém
quer Internet só para trabalhar, aprender, interagir e
se divertir. Os brasileiros querem Internet para escoar
sua imensa capacidade criativa, para se expressar,
para opinar, para denunciar e reivindicar e, portanto,
para transformar.
Temos ainda um Brasil com desaﬁos gigantescos
por uma educação de qualidade e pela garantia de direitos básicos da população, mas, frente a tudo isso,
posso dizer, com segurança, que hoje temos um País
com indivíduos mais aptos a criar do que a assimilar, a
agir do que a reagir e, portanto, mais aptos a participar
de forma mais efetiva e consciente da história do País.
Esse é o futuro que Miguel Arraes tanto sonhou
e lutou para construir. Como ele mesmo dizia, “um
tempo brasileiro, marcado nem de pessimismo nem de
otimismo, nem de desencanto nem de ilusão, mas da
vontade de fazer”. A construção desse tempo foi para
ele uma prática maior do que o discurso. Foi assim em
suas três gestões como Governador de Pernambuco
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e foi assim nos doze anos em que esteve à frente do
Partido Socialista Brasileiro.
Falo aqui da prática traduzida em investimentos
expressivos em infraestrutura; na ampliação do fornecimento de água e energia em Pernambuco; na ênfase
na alfabetização de crianças e adultos; na criação do
Movimento de Cultura Popular em Recife; na valorização da ciência e tecnologia como instrumento de desenvolvimento regional e local. Foi Arraes quem criou
a primeira Secretaria de Estado no Nordeste para tratar do desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico, além
da Facepe, Fundação de Amparo à Ciência do Estado
de Pernambuco.
Lembro que o Ministro Sérgio Resende foi o primeiro Secretário de Ciência e Tecnologia do Governo
Arraes e, depois, Ministro da Ciência e Tecnologia no
Governo do Presidente Lula.
Arraes também criou o Parque Tecnológico de
Eletro-Eletrônica – Parqtel; a Biofábrica de Cana de
Açúcar de Itapirema – a maior do País; desenvolveu e
implantou um dos melhores sistemas de informações e
gerenciamento de recursos hídricos do Brasil e criou o
Programa Estadual de Difusão Tecnológica – Peditec,
para capacitar trabalhadores e dar suporte às microempresas em todas as regiões do Estado.
Por ﬁm, quero também destacar o Laboratório
Farmacêutico de Pernambuco, o Lafepe, um dos principais feitos de Arraes. O Lafepe ocupa hoje posição
de destaque entre todas as indústrias farmacêuticas
do País, comercializando em rede própria de farmácias
a um custo em média cinco vezes inferior ao da rede
comum e ainda com lucro para reinvestir.
Quero registrar que sempre me chamaram muito
a atenção os últimos anos de vida de Arraes, já próximo
dos noventa anos, sempre pensando no futuro, sempre
procurando se informar, procurando ler e procurando
formular para o futuro.
Enﬁm, são numerosas as iniciativas de Arraes
que traduzem concretamente sua visão revolucionária
e de vanguarda, como político e homem público ligado
ao povo. Arraes foi um dos políticos mais completos
que o Brasil já teve. Eu tive a honra de conviver com
ele, principalmente nos últimos anos da sua vida, e o
que sempre me impressionou em Arraes, já com 90
anos, é que ele jamais tergiversou em relação aos seus
compromissos com o povo.
Esta certamente foi a maior lição que dele obtive:
seu vínculo radical com o povo brasileiro, uma aliança
real, profundamente ética e comprometida. A sociedade
brasileira ainda não tem a dimensão do quanto pode
signiﬁcar a participação popular sobre bens públicos
e o quanto isso pode implicar, realmente, na oxigenação de pontos esclerosados da máquina do Estado.
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Eis um dos tantos desaﬁos do sonho de Arraes que
ainda temos pela frente.
Em seu discurso de posse no governo de Pernambuco, em 1963, ele citou uma frase de Carlos Drummond de Andrade: “Tenho duas mãos e o sentimento
do mundo”. É. De fato, Arraes nos deixou como legado o dom de sentir o sentimento do mundo. Hoje não
temos mais suas mãos, mas temos, sim, a sua consciência, que nos inspira e nos une em um projeto, em
um sonho comum. Que façamos com as nossas, com
as mãos de todo o País, o futuro do Brasil desejado
por Arraes e por nós brasileiros.
Arraes costumava dizer que milhares de brasileiros poderiam estar no seu lugar. Sim, Miguel Arraes,
é verdade, mas talvez você tenha sido o político brasileiro que mais chegou perto de fazer do seu lugar,
efetivamente, o lugar de milhares de brasileiros.
Não poderia deixar, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, de, neste momento em que Miguel Arraes, Presidente do nosso Partido durante doze anos,
completaria 95 anos de idade, fazer uma homenagem
a ele, que deixou um legado de tantos que o seguiram politicamente – e vêm seguindo o seu exemplo –,
a exemplo do que hoje ocorre com o Governador de
Pernambuco, Eduardo Campos, seu neto, que vem desempenhando um papel brilhante à frente do g ‘overno
de Pernambuco e agora também à frente do Partido
Socialista Brasileiro.
Peço licença para ouvir, com muita alegria, Sr.
Presidente, o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Moka, Senador Rodrigo, ﬁco feliz o nome de
Miguel Arraes aqui, levantado em seu discurso. Creio
que posso fazer ao Dr. Arraes o maior elogio que alguém pode fazer a um político: quase 50 anos depois
de eu ter votado nele, meu primeiro voto, quase menino, posso dizer, muito seguro, que não me arrependo.
É isso que gostaria de ouvir dos meus eleitores daqui
a algum tempo. Explico por que não me arrependo:
não pela convivência que tive com ele anos depois,
mas por algumas das qualidades fundamentais que
um político deve ter. A primeira é a coerência. Miguel
foi um homem coerente do primeiro ao último voto que
recebeu. Todo mundo sabia quem era Arraes. Não havia dúvidas quanto a ele. Era transparente em suas
posições. Segundo, essa transparência entrava nas
causas. Ele tinha causas. A causa da Nação brasileira. Ele era um nacionalista. A causa do povo brasileiro.
Ele defendia o ﬁm da exclusão social. Ele tinha essas
duas bandeiras fundamentais. Terceiro, a coragem. Não
esqueçam que lhe foi oferecido em 1º de abril de 1964
sair do Palácio das Princesas, onde era Governador,
e ir direto ao exílio bem protegido. Ele disse: Não saio.
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Não renuncio. Ali ﬁcou até ser preso no Quartel dos
Bombeiros. Eu fazia parte dos meninos que estavam
ali na frente, gritando o nome dele. Desse movimento
em frente ao Palácio, dois meninos morreram pelas
balas das tropas que cercavam o Palácio. Arraes foi
um homem de uma coragem ao longo de toda a sua
vida. Por tudo isso – e não deveríamos, no mundo de
hoje, lembrar de uma coisa óbvia -, a honestidade dele,
nunca posta em suspeição. Então, Arraes é um homem
que passou pela política, entrou na história podendo
ter aqui, hoje, uma pessoa, mas sei que centenas de
milhares do nosso Estado de Pernambuco podem dizer: “Eu tenho orgulho de ter votado em Dr. Arraes e
nunca me arrependi do voto que dei a ele”. É isso que
queria colocar como parte do seu discurso, Senador
Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque. Acolho com muita honra sua contribuição ao meu discurso.
Ouço, também como muita alegria, o Senador
Eduardo Suplicy e, em seguida, o Senador Cássio
Cunha Lima.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Rodrigo Rollemberg, tal como o Senador Cristovam Buarque, tenho também as melhores
memórias do Deputado Miguel Arraes, que foi Governador, mais de uma vez, do Estado de Pernambuco
e que tanto honrou a sua terra, o seu Estado de Pernambuco e o Brasil. Uma pessoa de extrema coragem,
ﬁrmeza, com ideais de construção de um Brasil mais
igualitário, com justiça, solidariedade e real dignidade
para todos. Eu tinha, por volta de 1962, 1963, os meus
21 anos e, como estudante, conheci, por intermédio
de amigos comuns, a ﬁlha de Miguel Arraes, que se
encontrava em São Paulo, fazendo uma visita. Como
estudantes, interagimos. Naquela época, lembro-me
de que o Governador Miguel Arraes fora convidado a
participar de um programa de entrevistas de alta audiência na TV Tupi, ali no Sumaré. Estávamos em um
momento de tensão. Alguns tinham muito receio do
que iria acontecer com o Brasil. Eram iniciadas marchas, como a da família, com Deus, pela propriedade,
e outras ações de grupos muito preocupados com a
eventual esquerdização, comunização do Brasil. Miguel
Arraes foi uma das pessoas visadas naquela época,
e um grupo de pessoas foi lá tentar impedir que ele
fosse realizar aquela entrevista. Lembro-me de ter
sido um dos que foram lá garantir que ele pudesse
dar aquela entrevista. Neste momento em que V. Exª
o homenageia por seus 95 anos, veio-me à memória
essa defesa que ﬁz do direito de Miguel Arraes, então
Governador, poder ser entrevistado por um dos programas de maior audiência, lá, na TV Tupi Difusora.
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Era uma espécie do que hoje é o Roda Viva, Canal
Livre, mas era um programa de grande repercussão
política, e estavam querendo impedir que Miguel Arraes pudesse ali dizer o que pensava sobre a realidade
brasileira. Feliz é o Partido Socialista Brasileiro por ter
como seu Presidente maior Miguel Arraes, pelo menos
dentre as suas maiores ﬁguras e maiores ﬁguras da
história da democracia e da realização de justiça em
nosso Brasil. Parabéns.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Suplicy. Também acolho,
com muita alegria e com muita honra, a contribuição
de V. Exª ao meu pronunciamento.
Ouço com muita alegria, o Senador Cássio Cunha
Lima.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) –
Senador Rollemberg, para que eu possa, como vizinho
do Estado de Pernambuco, na condição de Senador
representante da Paraíba, trazer o testemunho da trajetória desse extraordinário brasileiro que foi Miguel
Arraes. Tive a honra e o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, de com ele conviver, ainda como Governador
de Pernambuco, posteriormente como Deputado Federal, e o que mais marca a trajetória de Miguel Arraes é
a sua absoluta coerência, a forma sempre reta, ﬁrme
e contundente, em alguns momentos, quando necessário, para defender as suas ideias, o seu ponto de
vista e contribuir para momentos decisivos da história
do Estado de Pernambuco. Hoje, Pernambuco, governado por seu neto Eduardo Campos, experimenta um
dos seus mais vibrantes e importantes momentos de
pujança econômica. O Governador Eduardo Campos,
com o seu talento, seu brilhantismo, seu espírito público, sua extrema competência, tem feito um trabalho –
posso dizer na condição de vizinho e que acompanha
de perto essa evolução – e uma verdadeira revolução
em Pernambuco, inclusive com repercussões no próprio
Estado da Paraíba, como posso citar, a título de exemplo, a instalação da fábrica da Fiat na nossa fronteira,
que trará, inclusive, repercussão econômica também
para o Estado da Paraíba, não apenas com a mão de
obra que será aproveitada dos nossos Estados, tanto
Pernambuco quanto Paraíba, como também, na sequência das instalações da unidade da fábrica da Fiat,
as indústrias de autopeças na vizinhança dos Municípios de Pitimbu, de Alhandra, do Conde e de Caaporã.
Portanto, somo esta minha palavra em homenagem à
memória e à trajetória de Miguel Arraes e estendo-a
ao trabalho profícuo, competente e dedicado do Governado Eduardo Campos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Cássio Cunha Lima,
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também incorporo com muita alegria e com muita honra
as palavras de V. Exª ao meu pronunciamento.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que certamente
Arraes estaria muito feliz de estar acompanhando o desenvolvimento brasileiro, o fato de o País ter voltado a
crescer, aliando crescimento econômico com redução
das desigualdades sociais e regionais. Ficaria muito
feliz em ver as taxas expressivas de crescimento do
Estado de Pernambuco e as políticas implementadas
por seu neto Eduardo Campos terem tanto sucesso,
reconhecidas pela população; foi o Governador que
teve o maior índice de votação e tem o maior índice
de aprovação neste momento entre todos os Governadores do País.
Portanto, são lições e exemplos que Miguel Arraes deixou, que vêm sendo seguidos por muitos socialistas em todo o País. Nós temos muito orgulho de
Arraes, e, quando nos reunimos, sempre os militantes
do PSB gostam muito de dizer “Arraes, guerreiro do
povo brasileiro”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, o Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir
Moka, 2º Vice-Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Cássio Cunha
Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do Orador.) – Eu gostaria de
registrar a presença no Plenário do Senado de um brasileiro extraordinário. Aqui ao meu lado, Patrick Teixeira
Dorneles Pires, que vem nos visitar acompanhado de
seu pai, que está na tribuna de honra, Everton Pires,
e de Glaucia, e que vem, nascido em Porto Alegre,
no Rio Grande do Sul, mas hoje residindo em João
Pessoa, na Paraíba, demonstrar a força de um viver.
Patrick é portador uma doença rara e degenerativa, que é a mucopolissacaridose.
A mucopolissacaridose, conhecida como MPS,
possui seis tipos e três subtipos, totalizando assim,
desta doença rara, nove tipos. Patrick é portador da
MPS IVA, com a precisão da informação dele.
Tem 14 anos. Tive oportunidade de conhecê-lo
mais recentemente. Carismático, inteligente, contava-me agora, na hora do almoço, uma lição de vida, eu
que sou fumante, confesso o pecado de fumar e tento
já parar há algum tempo, já parei, já voltei. Patrick me
contava uma história do vigilante, do segurança, do
inspetor da escola em que ele estuda em João Pessoa,
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Pio XI. Esse funcionário da escola fumava 30 cigarros
por dia. E Patrick chegou certo dia para ele e disse:
por que você não para de fumar? Enquanto eu estou
lutando para viver, você está lutando para morrer. E
conseguiu com essa frase, impactante, sincera, fazer
com que o cidadão que cito pudesse parar de fumar.
Falou a mesma coisa para mim hoje no almoço.
Estamos aqui, Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
em busca da vida, da esperança. Em outros países do
mundo, a exemplo da Argentina, Colômbia, Venezuela,
para citar apenas alguns do nosso continente, já vem
sendo desenvolvida uma pesquisa que permite resultados positivos para a ampliação da qualidade de vida
dos portadores de MPS.
O Dr. Roberto Giugliani já encaminhou ao Conep
o pleito para que os 50 portadoes de MPS4a do Brasil
– e são apenas 50 portadores, dos quais 15 vivem na
Paraíba – possam receber os medicamentos desse
estudo cientíﬁco, dessa pesquisa.
O primeiro apelo que foi feito nesse sentido foi
negado pelo Conep. Ontem, em contato telefônico
com a Drª Sara, que foi de extrema solidariedade e
que com certeza se sensibilizou com o depoimento do
próprio Patrick, conseguimos ﬁnalmente agendar para
amanhã, às dez horas da manhã, o encontro do Dr.
Roberto Giugliani, que é o pesquisador responsável
no Brasil, para que ele possa fazer uma sustentação
oral e apresentar um recurso à decisão que negou a
essas crianças o direito de viver mais.
Estou aqui, portanto, para comunicar ao Senado
da República não apenas a presença de Patrick, mas
também para sensibilizar todos os Senadores e Senadoras para que possamos olhar para os portadores
de doenças raras, de uma forma geral, no Brasil, para
que, se Deus quiser, amanhã o Conep autorize essa
pesquisa que, repito, já está sendo feita nos Estados
Unidos, está sendo realizada em outros países, e o
Brasil ainda não foi incorporado a esse grupo.
Quero registrar, para concluir, agradecendo a extrema generosidade de V. Exª e a tolerância do orador
inscrito, por justiça, a dedicação e o empenho da Drª
Paula Francinete, que, de Campina Grande, na Paraíba,
no Hospital Universitário, também realiza um trabalho
extraordinário de assistência e de apoio às crianças
portadoras de MPS na Paraíba.
Portanto, ﬁca registrada a nossa alegria de recebê-lo, Patrick, e a certeza de que você é um exemplo
a ser seguido, de força, de coragem, de determinação,
de carisma.
Temos a certeza, Senador Vital do Rego Filho, Senador Wellington Dias, de que estaremos empenhados
para que amanhã o Conep possa rever a sua decisão
e autorizar a pesquisa com os portadores de MPS,
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o que, na verdade, em outras palavras, representará
vida e esperança para essas 50 crianças portadoras
do MPS tipo IV no nosso Brasil.
Obrigado, Presidente, pela oportunidade. Agradeço a Patrick pela presença. Vamos torcer para que
amanhã a vida de Patrick comece um novo capítulo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebe o seu pronunciamento e o parabeniza. Cumprimento também Patrick por sua presença aqui. Tenho certeza, Patrick, de
que com o esforço do Senador Cássio Cunha e com o
apoio desta Casa poderemos fazer o encaminhamento
e que você possa, em breve, se beneﬁciar desse tipo
de pesquisa que já está sendo feita em outros países.
Um abraço para você.
Regimentalmente inscrito, concedo a palavra
ao Senador Blairo Maggi em permuta com o Senador
Waldemir Moka.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o que me traz à tribuna na
tarde de hoje é fazer dois pronunciamentos em um só,
ou falar de duas pessoas do meu Estado, Mato Grosso, que foram, durante a semana, matéria de revistas
importantes de circulação nacional.
O primeiro é um sobre artigo da revista Veja,
assinado pelo articulista Reinaldo Azevedo, que fala
sobre uma obra do Ministro Gilmar Mendes, que é
mato-grossense de Diamantino. Eu vou fazer aqui a
leitura de parte da publicação, enﬁm, o comentário.
A revista Veja que chegou às bancas em todo o
País no último domingo traz publicado o artigo Ainda
Há Juízes em Brasília, assinado pelo articulista Reinaldo Azevedo, que faz uma avaliação do livro Estado
de Direito e Jurisdição Constitucional, do Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e destaca
a publicação como uma espécie de regra de conduta
para os magistrados brasileiros.
Mato-grossense de Diamantino, o Ministro Gilmar
Mendes, mais uma vez, ousa e, mais uma vez, dá a
cara a tapa quando critica os abusos contra o Estado
de direito e contra atos lesivos aos cidadãos e à sua
civilidade. O próprio articulista ressalta, em seu artigo, que o ministro se submete a um escrutínio severo.
Aliás, Gilmar Mendes foi duramente criticado quando
ousou apontar, durante certo período, o estado policialesco, e especialmente nas operações espetaculares
da Polícia Federal que feriram, de maneira inequívoca,
os direitos individuais.
Em seu livro, o Ministro Gilmar Mendes volta a
jogar luzes sobre as trevas dos abusos praticados por
autoridades deste País e que muitas vezes não reconhecem o direito às leis em suas ações. Infelizmente,

291

Dezembro de 2011

toda sorte de abuso ainda é praticada contra cidadãos brasileiros, em franco desrespeito aos direitos
fundamentais.
Vou tomar emprestado um trecho do brilhante
texto do jornalista Reinaldo Azevedo, segundo o qual
“o clamor público não é o critério de justiça, como se
sabe no fascismo, e não raro está contaminado pela
máquina de propaganda dos governos”.
Indo mais além, Azevedo constata que a tarefa
de um magistrado é aplicar os códigos segundo a vontade consolidada democraticamente nas instituições.
Não segundo as maiorias da ocasião ou as minorias
inﬂuentes. Ou seja, a regra básica de respeito aos direitos fundamentais deve servir – insisto em ressaltar
a todos aqui presentes – para todas as autoridades
que têm responsabilidade de zelar pela coisa pública.
Por essa razão, quero parabenizar o Ministro Gilmar Mendes pela coragem de fazer esse enfrentamento
contra o clamor fascista e de supostos justiceiros. Mendes é um juiz num país livre, que quer continuar livre,
como bem reconhece o jornalista Reinaldo Azevedo.
Quando aﬁrma que “quem na democracia viola
a lei para fazer justiça, comete a injustiça e toda a sociedade brasileira está cansada de injustiça.
Peço o registro do artigo nos Anais desta Casa
de leis e, mais uma vez, reitero que é sabido que o
homem que respeita os parâmetros da lei faz justiça.
Esse é um pronunciamento para registrar esse
artigo que foi publicado na revista Veja semana passada. E por falar de um mato-grossenses dos mais
ilustres que temos, faço questão de deixar registrado
esse artigo aqui no Senado Federal.
O outro mato-grossense de quem quero falar
hoje, para mim, é mais fácil falar dele, Senador Moka,
primeiro, porque está em minha atividade, atividade da
agricultura e da pecuária. E, segundo, porque é meu
parente, é meu primo.
Falo do meu querido amigo e primo, Eraí Maggi
Scheffer, que foi eleito pela revista Época desta semana um dos cem mais inﬂuentes homens da Nação
brasileira. E registro aqui no Senado Federal porque
conheci esse garoto quando, em sua infância, perdeu
o pai, e a sua mãe, minha tia Luzia, ﬁcou viúva com
nove ﬁlhos, sem eira e nem beira, e, a partir daí, os
moleques crescerem. O Erai não era o mais velho da
família, era o do meio, mas logo assumiu os negócios
da família, que era um pequeno sitio na cidade de São
Miguel do Iguaçu. Depois, se transferiu para Mato Grosso, na década de 70, junto com meu pai, junto comigo.
Lá começou, ele e a sua família, a construir o que hoje
é chamado Grupo Bom Futuro. É o maior produtor de
soja do Brasil e o maior produtor de algodão do Bra-
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sil. Plantam eles mais de 250 mil hectares de lavouras
esparramadas pelo Brasil.
Lá estão o Eraí, o Elusmar, o Fernando, a irmã
deles Marina, o Zeca que é cunhado deles, tocando
esse negócio.
Quero aqui, então, fazer esse registro e dizer que
a posição que o Eraí conquistou nessa eleição, de um
dos homens mais inﬂuentes no Brasil no ano de 2011,
não foi uma coisa gratuita, foi uma coisa construída do
nada para chegar aonde chegou. Não é pelo capital
ﬁnanceiro, Senador Moka, que venho a esta tribuna
falar sobre Eraí, meu primo, mas é pela sua coragem e participação, dele e da família dele, em fazer o
crescimento e o desenvolvimento no Estado do Mato
Grosso. São parceiros ou foram parceiros, quando fui
Governador do Estado do Mato Grosso, a abrir, a asfaltar, a chamar os agricultores, os pecuaristas, todos
aqueles que viviam anos e anos sem ter uma estrada
asfaltada para circular pelo Estado de Mato Grosso,
de criar consórcios, Senador Mozarildo, e convencer
os produtores que, além dos impostos que pagavam,
deveriam participar com 50% do custo de uma rodovia.
Falo de um cidadão que, além de seus negócios,
participa, articula, formula, participa das associações,
participa das federações, está constantemente olhando
o futuro, preocupado com a infraestrutura deste País,
que não sai do lugar. Pelas mesmas estradas que
circulavam 30 mil toneladas de mercadorias do Mato
Grosso, no ano de 1979, hoje são mais de 35 milhões
de toneladas de grãos, que continuam saindo pelos
mesmos caminhos que tínhamos há 30 anos.
Esse cidadão, que foi eleito um dos homens mais
inﬂuentes do Brasil, agora em 2011, pela revista Época,
quero deixar aqui registrado, se fez justiça com alguém
que não faz política, mas faz programas de desenvolvimento, alguém que pensa no futuro do País, alguém
que é responsável pelas coisas que acontecem no dia
a dia no nosso Estado e no nosso País.
Quero deixar registrado aqui no Senado Federal
meus cumprimentos ao Eraí Maggi Scheffer e toda a
sua família, todo o seu grupo, o Grupo Bom Futuro,
que conta com mais de quatro mil funcionários Brasil
afora, que são um exemplo daquilo que deve ser feito
na agricultura e nos negócios do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente, inclusive pela troca, para podermos falar aqui agora.
Obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR BLAIRO MAGGI EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do Art. 210, Inciso
I, § 2º do Regimento Interno.
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Eraí Maggi Scheffer
O pé no chão levou o roceiro paranaense
ao trono de rei da soja
O otimismo do governo sobre as consequências
da crise econômica mundial sobre o Brasil parece
especialmente fora de lugar porque, de Brasília, não
costuma sair nada de bom com relação a nosso mundo rural. É possível que o Brasil venha a sofrer menos
com a crise, mas em grande parte será graças ao sucesso do agronegócio brasileiro, que representa 40%
do PIB nacional e é invejado no mundo. Eraí Maggi
Scheffer representa como ninguém nossa nova agricultura, tecnológica, planejada, moderna. O percurso
de Eraí é notável desde que começou garoto de pé no
chão na rocinha do pai no Paraná – o menino não ia
para a escola antes de tirar leite, não ia dormir antes
de alimentar os porcos – até chegar a maior produtor
de soja e de algodão do país. Com sabedoria genuína:
um passo depois do outro, empréstimos pagos com
produção, reinvestimento contínuo dos resultados. Os
feitos de Eraí são ainda mais notáveis porque ainda
existem em nosso país preconceitos contra o lucro e
contra os que produzem no campo, estímulo à baderna do MST e ainda um cipoal de regras legais e burocráticas que ameaçam diariamente a vida de quem
investe e trabalha duro no campo.
Revista Época – 12 de dezembro de 2011.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parabenizo-o pelo pronunciamento.
Também mando um abraço ao Eraí. Acho que se fez
uma grande justiça a um grande brasileiro, Senador
Blairo Maggi.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Gostaria de pedir para falar pela Liderança no momento
oportuno. Queria pedir a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será inscrito.
Com a palavra o Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Srªs e Srs.
Senadores, é com alegria e satisfação que mais uma
vez ocupo esta tribuna. Desta vez, é para fazer um
agradecimento especial a toda a família. Quando falo
família, são a diretoria e os funcionários do Banco da
Amazônia, o conhecido Basa, especialmente na gestão
do Presidente Abadia José de Souza Júnior, também
do Superintendente Regional Wilson Evaristo, que foi
superintendente por vários anos no Estado de Ron-
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dônia, e também do Superintendente em Rondônia,
Valdecir José de Souza.
Na época em que eu era Governador, até o ano
passado, várias vezes encaminhei documento para o
Ministério da Fazenda, para o Ministério do Planejamento e para o Basa, para termos agência de fomento
em várias cidades-polo no Estado de Rondônia. Graças a Deus, as nossas solicitações foram atendidas,
tanto na Ponta do Abunã, Extrema, como também na
cidade de Jaru, que é a maior bacia leiteira do Estado
de Rondônia.
Há poucos dias também houve a inauguração
da agência de fomento do Banco Basa na cidade de
Pimenta Bueno, que é o polo de confecções, é o polo
de cerâmica e é a cidade onde se fabricam as bicicletas Cairu. Foram homenageados nesta Casa tanto o
Eugênio quanto o Flávio.
Na última segunda-feira, tivemos a alegria de ter
o Banco Basa também na cidade de São Miguel do
Guaporé, no Vale do Guaporé. Ao mesmo tempo, essas agências vêm ao encontro para poderem atender
especialmente os nossos pequenos produtores rurais,
aqueles que tinham de se deslocar das cidades de Jaru,
Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Anari, Mirante da
Serra, Nova União para a cidade de Ji-Paraná ou para
a cidade de Ariquemes.
E muitos desses nossos agricultores, comerciantes e empresários sequer tinham acesso ao crédito
a juros subsidiados. Agora, Jaru tem agência. Então,
estamos de parabéns.
Não é diferente com Pimenta Bueno, de onde as
pessoas tinham de se deslocar para a cidade de Cacoal. Não é diferente da Ponta do Abunã, de Extrema,
de onde os agricultores, produtores e comerciantes
tinham de se deslocar 360 quilômetros, passando por
uma balsa na rodovia que interliga Porto Velho ao Acre
e a Rio Branco, para vir a Porto Velho, gastando mais
de cinco, seis horas de viagem, para ter acesso ao
crédito, para ter acesso a juros subsidiados.
Da mesma maneira, todos os Municípios da BR429. Tanto de Costa Marques como de São Francisco,
de Seringueira, de São Miguel e de Brasilândia, as pessoas se deslocavam para cidade de Rolim de Moura
para serem atendidas com crédito a juros baixos, para
fomentar indústria, agricultura e o comércio.
Graças a Deus, São Miguel do Guaporé, a cidade do nosso Prefeito Ângelo Pastório, recebeu, na
última segunda-feira, uma agência. Desta vez, uma
agência de fomento do Basa, para incentivar ainda
mais aquela região.
Mas quero aqui, além de parabenizar o presidente
e o supervisor-geral Wilson Evaristo, parabenizo também o superintendente de Rondônia e solicito mais
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agências do Basa. Nós precisamos também urgentemente de uma agência do Basa na grande região
de Ouro Preto, uma região rica, uma região que tem
uma agricultura forte, que tem uma cafeicultura forte
e que tem também uma bacia leiteira muito forte. Não
é diferente da região de Presidente Médici, próximo à
cidade de Ji-Paraná, onde a produção é muito grande, assim como de São Francisco do Guaporé, que
praticamente margeia o rio São Miguel; o rio Guaporé
na divisa com a Bolívia, cujos produtores têm de se
deslocar em torno de 150 quilômetros de Costa Marques para poderem ter acesso, ainda hoje, na cidade
de São Miguel.
Então, essa é a nossa busca, essa é a nossa reivindicação. É a busca no dia a dia para fortalecermos
ainda mais o setor produtivo do nosso Brasil, especialmente da região amazônica.
Mas, além disso tudo, Sr. Presidente, quero dizer
que a nossa Bancada de Rondônia, unida e integrada,
trabalhou e esteve na Casa Civil, com a Ministra Gleisi Hoffmann, entregando solicitações para que sejam
liberadas emendas de bancada, especialmente para
fomentar o Estado de Rondônia.
Muitos dos que estão nos vendo em Rondônia
podem até estranhar: “Mas o Senador Cassol é um
Senador de oposição ao Governo do Estado!” Eu sou
oposição politicamente, mas administrativamente eu
sou a favor do desenvolvimento e do progresso do
nosso Estado.
Nós não podemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, perder nenhum tostão. Nós temos de angariar
todos os recursos possíveis para fortalecer o Estado.
Assim trabalhamos para fazer a reforma e a ampliação do aeroporto de Ji-Paraná. Não foi diferente com
um pedido da associação dos Municípios do Estado
de Rondônia para comprar máquinas e equipamentos,
mas, ao mesmo tempo, nós ﬁcamos tristes.
Eu ﬁco triste, porque nós fomos beneﬁciados
com uma emenda do anel viário, em 2009, na cidade
de Ji-Paraná, quando o Estado de Rondônia estava
sob o meu comando como Governador. O Ministério
dos Transportes nos autorizou a fazer o projeto. Nós
ﬁzemos o projeto do asfaltamento do anel viário para
tirar o trânsito pesado do centro da cidade de Ji-Paraná. Fizemos o projeto. Os recursos estavam empenhados no Ministério dos Transportes: R$12 milhões.
Doze milhões: um empenho de dez e outro de dois.
Infelizmente, a gestão da nova Rondônia, do Governo
do Estado, perdeu o dinheiro por não ter equipe, não
ter pessoas comprometidas.
Aí, eu até ﬁco, em momento de reﬂexão no ﬁnal
de ano, pensativo e analisando quando, muitas vezes,
a gente ouve. A gente analisou um projeto, nesta se-
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mana, de empréstimo. Mas para que pegar dinheiro
emprestado se a equipe nem competência tem para
garantir os recursos que já estão assegurados, recursos colocados pelo Governo Federal?
A ponte o Governo do Estado fez, Sr. Presidente,
Srs. Senadores. Nós ﬁzemos a ponte. Investimos em
torno de R$20 milhões na ponte do anel viário de Ji-Paraná, com recursos próprios, ponte que foi inaugurada no ano passado. Mas, infelizmente, não tiveram
competência sequer para fazer o aterro. Por que não
pegaram esses R$12 milhões e ﬁzeram o aterro? Não
ﬁzeram pelo menos o cascalhamento, para poder tirar
o trânsito pesado?
Infelizmente, perderam R$12 milhões, R$12 milhões, gente! Para muitos, parece pouco, mas para
quem sabe administrar, para quem sabe fazer, é muito dinheiro.
O anel viário de Ji-Paraná... Especialmente as
nossas lideranças, vereadores e presidente da Câmara
de Ji-Paraná, a sociedade, comerciantes, empresários,
motoristas, proprietários de caminhões, quem não gostaria que fossem utilizados esses R$12 milhões para se
fazer o aterro da ponte do rio Machado? Para se fazer
o cascalhamento dos dez quilômetros que interligam
esse anel viário, da entrada de Ji-Paraná, à esquerda,
até a saída de Ji-Paraná para Porto Velho?
Infelizmente, por falta de equipe, por falta de gestão, perderam os recursos.
É difícil para nós, aqui, batermos de porta em porta nos ministérios, diuturnamente, para liberar algumas
migalhas de reais. E é mais triste ainda vermos que,
quando o dinheiro está para chegar ao Estado, por falta de licitação, por falta de contratar obras, perdem-se
os recursos. E quantas empresas paradas! Quantas
empresas do nosso Estado paradas porque não têm
recursos, paradas porque há obras, infelizmente, precisando ser concluídas, e não há dinheiro. Quando se
tem dinheiro, não foram contratadas.
Vão dizer: “Culpado é o Cassol, que saiu”. Não!
Eu preparei o projeto, estava pronto para ir para a licitação. Não ﬁzeram. Mas esse cargo não me cabe mais.
Mas cabe-me aqui, desta tribuna, dizer que perdemos. Sr. Presidente, R$12 milhões do anel viário de
Ji-Paraná. Foram embora, foram cancelados; esses
não voltam mais. A Ministra Miriam, do Planejamento,
disse-nos, hoje: “Não tem como recuperar; não tem
como recuperar”. A bancada até que tentou, unida,
fazer isso, mas perdemos.
Então, infelizmente, vou para casa, neste ﬁm de
semana, triste, porque Rondônia não pode desperdiçar
R$12 milhões da maneira como foram desperdiçados.
Agradeço a oportunidade, deixo o meu abraço, e
quero, aqui, dizer aos prefeitos e ao Governo do Esta-
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do: trabalhem para não perderem recursos, porque o
trabalho do parlamentar aqui é diuturno para conseguir
essas verbas e, se os perder, quem perde é o povo, e
quem sai no prejuízo é a população do nosso Estado,
e a população da cidade de Ji-Paraná perdeu o anel
viário porque a ponte está pronta, mas não ﬁzeram o
aterro. Portanto não há como passar e utilizar esse
desvio, esse anel viário.
Meu abraço.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ivo Cassol, o
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
Na forma do acordo formado pelos Líderes na
Casa, as matérias constantes da Ordem do Dia de
hoje não serão sujeitas à deliberação e continuarão
na pauta da próxima semana.
Encerrada a Ordem do Dia.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Para registrar que
há acordo das lideranças também para que amanhã
nós tenhamos a Ordem do Dia, e que o primeiro item
seja a discussão da DRU. Eu queria apenas reforçar
isso e, em seguida, se encerra. Há apenas um item.
È consensual.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa assim providenciará, na forma já acordada entre os Líderes.
Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 289, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 289, de 2011 (nº
227/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Quênia sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por parte de De-
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pendentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Militar, Administrativo e Técnico, assinado em
Nairóbi, em 6 de julho de 2010.
Parecer favorável, sob nº 1.379, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Gim Argello.
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
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.
5
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.239, de 2011, do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento de STEVEN PAUL
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JOBS, co-fundador, presidente e, até agosto
de 2011, diretor executivo da Companhia Apple, ocorrido no dia 05 de outubro de 2011,
na cidade de Palo Alto, Califórnia, Estados
Unidos da América.
Parecer favorável, sob nº 1.399, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Sérgio Souza.
6
REQUERIMENTO Nº 1.422, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.422, de 2011, da Senadora Ana
Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 280, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (proíbe visitas íntimas
aos presos por crime organizado).
7
REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.428, de 2011, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2011,
com os Projetos de Lei do Senado nºs 718,
de 2007, 169, de 2008, e 494, de 2009, que
já se encontram apensados, por regularem
matérias correlatas (destinação e descarte de
embalagens e resíduos).
8
REQUERIMENTO Nº 1.431, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.431, de 2011, da Senadora Ana
Amélia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2007, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 153,
de 2007, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Agricultura e Reforma Agrária
(sociedades cooperativas).
9
REQUERIMENTO Nº 1.432, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.432, de 2011, do Senador Armando
Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 181, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos (altera a Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT).
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10
REQUERIMENTO Nº 1.438, DE 2011

15
REQUERIMENTO Nº 1.454, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.438, de 2011, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 125, de 2010, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (inserir no manual automotivo
referência das principais peças que compõem
o veículo).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.454, de 2011, do Senador João Vicente
Claudino, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 172, de 2006; e
635, de 2007-Complementares, por regularem
matéria correlata (cobrança de multa decorrente
de inadimplência de obrigações do consumidor).

11
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).
12
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).
13
REQUERIMENTO Nº 1.446, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.446, de 2011, da Senadora Lúcia
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 191, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços
de Infraestrutura (regulamentação do Sistema
de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro).
14
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.

16
REQUERIMENTO Nº 1.522, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.522, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 703, de 2011, além das
Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Econômicos (restrições ao uso e à
propaganda de bebidas alcoólicas).
17
REQUERIMENTO Nº 1.523, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.523, de 2011, da Senadora Lídice da Mata,
solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 20, de 2011 – Complementar, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 150, de 2005; 90,
de 2007; e 21, de 2011, todos Complementares,
a ﬁm de que tenha tramitação autônoma (limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira
no Orçamento da União).
18
REQUERIMENTO Nº 1.524, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.524, de 2011, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 383, de 2011, do Projeto
de Lei da Câmara nº 42, de 2010 (descontos
nas tarifas de energia elétrica).
19
REQUERIMENTO Nº 1.532, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1532, de 2011, do Senador Walter
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 703, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (restrições ao uso e à propaganda
de bebidas alcoólicas).
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB
– AP) – Voltamos à lista de oradores.
Senador Cristovam Buarque, como Líder.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ao longo
destes anos em que tenho estado aqui, eu creio que
tenho passado a imagem de um Senador que se considera Senador da República. Eu não falo especiﬁcamente sobre Brasília, salvo em momentos especiais,
por uma razão muito simples – Brasília é a capital de
todos os brasileiros. Se não tivermos um bom Brasil,
nós não teremos uma boa Brasília. Mas hoje eu não
posso deixar de falar de Brasília, diante da situação
que o Distrito Federal vem atravessando nos últimos,
digamos, dois anos.
Nós tivemos denúncias em relação ao Governador Arruda. É preciso lembrar que o Partido Democratas imediatamente tomou posição. Eu, aqui desta
tribuna, cheguei a sugerir ao Governador Arruda, com
quem sempre tive boa relação pessoal, que ele deveria se licenciar enquanto aquelas denúncias eram
apuradas, para proteger a imagem da nossa cidade,
porque, quando um governador está sob suspeita, a
cidade também está.
O Governador Agnelo foi eleito e eu ﬁz uma força
muito grande por essa eleição. Sinto-me responsável
por essa eleição, com uma tarefa acima de todas as
outras: recuperar a autoestima da população brasiliense e o respeito de Brasília no cenário nacional. Até
porque a nossa imagem era a imagem de pioneiros
que do nada ﬁzeram a metrópole que hoje é o Distrito
Federal. Pioneiros também em políticas sociais que
daqui do Distrito Federal se espalharam por todo o
Brasil e até ao exterior. Essa visão de pioneiros tem
sido abalada diante de suspeitas sobre a gestão feita
pelos governadores que nós elegemos.
O Governador Agnelo não pode, não tem o direito, pela importância dele, de continuar deixando as
suspeitas que existem sobre ele sem uma resposta
clara, nítida, dizendo “tudo isso é falso”. E não é o
que a gente tem visto. O que a gente tem visto é uma
posição de que já entrou na Justiça contra os caluniadores, de que não deve nada, de que a palavra do
governador vale mais do que a dos outros. E não está
bastando! Essa posição está constrangendo a cidade,
envergonhando a cidade.
Nós precisamos apurar. Não estou aqui jogando
nenhuma ideia de que as suspeitas são a verdade.
Não são, ainda, mas poderão vir a ser. E esse “poderão vir a ser” traz uma suspeita sobre toda a cidade.
Nós não podemos continuar sem que o Governador
mostre que essas denúncias são calúnias. E, since-
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ramente, eu torço para que isso aconteça, até porque
eu não só votei nele; eu ﬁz campanha; eu pedi voto;
eu disse que ele ia resgatar a nossa autoestima e a
nossa credibilidade. Mas não é só ele que tem que
fazer algo. É preciso que nós todos que participamos
do processo eleitoral, que amamos esta cidade, que
estamos envergonhados com o que pesa por causa
de suspeitas tomemos posição, tomemos posição de
cobrar a apuração de tudo. Aqueles que sabem e têm
informações de que tudo isso é falso que digam que
é falso. E aqueles que têm informação de que isso é
verdade têm que dizer que isso é verdade.
Nossos jovens de Brasília foram para as ruas pedir
a cassação do Governador Arruda. Esses jovens não
podem ﬁcar encabulados agora, escondidos. Eles têm
que ir para a rua, defender o Governador Agnelo ou
denunciar o Governador Agnelo e pedir que ele seja
tratado como foi o Governador Arruda. Não podemos
ter dois pesos e duas medidas. E hoje nós estamos
tendo essa posição de incômodo sem aﬁrmação.
Lembro que eu propus que o Governador Arruda
– sugeri aqui para ele – deveria se licenciar por 30 dias
enquanto tudo aquilo que era denunciado fosse apurado. Repito aqui para o Governador Agnelo o que sugeri
ao Governador Arruda naquele momento. O Governador
Agnelo precisa que um grupo de personalidades muito
respeitadas, onde esteja gente do Ministério Público,
onde haja pessoas da imprensa, pessoas sem partido,
de preferência, ele tem que abrir o seu coração para
essas pessoas. Ele tem que abrir suas contas para
essas pessoas. Ele tem que abrir sua vida para essas
pessoas. E, ao abrir sua vida, ele deve esperar que as
pessoas analisem e, no ﬁnal, digam: “Governador, o
senhor está sendo injustiçado com calúnias” ou “Governador, nós temos informações que permitem dizer
que isso tudo é verdade e que, diante disso, o senhor
não pode continuar Governador sob o risco de continuar afundando a autoestima do povo de Brasilia e a
credibilidade do povo de Brasília fora daqui.
Eu quero dizer – antes de dar apartes –, Senador Moka, nosso Presidente, que faço isso com certa
tristeza, porque me empenhei muito. Eu diria que talvez ninguém se tenha empenhado tanto na eleição do
Governador Agnelo quanto eu próprio.
Eu, depois de eleito no primeiro turno, suspendi
todos os meus compromissos locais, nacionais, internacionais, familiares e me dediquei, das oito da manhã até
a hora que fosse, pela eleição do Governador Agnelo.
Não estou aqui, ainda – ainda –, pedindo desculpas ao povo do Distrito Federal. Estou pedindo um
pouco de desculpas ao povo brasileiro, porque para a
Capital da República, pela qual sou um dos responsáveis – não estou fugindo disso –, para a nossa cidade,
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nós não estamos conseguindo garantir o respeito lá
fora, nem conseguindo manter a autoestima aqui dentro.
Não estou ainda pedindo desculpas aqui dentro,
porque ainda tenho esperança de que essas coisas
que são faladas sejam falsas, uma injustiça com o Governador. Mas digo que essa esperança diminui a cada
dia; que, a cada dia, a esperança se transforma em
dúvida e que a dúvida se transforma automaticamente
na ideia de que tudo isso pode ser verdade.
E, quando tudo isso parecer verdade – vejam
bem –, quando tudo isso parecer verdade, creio que
Brasília tem de tomar uma posição.
Neste momento, a posição tem de ser do próprio
Governador: a de abrir tudo. Não pode apenas dizer
que é falso: tem de mostrar que é falso, como todos
nós desejamos que ele consiga mostrar. E tem de
mostrar, recebendo de alguém de credibilidade acima de qualquer suspeita o aval de que, de fato, isso
é uma injustiça, de que isso é calúnia, de que não é
nem mesmo a suspeita que deixaria de ser, quando
se mostrasse que fora calúnia.
Isso só faz sentido, se esse grupo, seja o Ministério Público, seja o que for, ou um grupo até independente de personalidades respeitadas nesta cidade, trabalhar em um momento em que o Governador
esteja sob licença.
Que ele deixe o Governo por um período, que
seja por um mês, enquanto tudo isso é apurado. E não
apurado só do ponto de vista legal, porque, do ponto
de vista legal, isso vai levar meses, talvez anos.
Nós não podemos resistir meses, nós não podemos resistir anos com a cidade inteira sob suspeita,
porque cada um que votou no Governador, como eu,
está também sob suspeita, porque todos têm o direito
de perguntar por que é que nós votamos em alguém
que começa a ser alvo de tantas suspeitas.
É um apelo que eu faço ao Governador: encontre uma forma de termos um grupo, uma comissão,
um conjunto de personalidades, e coloque sua vida
nas mãos dessas pessoas, não sua vida do ponto de
vista biológico, mas sua vida histórica, sua biograﬁa,
seus dados, suas contas. Abra tudo e espere o que
vai ser dito, de tal maneira que a imprensa ﬁque sem
argumentos para continuar levantando dúvidas, já que
as dúvidas seriam sanadas. Hoje elas estão pesando
muito sobre cada um de nós que mora nesta cidade,
sobre cada um de nós que é eleitor na cidade, especialmente – falo por mim, mas acredito que os outros
também pensam assim – sobre cada um de nós que
tem obrigação de ser líder nesta cidade, nós que fomos eleitos para Deputado Distrital, para Deputado
Federal ou para Senador.
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Era o que tinha a dizer, mas vejo que há dois
pedidos de aparte. Quero ouvir esses dois Senadores.
O Sr. Demóstenes Torres (Bloco/DEM – GO) –
Senador Cristovam Buarque, V. Exª faz um pronunciamento sereno, é o pronunciamento de alguém que tem
experiência administrativa e de alguém que, há muito
tempo, está na vida pública e já está habituado com
o fogo que envolve qualquer personalidade política.
V. Exª dá um conselho sábio ao Governador Agnelo.
Nós tivemos no DEM – V. Exª bem lembrou – o caso
do ex-governador, e nós tivemos, dentro do partido,
de tomar uma providência, e uma providência dura.
Talvez essa providência tenha até levado ao esfacelamento do partido e gerado o núcleo de outro partido,
mas nós tivemos de fazer essa atuação. Agora, não
se compreende – e ressalvo a palavra altiva de V. Exª
neste instante – como aqueles que estiveram ao lado
do Governador e diante de uma série de, no mínimo,
imprudências, mas que indicam também outras atividades, atos que podem até redundar em crimes, como
é que essas pessoas se omitem, agem como se nada
tivesse acontecido e como se a culpa fosse única e
exclusivamente da imprensa? Ou que fosse da imprensa, porque todo mundo diz que a culpa é da imprensa.
Ora, não é possível! Será que toda a imprensa, todos
os segmentos, todos os setores estão contra o Governador Agnelo? Então, evidentemente, ele tem explicações a dar. E não adianta ﬁcar adjetivando a pessoa:
“Ah, isso é um bandido!”. Quando o João Dias, lá atrás,
atacava o Orlando Silva e o protegia, era gente boa.
“Não, esse aí, realmente eu conheci...” Chamava até
de chefe. E agora, quando ele se tornou algoz, virou
bandido. Então, não dá! V. Exª apresenta uma solução
sensata. V. Exª é um homem que goza da conﬁança
dos brasilienses, já foi governador, é Senador, tem uma
história pública imaculada. Então, V. Exª é um desses
homens que poderia fazer parte desse grupo em que
o Governador conﬁasse. E ele poderia dizer: “olha,
olha aqui minhas contas”. É claro que ele vai ter que
abrir as contas para o Ministério Público. É claro que
é vai ter que abrir as contas para outras instituições.
Homens como V. Exª estiveram ao lado dele, e eventualmente a gente pode estar ao lado de qualquer um.
Aliança política, com o tamanho que é o Brasil, é igual
fotograﬁa: existe fotograﬁa nossa com as pessoas mais
santas e com gente que, infelizmente, se acerca de nós
e é desqualiﬁcado. Agora, bom discurso de V. Exª, boa
palavra, aumenta a esperança nossa de que isso possa ir adiante. E a cobrança que V. Exª faz àqueles que
apoiaram o Governador; muitos, talvez a grande maioria, são homens de bem, mulheres de bem, e não têm
que se acovardar. O movimento social, os estudantes
não podem se manifestar só quando alguém que não
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é do lado deles não cumpriu devidamente o seu dever.
É qualquer um. Ou senão não é movimento social, não
é indignação. Não podemos ter uma indignação parcial.
Se fulano cometeu um crime, eu vou para cima dele,
mas se outro que é do meu lado cometeu o mesmo
crime, eu vou ﬁcar quieto. Então, não dá! Parabéns a
V. Exª! É um discurso de altíssimo nível. Quero crer
que, se os homens de Brasília seguirem o que V. Exª
acabou de dizer, nós poderemos ter uma boa solução
para este caso.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Senador, agradeço.
Antes de passar a palavra ao Senador Cassol,
com muito prazer, quero lhe dizer que, primeiro, não
posso fazer parte desse grupo porque eu o apoiei. E
aí qualquer opinião minha levantará suspeita a favor.
Segundo, porque não entrei no Governo. E aí pode ser
a suspeita ao contrário.
Tem que ser pessoa, inclusive, sem partido. Talvez sem ser político na atividade.
Mas o senhor lembrou uma coisa que eu quero
tocar aqui, Senador Pimentel: o PT tem um patrimônio
neste País graças ao Lula, mas tem um patrimônio na
cidade. O PT foi governo aqui e, durante quatro anos,
não houve uma suspeita de nada errado. Ao contrário,
durante quatro anos, o Governo do PT aqui serviu de
exemplo para muitas cidades, para muitos estados e
até para o Brasil inteiro, com políticas sociais que foram feitas aqui. Eu temo e me incomodaria muito de
ver esse patrimônio do Partido dos Trabalhadores no
Distrito Federal ser apequenado, por não está tomando
uma posição de eliminação das suspeitas.
Vejam bem: não estou defendendo que façam
acusações, mas que se eliminem as suspeitas. Em
nome, primeiro, do Distrito Federal é que falo aqui,
mas é uma preocupação também com esse patrimônio que eu ajudei a construir aqui, que o Partido dos
Trabalhadores ainda tem, mas que pode perder de um
dia para o outro, porque nunca percebemos o que vai
acontecendo de apequenar-se aos pouquinhos, mas
é de repente que se descobre que talvez não tenha
mais jeito.
Quero dizer aqui que o meu partido, o PDT, recentemente passou por um problema como esse, e
eu, o Senador Taques e mais alguns recomendamos
ao Ministro Lupi que ﬁzesse isto que eu estou recomendando ao Governador Agnelo: que ele saísse naquele primeiro momento das suspeitas e dissesse à
Presidenta: “Apure tudo; se depois a Senhora quiser,
eu volto; se não quiser, eu não volto”.
No caso dele, ele não podia pedir licença, mas,
no caso do Governador, ele pode pedir licença, não
precisa renunciar – como o ministro precisa.
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Agradeço ao Senador Demóstenes e passo a
palavra ao Senador Cassol.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado,
Senador Cristovam. Aproveito as suas palavras para
reforçar. Nasci no Estado de Santa Catarina, mas me
criei no Estado de Rondônia. Fui governador e prefeito durante dois mandatos. Todo mundo sabe que, na
nossa capital federal, o governador também exerce o
papel de prefeito. Todo o trabalho aqui, de embelezamento, de manutenção, é de responsabilidade dele. E
a nossa capital federal, infelizmente, está desleixada,
está abandonada, até parece que não tem governante.
Atrás do Banco Central, por exemplo, se facilitar, dá
para cercar e colocar até criação de gado, de tão alto
que o capim está. E não é só lá, é nos quatros cantos.
Os asfaltos que se veem nas principais rodovias aqui
dentro estão cheios de buracos. O senhor foi governador, está aqui o Blairo Maggi, que foi governador do
Mato Grosso, e, infelizmente, vejo com tristeza, pois
é a nossa capital federal, é o nosso espelho mundial,
não é só o espelho nacional. Todos os prefeitos, todos
os vereadores que se deslocam de outras cidades
vêm para cá e a diﬁculdade que têm. E, quando chove,
como choveu ontem, como choveu hoje, anteontem
também, a gente vem pelas avenidas e, quando a gente menos espera, está de ponta-cabeça num buraco,
arrebentando o carro por baixo, porque até nisso está
faltando competência. Por mais que tenha denúncia
de um lado, tem que apurar, tem que se afastar, não
pode deixar do jeito que está. Mas a gestão não pode
parar por conta disso. Mas ela já estava parada antes
das denúncias. Então, está na hora de toda a equipe,
não só do Governador, mas de toda a equipe tirar o pé
do chão e cuidar bem da nossa capital federal, porque
está uma vergonha, e eu falo como um gestor público
que fui, hoje estou aqui no Senado, mas é o nosso espelho nacional. Parabéns pela sua iniciativa, o senhor
que apoiou o Governador atual, e, ao mesmo tempo,
o senhor está repetindo o que o senhor fez com o seu
colega Ministro, há poucos dias atrás – e não é diferente aqui –, para poder dar condições de todo mundo
poder apurar, como os democratas ﬁzeram aqui e em
outros lugares também, da mesma maneira ﬁzemos
também com o PP. Um abraço. Obrigado e boa sorte.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Senador Cassol. De fato, quando a
gente passa por um cargo como esse, prefeito, a gente
nunca mais olha para as cidades do mesmo jeito. A
gente olha vendo problemas que os outros não veem.
É como um músico: ele ouve a música diferente de
nós, que somos apenas aﬁcionados.
Mas eu nem quero entrar nesse detalhe da gestão
do funcionamento ou não dos serviços locais. Quero
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me concentrar nesse lado da autoestima. Embora sujeira numa cidade também tire autoestima, cidade sem
saúde funcionar também tira autoestima, eu quero ﬁcar no outro lado. No lado dessas suspeitas que estão
pesando sobre todos nós, do Distrito Federal. Quando
pesa sobre o Governador, pesa sobre todos nós.
E, tomando um pouco o Senador Demóstenes,
de fato, na eleição, a gente se aproxima até por razões
outras. No caso do Agnelo, não: era mais do que natural que eu estivesse junto, porque é o lado que eu
sempre estive; e, do outro lado, estava o outro lado.
Então, era natural. Mas, sinceramente, eu não sei se
estaria se eu soubesse que pesavam tantas suspeitas,
porque a única vez que apareceu algo disso foi desfeito no programa eleitoral. Quem acusou apareceu,
dizendo que não tinha dito aquilo. Então, tem uma tranquilidade. Mas agora não está dando mais, não está
mais podendo continuar dessa maneira. As suspeitas
têm que desaparecer, ou mostrando “são calúnias”, ou
mostrando “são verdadeiras”.
Senador Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Cristovam, quero parabenizá-lo pela coragem e
honestidade, porque V. Exª apoiou o atual Governador. Existe um ditado que diz: “Quem pariu Mateus
que embale Mateus”. V. Exª, eu perguntei, um tempo
atrás, sobre o apoio ao Governador. V. Exª disse que
foi o último a entregá-lo num táxi. Essa foi a expressão
depois da campanha.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu fechei a porta do carro dele no último ato da
campanha, no 1º turno. E ﬁz o mesmo no último ato,
no 2º turno.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Imagine
a responsabilidade de V. Exª, que ajudou nessa campanha. Então, V. Exª vem aqui com responsabilidade,
buscando a apuração desses fatos, sem prejulgar quem
quer que seja. Mas tem que ser apurado. Precisamos
entender que o tempo não é absoluto. Desde Einstein, o tempo é relativo. O tempo estático é diferente
do tempo dinâmico. O tempo do Ministério Público é
diferente do tempo político. O tempo político é mais
rápido do que o tempo do Ministério Público, que leva
em conta prazos processuais que são terríveis, sem
contar as chicanas jurídicas. Eu quero parabenizá-lo
por esse discurso sério, honesto e, sobretudo, corajoso.
Agora, algumas pessoas falam: “Esta testemunha aqui
não tem moral para falar, porque tem um passado não
recomendável”. Eu pergunto: Será que, nesse tipo de
atividade, nós teremos testemunhas como Dom Eugênio Sales, por exemplo, ou Dom Paulo Evaristo Arns? É
lógico que não! Nós não teremos testemunhas assim.
As testemunhas serão desse tipo mesmo. E existe ju-
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risprudência consolidada, dizendo que não interessa
quem seja a testemunha, ou a qualidade da testemunha; o que interessa são os fatos por ela revelados.
Parabéns pela coragem do seu discurso. V. Exª ajudou
na campanha, mas não tem responsabilidade sobre
esses fatos, até porque não participa desse Governo.
Eu quero cumprimentá-lo pela honestidade e pela coragem desse discurso.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado, Senador Taques.
Eu quero concluir, dizendo que esse é talvez um
dos discursos que faço com mais tristeza, porque é reconhecimento de uma falha minha também, no processo
político, não eleitoral. Naquele momento, tinha de ter
sido assim o apoio ao Governador Agnelo, não tenho
dúvida. Mas falo porque não fui capaz de encontrar
algo que hoje estivesse acima de qualquer suspeita.
Então, como líder da cidade, não como político
apenas, mas como uma das pessoas que tem responsabilidade sobre a cidade...
O Sr. Demóstenes Torres (Bloco/DEM – GO)
– Faltou a boa e velha bola de cristal, que V. Exª não
tinha obrigação de ter, não é?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– É verdade. É verdade. Mas, de qualquer maneira,
é com tristeza que falo de não ter tido a perspicácia,
a percepção ou a bola de cristal. Não acho nem que
seja algo de coragem, Senador Taques, porque é uma
necessidade tão grande que tenho de dizer isso que,
quando a gente faz por absoluta necessidade, nem
coragem é.
É por necessidade que faço este discurso e este
apelo também ao nosso Governador, porque o é ainda,
e espero que elimine toda suspeita e ﬁque até o último
dia de seu Governo.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. José Sarney, Presidente 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.) – É para fazer um pleito
a V. Exª. Há um entendimento entre os líderes presentes
para mantermos o painel até segunda-feira. Vamos ter
sessões ordinárias na sexta-feira e na segunda-feira,
e há um pleito para que se mantenha o painel. Então,
gostaria de solicitar isso a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência consulta as lideranças
presentes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Não, não
há problema, porque o único item da pauta é a DRU
e, assim mesmo, para discussão. A votação se dará
na terça-feira.
Da nossa parte, não tem problema.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
da nossa parte também não tem problema.
Eu queria aproveitar para registrar que a Comissão Mista do Orçamento, coordenada pelo nosso
Presidente, o Senador Vital do Rêgo, fez um acordo
também com todas as lideranças. E já foi comunicado
ao Presidente do Congresso Nacional que a pauta da
sessão do Congresso na terça-feira, às 10 horas da
manhã, é a mesma pauta que estava prevista para
hoje. Por isso, os trabalhos também estão suspensos,
voltando na terça-feira, dia 20, às 10 horas da manhã.
E queremos nessa terça-feira, dia 20, votar o PPA por
acordo, demonstrando a capacidade que tem o Congresso Nacional de dialogar sobre os vários problemas
e tendo na sua liderança o nosso Presidente Sarney
e, acima de tudo, o nosso Senador Vital do Rêgo, que
conduz muito bem a Comissão Mista de Orçamento.
E o nosso Presidente desta sessão, o Senador Moka,
também já presidiu muito bem aqueles trabalhos da
Comissão Mista de Orçamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência, então, quer registrar
o acordo feito aqui no plenário, na presença das lideranças, e recomendar que o painel, a presença seja
mantida daqui até a próxima segunda-feira.
É esse o entendimento que V. Exªs propõem.
A Presidência está entendendo assim e determina à
Secretaria da Casa que mantenha, então, essa decisão de Plenário.
Com a palavra, pela Liderança do PT, o Senador
Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Parlamentares, quero trazer a esta Casa um
importante debate que, hoje, ﬁzemos na Comissão de
Direitos Humanos, coordenada pela Senadora Lídice
da Mata, em que tratamos da classiﬁcação indicativa,
que é objeto de uma apreciação do Supremo Tribunal
Federal (STF). O STF deve julgar se é ou não inconstitucional a ﬁxação dos horários. Do que se trata?
No Brasil, na nossa Constituição, há a mais ampla defesa do princípio democrático, das liberdades,
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e, em vários artigos, é incluída a proteção à criança.
E eu diria que o ponto principal hoje regulamentado é
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Essa área da classiﬁcação é dividida em idades,
ou seja, na avaliação da exposição pública de peças
de teatro e de cinema e também na apresentação em
rádio e em televisão, há sempre um cuidado com a
proteção à criança, especialmente, e ao adolescente.
Essa classiﬁcação é colocada por idade: existem programações que são classiﬁcadas como livres; outras
recebem classiﬁcação para menores de 10 anos, de
12 anos, de 14 anos, de 16 anos e de 18 anos.
A nossa Constituição, quando trata da liberdade,
quando trata de todos os aspectos em relação à imprensa, coloca uma liberdade relacionada à política e
à ideologia e, no mesmo artigo, faz questão, em seus
parágrafos, de dizer que, no Brasil, haverá regras em
relação à proteção da ética, dos preceitos da família
e da criança. Além do art. 221, vários artigos tratam
desses temas.
Quando um ﬁlme ou uma peça de teatro, por
exemplo, não são recomendados para menores de 12
anos, há uma ﬁxação de horário, que leva em conta
a proteção à família e que também se soma aos pais
na defesa da criança ou do adolescente. Quando essa
indicação de idade é de 12 anos, o ﬁlme não pode ser
exibido em caráter público – nem se pode permitir o
acesso, quando é o caso do cinema ou do teatro – até
as 20 horas, somente pode ser exibido a partir das 20
horas. Quando a classiﬁcação feita para um ﬁlme ou
para uma peça é de 14 anos, é recomendada a exibição a partir das 21 horas; quando a classiﬁcação é
de 16 anos, a exibição é recomendada a partir das 22
horas; quando a classiﬁcação é de 18 anos, a exibição
se dá a partir das 23 horas.
Ora, sobre os canais fechados há um controle;
para esses, consegue-se fazer uma senha, um código.
Mas estamos falando de canal aberto. Acredito que o
Brasil amadureceu muito. Houve um amplo debate para
podermos chegar a esses termos, com a realização de
assembleias. Eu me lembro de toda essa discussão
que travamos no Brasil inteiro. Havia os que diziam
que aquilo era a volta da censura; outros diziam que
estavam escandalizados com novelas, com determinadas cenas de sexo, de violência, de drogas. A grande
proteção – e isto está claro no Estatuto da Criança e
do Adolescente e na nossa legislação – é a relativa ao
menor, exatamente por essa precocidade em relação
a sexo, à violência e à droga. Ou seja, mesmo com
todo o respeito que todos temos pelo setor artístico,
não podemos permitir uma indução, uma formação,
uma preparação que altere a vida e a saúde mental
de crianças e de adolescentes.
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Esse é o conceito brasileiro. Aliás, é um conceito comum em diversas áreas. Ou seja, no Brasil, 18
anos é a idade base. Consideramos que as pessoas
nessa idade estão aptas a tomar suas próprias decisões. Aliás, em alguns casos, tomamos por base os
21 anos de idade.
Então, começou esse julgamento. Aqui, cito mais
claramente a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(Adin) nº 2.404, que foi movida pelo Partido Trabalhista Brasileiro e que visa à inconstitucionalidade do art.
254 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a
Lei nº 8.069, de julho de 1990, que completa 12 anos.
É dito o seguinte: “Fica proibido transmitir, através de
rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do
autorizado ou sem aviso de classiﬁcação”.
Vejam que o aviso de classiﬁcação relacionado à
idade se mantém livre, ou se diz que o programa não
é recomendado para menor de 14 anos, de 16 anos
ou de 18 anos. Mas a divergência de quem defende
essa ação é relativa ao horário, pois se compreende
que não poderia ali ser ﬁxado o horário. Isso tem como
argumento principal a defesa da Constituição, alegando que, ali, não há qualquer proibição. Mas veja que a
própria Constituição diz que a liberdade está vinculada
aos preceitos constitucionais e à legislação em vigor.
Compreendo que, quando buscamos nos diversos
outros artigos que dizem respeito à proteção da ética,
da decência, da família, da criança e do adolescente,
como direitos, deveres e obrigações mesmo da família,
do Estado e da sociedade, vemos que ali é colocada,
então, a necessidade de o Congresso Nacional fazer
uma regra. E repito: foi assim que foi feito.
Então, Senador Jayme Campos, o fato é que faço
daqui um apelo. Creio que o arcabouço que existe no
Brasil nos permite ﬁcar tranquilos, sem qualquer problema. Qual será o interesse de alterar algo que está
maturado na sociedade? Acho que, a partir daí, houve
um conjunto de regras, em que avançamos. Então, qual
é o sentido dessa alteração? Não podemos acreditar
que prevaleçam interesses comerciais, interesses de
venda desse ou daquele produto. E, muitas vezes, esses produtos são proibidos. Vou citar um exemplo, para
compreendermos. A legislação proíbe a propaganda
de produtos como o cigarro. Avalia-se se ali, em nome
do artístico, há alguma apologia, algum incentivo ou
motivação, e, a partir dali, na regra, há a necessidade
de uma classiﬁcação que aponte uma idade em que
a pessoa possa tomar sua decisão. No Brasil, a partir
de 18 anos, a pessoa pode dirigir e tem de assumir os
crimes que pratica. Enﬁm, de um lado, há liberdade,
mas, do outro, há também responsabilidade.
Veja que, quando se trata da criança e do adolescente, são os pais que são os responsáveis.
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Alguém pode dizer que o controle é do pai, que
tem de controlar para que o menino não assista à
televisão, o pai que tem de controlar se ele vai ao cinema. É claro que a responsabilidade é comum, é da
sociedade, é da família, mas é também do Estado. É
assim que o Estado, em nome da família, em nome da
sociedade, fez esse conjunto de regras.
Repito: o que se faz aqui, na minha visão, não é
censura, é a defesa de quem é indefeso. Tão indefeso
é que, quando um menor, uma criança, enﬁm, pratica
algum crime, quem responde por ele é o pai.
Então, quero aqui, nesta ocasião, fazer um apelo
aos membros do Supremo. Já começamos a votação,
e o que chama a atenção, o que nos desperta... O Ministro, parece-me, Marcelo Ribeiro pediu vista ao processo, e fazemos um apelo aos Ministros que já votaram e aos que ainda não votaram, no sentido de que,
ao fazer essa votação, possamos colocar o Brasil em
condição de dar proteção à criança e ao adolescente.
Não podemos confundir liberdade, principalmente a liberdade de imprensa, que todos defendemos, quando
há neste instante em causa a defesa do ser humano.
Não podemos permitir que interesses comerciais, interesses grupais, interesses econômicos, quaisquer
que sejam, estejam acima da vida. Cenas de violência, cenas de uso de drogas, enﬁm, cenas que ferem
princípios necessários à ética, à decência que forem
colocados de forma aberta para as crianças e os adolescentes podem criar uma sociedade deformada.
Quero fazer esse apelo e parabenizar a iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, da Senadora
Lídice e de todos os que hoje participaram. Tivemos a
presença da Abert, que manifestou que não é de sua
iniciativa essa ação, que defende a liberdade, mas
compreende que há mesmo a necessidade da classiﬁcação dos títulos, da qualiﬁcação para o cinema,
para o rádio, para a televisão, para todas as formas de
espetáculos, principalmente aqueles em canal aberto
e de caráter público.
Então, Sr. Presidente, era esse o ponto que eu
queria trazer hoje ao conhecimento desta Casa. Acho
que o Congresso Nacional precisa acompanhar esse
fato com muita atenção. A nossa legislação é clara, os
artigos que são citados hoje, na defesa, por exemplo,
do Ministério da Justiça são perfeitamente bem concebidos, já estão em vigor e demonstram eﬁciência.
Se isso é verdade, então, não há que se falar em uma
nova alteração.
Espero que, além da indicação da idade, permaneçamos com a indicação de tempo.
Quem viaja pelo Brasil deve, de vez em quando,
encontrar pessoas que dizem: “Olha, é um absurdo,
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muitas vezes, a cena – normalmente falam da novela
–; há, lá, coisas escandalosas”.
Enﬁm, quando examinamos, na verdade aquele
programa passa a partir de 21h ou de 22h. Aí, realmente, o pai precisa controlar, porque o que se percebe é
que a família deve também ter participação.
A sociedade e o Estado não podem abrir mão
da sua parte. Por essa razão, faço aqui a defesa do
Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente
do art. 254, na forma como ele se encontra.
Era isso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, pela Liderança,
ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, serei breve, mas ﬁz questão de fazer este registro porque estamos com o coração mais
leve, a partir da notícia de que o tumor que acomete
o Presidente Lula, de acordo com o que foi analisado no Hospital Sírio-Libanês, regrediu mais de 75%,
e os médicos descartaram qualquer necessidade de
cirurgia. Isso, sem dúvida nenhuma, é um alívio muito
grande não só para mim, pessoalmente, como amigo
do Presidente, como Líder que fui dele nesta Casa, mas
também para todo povo brasileiro. Independentemente
de questões de simpatia partidária ou não, o Presidente Lula, hoje, está no coração de todos os brasileiros.
Sem dúvida nenhuma, essa matéria, essa informação, esse resultado do exame fez com que o
Presidente Lula ﬁcasse um pouco mais aliviado, mas
o tratamento continua, porque estamos efetivamente
acompanhando, torcendo, orando para que o Presidente
Lula possa até março ﬁcar curado dessa enfermidade,
que possa voltar às suas atividades normais.
Então, sem dúvida nenhuma, esse é um momento de satisfação por esse resultado. Eu gostaria
de externar a minha posição, a posição da Liderança
do Governo. Falo em nome do povo de Roraima, que,
sem dúvida nenhuma, ﬁcou radiante com essa notícia.
Concedo um aparte ao Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Romero, também queria me juntar a V. Exª e trazer
essa boa nova ao povo brasileiro, ao povo de Roraima
e também ao povo do Piauí. Alegra-nos mais o fato
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de que os médicos colocam que é deﬁnitiva a cura na
parte onde já vem sendo anulado o tumor e ainda a
perspectiva de se cumprir o que foi planejado. Ou seja,
a equipe médica fez um plano de sessões – parece-me que essa foi a quinta sessão de quimioterapia...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Foi a terceira sessão.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Aliás,
desculpe-me. Foi prevista uma série de cinco sessões,
e essa é a terceira, E a avaliação do resultado, após
a terceira, aponta esse resultado. Ao mesmo tempo,
cumprimento o povo, que tem feito muitas orações.
Eu tenho andado – e acho que no seu Estado deve
acontecer também – e visto muitas pessoas dizendo
que todos os dias, em suas orações, colocam lá o
Presidente. Está aí o exemplo da Presidente Dilma,
um exemplo de sucesso. Quero parabenizar a equipe
médica brasileira. Permita-me também registrar a presença no plenário do nosso quase Senador Amaury
Claudino, que, juntamente com o Sr. João, é suplente
do nosso querido Senador Ciro Nogueira. Então, quero
aqui registrar a presença dele, que tem um trabalho
muito importante na defesa dos interesses do Piauí.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB –RR) –
Muito obrigado, Senador Wellington Dias.
Quero, encerrando minhas palavras, registrar que
o tratamento do Presidente Lula continua. A partir da
outra etapa, haverá quimioterapia e, sem dúvida nenhuma, o Presidente será vitorioso, registrando, assim,
a cura deﬁnitiva dessa enfermidade.
Quero agradecer a todo o povo brasileiro pelas
orações. Efetivamente, todos nós estamos nessa corrente positiva em prol do Presidente Lula. O resultado
está aí, mostrando que o Presidente Lula vai vencer
essa enfermidade.
Solicito, Sr. Presidente, a transcrição da matéria
“Tumor de Lula regride 75%, e médicos descartam
cirurgia.”
Agradeço a V. Exª.
Muito obrigado.
SEGUE DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Romero Jucá,
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento-o e tenho certeza de que
todo o Brasil torce pelo restabelecimento da saúde
plena do Presidente Lula.
Eu quero me associar às suas palavras também,
Senador Romero Jucá.
Concedo a palavra ao ilustre Senador Waldemir
Moka, valoroso Senador pelo Mato Grosso do Sul.
V. Exª tem vinte minutos, na forma regimental.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ocupo esta tribuna para registrar
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que, ontem, na OCB, Organização das Cooperativas
Brasileiras, que tem como presidente o Márcio Lopes
de Freitas, tivemos a ilustre presença do Ministro dos
Esportes, o nosso Deputado Federal Aldo Rebelo; do
Secretário Executivo do Ministério da Agricultura, nosso amigo José Carlos Vaz; do ex-Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que é o atual Coordenador do
Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas
de São Paulo; do Dr. Luís Eduardo Feltrin, que representava, nesse ato, o Banco Central; e do Dr. Américo
Utumi, que é membro do Conselho de Administração
da Aliança das Cooperativas Internacionais.
É com um orgulho muito grande, Sr. Presidente,
que venho a esta tribuna, porque, ontem, registramos
lá a presença de aproximadamente 30 parlamentares,
entre Senadores e Deputados Federais.
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O evento, Sr. Presidente, era para marcar, como
se fosse o lançamento, embora o ano que vem... Isso
foi instituído neste ano. Eu estive na ONU, Organização
das Nações Unidas, junto com o Márcio Lopes, junto
com o Dr. Américo, representando a Frente Parlamentar do Cooperativismo, que tenho o orgulho de presidir.
Na verdade, substituo o grande amigo e companheiro
Odacir Zonta. Substituo-o interinamente, porque, na
verdade, eu sou o vice-presidente e presidente em
exercício.
Como eu dizia, foi feito o lançamento e 2012 será
o Ano Internacional do Cooperativismo.
Nós temos aqui, neste ano, algumas coisas para
comemorar, como por exemplo, Sr. Presidente, nós termos votado, com a ajuda de V. Exª, o PLC 1, que foi
sancionado na semana passada pela Presidente Dilma.
E o que é esse PLC 1?
É um projeto que ﬁxou normas para a cooperação entre Entes federativos na questão administrativa do exercício da competência comum às matérias
ambientais.
Na verdade, Sr. Presidente, esse projeto vai estabelecer o que é competência de um órgão ambiental
no Município, no Estado e na União em função do porte do investimento e da envergadura da obra, quando
esses órgãos tiverem de se manifestar em relação à
licença ambiental.
Eu acho que houve um avanço muito grande. Nós
diminuímos a burocracia. Caso seja algo pequeno, e
se houver no Município um organismo ambiental, o
próprio órgão vai, licencia, ﬁscaliza e se tiver alguma
coisa errada, multa; se não houver um organismo no
Município, recorrer-se-á ao organismo estadual. Mas,
se for uma obra de grande porte, como uma usina, aí
teremos a ﬁscalização do órgão federal, no caso, o
Ibama e o Ministério do Meio Ambiente.
De tal forma que essa questão, a meu ver, diminuiu a burocracia e vai agilizar, a meu juízo, vai
aumentar também, e poder fazer... Porque quando
você tem atribuição de muita gente, acaba não tendo
uma ﬁscalização. Você responsabiliza: “Este aqui é o
órgão ambiental do Município, do Estado ou da União
que vai ...”.
Então, esse PLC nº 1 foi um avanço.
Nós também tivemos, aqui no auditório Petrônio Portela, o 3º Seminário da Frente Parlamentar do
Cooperativismo no Congresso Nacional com foco nas
cooperativas agropecuárias.
Lá na ONU, quando se lançava o ano internacional
para o ano que vem, falou-se muito, Sr. Presidente, que
as cooperativas agropecuárias podem ser a alternativa
para diminuir o número de pessoas que passam fome
neste Planeta. E nós sabemos que essa é uma alter-
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nativa viável, porque as cooperativas, diferentemente...
Eu costumo dizer que o socialismo, na minha avaliação utópica, é capaz socializar, de distribuir riqueza; o
capitalismo selvagem é capaz de gerar riqueza, mas
tem diﬁculdade de distribuí-la de forma equânime, social; já as cooperativas têm a competência para gerar
riquezas e as distribuir entre os seus cooperados. Por
isso acredito ﬁrmemente nas cooperativas. Um grande
exemplo disso são as cooperativas de crédito, Sr. Presidente. E recentemente, lá nas Comissões, aprovamos
matéria para que as cooperativas de crédito possam
acessar recursos do FAT e emprestar para as pequenas cooperativas lá na ponta do sistema.
De forma, Sr. Presidente, que quero concluir minha fala, dizendo que foi um evento importante e concorrido. Quero, mais uma vez, em nome do Presidente
Márcio Freitas, registrar e agradecer ao Renato Nobile, Superintendente lá, e a todos que ajudam a OCB
nesse trabalho de organizar a Frente Parlamentar do
Cooperativismo (Frencoop), com o apoio do Presidente Márcio, sobretudo com os funcionários dedicados
que atuam na OCB.
Em nome do Presidente Márcio, quero cumprimentar todos os presidentes de cooperativas, todos
os cooperados. Na verdade, chegamos à casa de 30
milhões de cooperados no Brasil – só a OCB. No mundo, estamos na casa de um bilhão de pessoas. Então,
esses são os números do cooperativismo brasileiro e
internacional.
Sr. Presidente, antes de encerrar, quero também
dizer que, esta semana, não estava lá em Campo Grande, mas houve a missa de sétimo dia do saudoso amigo,
do meu amigo Deputado Federal Nelson Trad. Quero,
mais uma vez, em nome da população sul-mato-grossense – tenho certeza que falo em nome de todos os
Parlamentares de Mato Grosso do Sul –, solidarizar-me
com a família, com seus ﬁlhos em especial.
Nelson deixou uma herança política importante
no Estado: o Prefeito da nossa Capital, Nelson Trad
Filho; o Deputado Federal, Fábio Trad; e o Deputado
Estadual, Marcos Trad. É uma família que tem uma
tradição muito grande.
Fui Deputado Estadual e Federal com Nelson
Trad, meu amigo, meu conselheiro. Senti muito, lastimei muito a perda desse grande amigo.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento V. Exª, Senador Waldemir
Moka. Somo-me a V. Exª quando falou do cooperativismo brasileiro. Indiscutivelmente, é a maneira mais
fácil de nós socializarmos e sobretudo buscarmos uma
melhor distribuição de renda neste País.
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O cooperativismo tem dado tão certo – particularmente lá em Mato Grosso tem crescido –, que hoje
nós temos uma grande força no campo graças também
ao cooperativismo.
Da mesma forma, associo-me ao senhor quando
homenageia o velho, querido e saudoso Deputado Nelson Trad. Sem dúvida alguma – a sua biograﬁa por si
só fala –, ele era um grande homem público. Eu acho
que era um homem de uma retidão de caráter invejável
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e que deixou um legado em que certamente alguma
geração poderá se espelhar. De maneira que eu me
somo a V. Exª, Senador Waldemir Moka, na homenagem que presta uma vez mais a esse velho, grande
político e exemplo de pai de família que foi Nelson Trad.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.555, DE 2011
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 222 do Regimento Interno, requeiro voto de congratulação aos cidadãos de Rio
Branco – AC pelos 129 anos de fundação da cidade,
a ser encaminhado ao Prefeito Municipal, Raimundo
Angelim e para o Presidente da Câmara Municipal,
Juraci Nogueira, na qualidade de legítimos representantes da população local.
Justiﬁcação
Rio Branco nasceu no ﬁnal do século XIX, quando
o pioneiro Newtel Maia aportou numa acentuada curva
do Rio Acre, sob a sombra de uma frondosa gameleira. O explorador decidiu fazer ali a sede do Seringal
Empreza. Era o dia 28 de dezembro de 1882.
Com o passar do tempo, a sede do seringal ﬁcou
muito movimentada com a abertura de pontos comerciais para abastecimento das embarcações que transportavam a borracha. Já era, então, o povoado Volta
da Empresa. Depois da Revolução Acreana, em 1904,
recebeu o nome de Villa Rio Branco, em homenagem
ao Barão de Rio Branco. Aﬁrmou-se, então, como o
principal centro urbano do Vale do Acre.
Em 1920, tornou-se a capital do Território Federal
do Acre e, na década de 1940, viveu dias de prosperidade com a estruturação da maior parte dos serviços públicos. Em 1962, tornou-se a capital do Estado.
Nos anos 1970 e 1980, com a expansão pecuária,
o Acre recebeu migrantes do centro-sul. Ribeirinhos e
seringueiros foram forçados a abandonar o interior da
ﬂoresta e formaram bairros precários nos arredores
de Rio Branco.
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Em 1999, entrou em curso um novo modelo de
desenvolvimento no Acre, baseado no use racional e
sustentável da ﬂoresta, como pregava o líder ambientalista Chico Mendes. Todo o Estado passou por profundas mudanças políticos, econômicas e culturais.
A capital acreana é uma forte expressão deste
conceito. Nos últimos doze anos, a cidade passou por
uma revolução urbanística. Prédios e espaços públicos
foram reconstruídos e modernizados, as principais avenidas foram duplicadas e, alem da urbanização de diversos bairros, surgiram vários conjuntos habitacionais.
Ganhou ciclovias, duas novas pontes e uma passarela
para pedestres sobre o Rio Acre. Com a urbanização de
dois importantes fundos de vales, nasceram o Parque
da Maternidade e o Parque do Tucumã, que mudaram
radicalmente a feição da capital acreana.
A educação pública de Rio Branco é uma das
cinco melhores entre as capitais brasileiras. Foi a primeira cidade do pais com sinal de interne gratuito. Rio
Branco esta se tornando uma cidade inclusiva, com
espaços públicos que oferecem acesso aos bens culturais e tecnológicos para a população, especialmente a
juventude. Um dos mais avançados centros de atendimento ao cidadão do pai, a OCA, funciona desde o ano
passado, concentrando mais de quinhentos serviços
públicos num único lugar, moderno e ágil.
A capital dos acreanos concentra a metade da
população do Estado, com pouco mais de 300 mil habitantes. Tradicional e moderna, Rio Branco chega aos
seus 129 anos com bons motivos para comemorar. Por
todas as suas conquistas, e ainda em memória dos
seus pioneiros, esta cidade da ﬂoresta merece as congratulações do Senado Federal neste seu aniversário.
Sala das Sessões, – Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.557, DE 2011
Requer, nos termos do art. 255, II, c, 12, do Regimento Interno, que sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 82, de 2008, seja ouvida também a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição.
Justiﬁcação
Requeiro, nos termos do art. nº 101 do RISF, a
apreciação, pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, do Projeto de Lei do Senado nº 82, de
2008, que estabelece que a taxa de juros cobrada no
cheque especial não pode superar a taxa cobrada em
operações de crédito pessoal sem garantia.
A proposição trata de matéria regulada diretamente pela Constituição Federal e merece análise detida
da comissão em referência. Ademais, considerando as
amplas repercussões que a eventual adição dos comandos do projeto em referência ao marco regulatório
do sistema ﬁnanceiro podem acarretar para provedores
e tomadores de crédito no País, entendo que o envio
da proposição à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania dará a esta Casa a oportunidade de decidir
de maneira qualiﬁcada acerca do PLS nº 82, 2008. –
Senador Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – O requerimento que acaba de ser lido
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será incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos
termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.558, DE 2011
Nos termos do art. 256 do Regimento Interno,
requeiro a retirada, em caráter deﬁnitivo, da Proposta
de Emenda Constitucional nº 59, de 2007, da qual sou
o primeiro signatário, que altera o art. 45 da Constituição Federal, para estabelecer o sistema eleitoral misto
para as eleições de Deputados Federais, Deputados
Estaduais e Vereadores.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2011. –
Senador Francisco Dorneles.
REQUERIMENTO Nº 1.559, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a retirada, em
caráter deﬁnitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 402,
de 2011, que “altera dispositivos da Lei nº 5.766, de
20 de dezembro de 1971, que cria o Conselho Federal
e os Conselhos Regionais de Psicologia”. Trata-se de
matéria já vencida em decorrência da aprovação do
PLV nº 25 de 2011, originário da MPV 536 de 2011,
transformada na Lei nº 12.514, de 28 de outubro de
2011. – Senadora Marta Suplicy PT/SP.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – A Presidência defere os requerimentos que
acabam de ser lidos, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lios os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 353, de 2009, do Senador Jayme Campos, que dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação
(ZPE) no Município de Rondonópolis, no Estado
de Mato Grosso; e
– Projeto de Lei do Senado nº 40, de 2011, da Senadora Ana Amélia, que altera a Lei nº 8.019, de
11 de abril de 1990, e a Lei nº 8.352, de 28 de
dezembro de 1991, para autorizar o acesso dos
bancos cooperativos aos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT) para ﬁns de concessão de crédito rural.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos vão à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência comunica às Senhoras
e aos Senhores Parlamentares que a reabertura da
sessão conjunta do Congresso Nacional será no dia
20 de dezembro, terça-feira, às 10 horas, no Plenário
da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução nº
57, de 2011 (apresentado como conclusão do Parecer
nº 1.347, de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos), que autoriza a República Federativa do Brasil
a contratar operação de crédito externo, no valor total
de até quinze milhões de dólares dos Estados Unidos
da América, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 278,
de 2011, da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação do Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado nº 115, de 2007 (tramitando em conjunto
com o Projeto de Lei nº 152, de 2007).
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 278/2011 – PRES/CAS
Brasília, 14 de dezembro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em decisão terminativa, aprovou em turno único
o Substitutivo (Emenda nº 1 – CAS) ao Projeto de Lei
do Senado nº 115, de 2007, que dispõe sobre a regulamentação da proﬁssão de comerciário, de autoria do
Senador Paulo Paim, e a declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei nº 152, de 2007, que dispõe
sobre o reconhecimento da proﬁssão do comerciário,
regulamenta sua jornada de trabalho e dá outras providências, de autoria do Senador Pedro Simon.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – 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 Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu o Recurso nº 21, de 2011, interposto no
prazo regimental no sentido de que seja submetido ao
Plenário o Projeto de Lei do Senado nº 391, 2003,
do Senador Paulo Paim, que proíbe a publicação em
jornais de anúncio de emprego, sem a devida identiﬁcação da empresa contratante.
É o seguinte o Recurso:
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº
567, de 2011, do Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto
de Lei do Senado nº 51, de 2006.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 567/11/PS-GSE
Brasília, 14 de dezembro 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 5.456, de 2009, do Senado Federal (PLS nº 51/06 na Casa de Origem), o
qual “Regulamenta o inciso III do art. 36 da Constituição Federal, para dispor sobre o processo e julgamento da representação interventiva perante o Supremo
Tribunal Federal.”
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 (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 467,
de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos membros
daquele Órgão técnico do inteiro teor do Aviso nº 92,
de 2011, e recomendando o seu arquivamento.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 467/2011/CAE
Brasília, 6 de dezembro de 2011
Senhor Presidente,
Na qualidade de Vice-Presidente no exercício
da Presidência, comunico a Vossa Excelência que,
na ocasião da 68ª Reunião, Ordinária, da Comissão
de Assuntos Econômicos, realizada em 6 de dezembro, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº
92 de 2011 (nº 1.672-Seses-TCU-Plenário), de 23 de
novembro de 2011, do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia do Acórdão proferido nos autos
do processo nº TC-016.321/2011-1, pelo Plenário daquela Corte, na Sessão Ordinária de 23-11-2011, bem
como do Relatório e do Voto que o fundamentam. O
Acórdão em questão é referente ao acompanhamento
da operação de crédito autorizada pela Resolução nº
5 de 2011 desta Casa. O expediente foi encaminhado
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aos membros da Comissão por meio do Of. CAE nº
56/2011– Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lobão Filho, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – O Aviso nº 92, de 2011 vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência designa o Deputado Neilton Mulim, como membro suplente, em substituição à
Deputada Liliam Sá, para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “destinada a investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar
denúncias de omissão por parte do poder público com
relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei
para proteger as mulheres em situação de violência”,
conforme Ofício nº 503, de 2011, do Líder do Bloco
Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL, da Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 503/2011
Brasília, 14 de dezembro de 2011
Assunto: Substituição de membros à Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de substituir a Deputada Liliam Sá (PSD/RJ)
pelo Deputado Neilton Mulim (PR/RJ) como membro
Suplente para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI, de autoria da Senadora Ana Rita, que
“Requerem, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 21, do Regimento
Comum do Congresso Nacional, a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito composta por 11
(onze) Senadores e 11 (onze) Deputados Federais e
igual número de suplentes, com a ﬁnalidade de, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar
denúncias de omissão por parte do poder público com
relação à aplicação de instrumentos instituídos com lei
para proteger as mulheres em situação de violência”
– Requerimento (CN) nº 4, DE 2011.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar, PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Sobre a mesa, ofício do Supremo Tribunal Federal que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – O ofício que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 737, DE 2011
Concede benefícios ﬁscais referentes ao Imposto sobre Produtos Industrializados, à Contribuição para o PIS/PASEP
e à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social incidentes sobre operações com defensivos agrícolas e pesticidas
de uso veterinário classiﬁcados no menor
grau de toxicidade vigente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), pelo período de dez anos, os defensivos agrícolas e os pesticidas de uso veterinário classiﬁcados no menor grau de toxicidade, conforme classiﬁcação toxicológica adotada pelo Poder Executivo Federal.
Art. 2º O art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 28 .................................................
..............................................................
XXI – defensivos agrícolas e pesticidas
de uso veterinário classiﬁcados no menor grau
de toxicidade, conforme classiﬁcação toxicológica adotada pelo Poder Executivo Federal,
pelo período de dez anos.
.................................................... ” (NR)
Art. 3º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará
o montante da renúncia ﬁscal decorrente do disposto
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere
o § 6º do art. 165 da Constituição, que acompanhará o
projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der
após decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei produzirá
efeitos a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente
àquele em que for implementado o disposto no art. 3º.
Justiﬁcação
Os defensivos agrícolas e os pesticidas de uso
veterinário são insumos muito importantes para a produção agropecuária de alta produtividade. No entanto,
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esses produtos oferecem riscos à saúde humana, razão
pela qual a produção e manipulação desses insumos
devem observar normas rigorosas.
No Brasil, a produção, comercialização e aplicação de produtos tóxicos destinados à agropecuária dependem de autorização do governo federal. O Decreto
nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, estabelece em seu
art. 6º, que cabe ao Ministério da Saúde, entre outras
atribuições, avaliar e classiﬁcar toxicologicamente os
agrotóxicos, seus componentes, e aﬁns.
O registro para a autorização de fabricação ou
importação dessas substâncias pode ser negado ou
cancelado em função do potencial de causar prejuízos
ambientais e à saúde das pessoas. O potencial de dano
depende, entre muitos fatores, da classe toxicológica
do produto, que considera a dose média letal suﬁciente para matar 50% de uma população de animais de
teste, mantida em laboratório.
Um dos grandes desaﬁos da indústria química
atualmente é o desenvolvimento de produtos pouco tóxicos, mas que sejam eﬁcientes no controle das pragas
e doenças que reduzem os rendimentos agropecuários.
Para colaborar com esse esforço, tão importante
para produção agropecuária nacional, a proposta que
trago, na certeza de contar com o apoio parlamentar
necessário, objetiva reduzir a carga tributária sobre
produtos que permitem sustentabilidade às atividades rurais e um meio ambiente mais saudável para as
gerações atuais e futuras. – Senador Acir Gurgacz.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.865, DE 30 DE ABRIL DE 2004
Dispõe sobre a Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação
de bens e serviços e dá outras providências.
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,
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
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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 – 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 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 – 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)
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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
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)
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)
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)
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)
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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 poderá regulamentar o disposto nos incisos IV, X e XIII a XXXII
do caput. (Redação dada pela Medida Provisória nº
549, de 2011).
Art. 29. As disposições do art. 3o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, do art.
5o da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, e do
art. 53 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
alcançam também o comerciante atacadista.
....................................................................................
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.
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Seção III
Da Lei Orçamentária Anual
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas
desta Lei Complementar:
I – conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os
objetivos e metas constantes do documento de que
trata o § 1o do art. 4o;
II – será acompanhado do documento a que se
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como
das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado;
III – conterá reserva de contingência, cuja forma
de utilização e montante, deﬁnido com base na receita
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros
riscos e eventos ﬁscais imprevistos.
§ 1o Todas as despesas relativas à dívida pública,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
§ 2o O reﬁnanciamento da dívida pública constará
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito
adicional.
§ 3o A atualização monetária do principal da dívida mobiliária reﬁnanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes
orçamentárias, ou em legislação especíﬁca.
§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com ﬁnalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
§ 5o A lei orçamentária não consignará dotação
para investimento com duração superior a um exercício
ﬁnanceiro que não esteja previsto no plano plurianual
ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1o do art. 167 da Constituição.
§ 6o Integrarão as despesas da União, e serão
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio
administrativo, inclusive os destinados a benefícios e
assistência aos servidores, e a investimentos.
§ 7o (VETADO)
Art. 6o (VETADO)
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Seção II
Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
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III – os orçamentos anuais.
§ 1º – A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública federal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
§ 2º – A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração
pública federal, incluindo as despesas de capital para
o exercício ﬁnanceiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as
alterações na legislação tributária e estabelecerá a
política de aplicação das agências ﬁnanceiras oﬁciais
de fomento.
§ 3º – O Poder Executivo publicará, até trinta
dias após o encerramento de cada bimestre, relatório
resumido da execução orçamentária.
§ 4º – Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão
elaborados em consonância com o plano plurianual e
apreciados pelo Congresso Nacional.
§ 5º – A lei orçamentária anual compreenderá:
I – o orçamento ﬁscal referente aos Poderes da
União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público;
II – o orçamento de investimento das empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto;
III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da
administração direta ou indireta, bem como os fundos
e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
§ 6º – O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções,
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
ﬁnanceira, tributária e creditícia.
§ 7º – Os orçamentos previstos no § 5º, I e II,
deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual,
terão entre suas funções a de reduzir desigualdades
inter-regionais, segundo critério populacional.
§ 8º – A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à ﬁxação da
despesa, não se incluindo na proibição a autorização
para abertura de créditos suplementares e contratação
de operações de crédito, ainda que por antecipação
de receita, nos termos da lei.
§ 9º – Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre o exercício ﬁnanceiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano
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plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei
orçamentária anual;
II – estabelecer normas de gestão ﬁnanceira e
patrimonial da administração direta e indireta bem como
condições para a instituição e funcionamento de fundos.
Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento
anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do
regimento comum.
....................................................................................
DECRETO Nº 4.074, DE 4 DE JANEIRO DE 2002
Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de
julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa,
a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a
exportação, o destino ﬁnal dos resíduos
e embalagens, o registro, a classiﬁcação,
o controle, a inspeção e a ﬁscalização de
agrotóxicos, seus componentes e aﬁns, e
dá outras providências.
Art. 6o Cabe ao Ministério da Saúde:
I – avaliar e classiﬁcar toxicologicamente os agrotóxicos, seus componentes, e aﬁns;
II – avaliar os agrotóxicos e aﬁns destinados ao
uso em ambientes urbanos, industriais, domiciliares,
públicos ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso
em campanhas de saúde pública, quanto à eﬁciência
do produto;
III – realizar avaliação toxicológica preliminar dos
agrotóxicos, produtos técnicos, pré-misturas e aﬁns,
destinados à pesquisa e à experimentação;
IV – estabelecer intervalo de reentrada em ambiente tratado com agrotóxicos e aﬁns;
V – conceder o registro, inclusive o RET, de agrotóxicos, produtos técnicos, pré-misturas e aﬁns destinados ao uso em ambientes urbanos, industriais, domiciliares, públicos ou coletivos, ao tratamento de água e
ao uso em campanhas de saúde pública atendidas as
diretrizes e exigências dos Ministérios da Agricultura
e do Meio Ambiente; e
VI – monitorar os resíduos de agrotóxicos e aﬁns
em produtos de origem animal.
....................................................................................
(Às Comissões de Agricultura e Reforma
Agrária; e de Assuntos Econômicos, cabendo
à última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 738, DE 2011
Altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997, para determinar a adoção de taxas de
juros diferenciadas para os ﬁnanciamentos
de equipamentos de irrigação por gotejamento ou microaspersão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inclua-se o seguinte parágrafo único ao
art. 3º da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997:
“Art. 3º ..................................................
..............................................................
Parágrafo único. O ﬁnanciamento de equipamentos de irrigação por gotejamento ou microaspersão terá taxas de juros inferiores em,
pelo menos, 1 (um) ponto percentual, relativamente aos encargos ﬁnanceiros aplicados aos
demais sistemas de irrigação.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O consumo de água por habitante vai além das
quantidades utilizadas no dispêndio doméstico, e está
muito além do volume utilizado no banho, na irrigação
do jardim e na lavagem do carro, da roupa ou da louça.
Cada produto consumido deixa para trás uma
pegada hídrica, equivalente à quantidade de água
utilizada direta ou indiretamente no processo produtivo. Os produtos agrícolas que chegam às mesas de
todas as partes do mundo, pelas suas características
orgânicas, estão entre os que mais demandam água
para sua produção.
Pesquisas demonstram que é muito elevado o
consumo de água necessário para a produção de uma
tonelada de carne, feijão ou arroz. No entanto, esse
consumo pode se reduzir de forma extremamente signiﬁcativa nas lavouras irrigadas, quando se utilizam
equipamentos de aplicação de baixa vazão e alta freqüência, capazes de alcançar eﬁciência superior a 90%.
Dentre os sistemas de irrigação, os por gotejamento e por microaspersão se apresentam como os
mais eﬁcientes, agregando as vantagens ambientais
relativas à redução da pegada hídrica de todos os produtos agrícolas que a utilizam.
Por essa característica peculiar, o ﬁnanciamento
de equipamentos de irrigação por gotejamento ou microaspersão deve receber tratamento diferenciado na
execução de nossa política agrícola, como forma de
estímulo à substituição de sistemas menos eﬁcientes
do ponto de vista econômico e ambiental. Dessa for-
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ma, com toda justiça, a Política Nacional de Recursos
Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro
de 1997, precisa estabelecer como diretriz um estímulo
direto à adoção de sistemas mais eﬁcientes de irrigação.
Nesse sentido, apresentamos a alteração no referido instrumento normativo, cientes do apoio desta
Casa para a aprovação dessa Proposta, que, a um
só tempo, concilia economia e ecologia, pensando no
presente, sim, mas também nas futuras gerações de
brasileiros. – Senador Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997
Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I – a gestão sistemática dos recursos hídricos,
sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade;
II – a adequação da gestão de recursos hídricos
às diversidades físicas, bióticas, demográﬁcas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País;
III – a integração da gestão de recursos hídricos
com a gestão ambiental;
IV – a articulação do planejamento de recursos
hídricos com o dos setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional;
V – a articulação da gestão de recursos hídricos
com a do uso do solo;
VI – a integração da gestão das bacias hidrográﬁcas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras.
(Às Comissões de Agricultura e Reforma
Agrária; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle cabendo à
última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 739, DE 2011
Determina a obrigatoriedade de elaboração de planos de sustentabilidade social
e econômica para obras e serviços de engenharia ﬁnanciados, total ou parcialmente,
com recursos da União ou de entidades da
sua administração indireta.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei determina a obrigatoriedade de
elaboração de planos de sustentabilidade social e
econômica, sempre que forem requeridos na licitação,
para obras e serviços de engenharia ﬁnanciados, total
ou parcialmente, com recursos da União ou de entidades da sua administração indireta.
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Art. 2º Para os ﬁns desta Lei, adotam-se as seguintes deﬁnições:
I – sustentabilidade econômica: capacidade de o
equipamento público que resultar da obra ou serviço
de engenharia apresentar viabilidade econômica pelo
seu uso e aproveitamento, em respostas a demandas
e exigências da sociedade, considerando-se, inclusive, a preservação do patrimônio público a longo prazo.
II – sustentabilidade social: capacidade de garantir
o bom aproveitamento, pela sociedade, do equipamento
público que resultar da obra ou serviço de engenharia,
com vistas à melhoria da qualidade de vida da população, inclusive de gerações futuras.
Art. 3º Nas obras e serviços de engenharia ﬁnanciados, total ou parcialmente, com recursos da União
ou de entidades da sua administração indireta, o projeto básico de que trata o inciso I do art. 7º da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, deverá contemplar,
sempre que for requerido na licitação, plano de sustentabilidade social e econômica do empreendimento.
§ 1º A União e as entidades da administração
indireta federal não poderão atuar como avalista, garantidor, ﬁador ou outra ﬁgura jurídica similar em operação ﬁnanceira destinada à obtenção de recursos para
aplicação em obra ou serviço de engenharia que não
cumpra os requisitos desta Lei.
§ 2º Estão dispensados da obrigação de que trata o caput as obras e serviços de engenharia de valor
inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
§ 3º O valor referido no § 2º será reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Custo da Construção
(INCC) da Fundação Getúlio Vargas ou outro que venha a substituí-lo.
Art. 4º Cabe a cada um dos Poderes regulamentar a elaboração dos planos de sustentabilidade social
e econômica dos respectivos empreendimentos, que
deverão contemplar, no mínimo:
I – estudo que demonstre as sustentabilidades
econômica e social do empreendimento, acompanhado
de um plano de gestão de uso;
II – deﬁnição das principais atividades de uso;
III – plano de manutenção da obra;
IV – deﬁnição das intervenções e melhorias decorrentes da obra ou serviço.
§ 1º Caso o uso do empreendimento em uma
única atividade seja considerado social ou economicamente inviável, admite-se a demonstração, objetiva
e fundamentada, de que a ﬂexibilização e a adaptação
de uso para atividades diversas da originalmente deﬁnida permitirão conferir-lhe sustentabilidade.
§ 2º Na hipótese do § 1º, a deﬁnição de que trata
o inciso II do caput deverá contemplar as atividades
de uso normais e adaptáveis.
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Art. 5º Uma obra ou serviço de engenharia somente poderá ser considerado social e economicamente sustentável se também obtiver o licenciamento
ambiental, nos casos em que for exigível.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos ﬁnanceiros a partir de
1º de janeiro do exercício ﬁscal subsequente.
Justiﬁcação
As ediﬁcações projetadas a partir da década de
1970 passaram a adotar o conceito de eﬁciência energética. Depois vieram as preocupações ambientais com
os resíduos sólidos, com a água, com o lixo e, mais
recentemente, com os chamados gases geradores de
efeito estufa. Diante desses desaﬁos da modernidade,
surgiu o conceito de sustentabilidade, bastante apropriado às questões do meio ambiente. Trata-se de um
conceito ainda em processo de caracterização, ou seja,
que pode sofrer modiﬁcações, inclusive, em termos
conceituais. Todavia, já é possível seu emprego para
deﬁnir questões de interesse social e econômico de
interesse da sociedade. É isso que desejamos com a
proposição ora apresentada.
Consideramos fundamental tomar obrigatória,
em casos especíﬁcos, a elaboração de estudos e planos de sustentabilidade social e econômica de obras
e serviços de engenharia a serem contratadas com
recursos federais, direta ou indiretamente.
Nosso objetivo é evitar o surgimento de verdadeiros “elefantes brancos”, a exemplo da Cidade da Música, no meu Rio de Janeiro, construída com recursos
daquele Estado e que, antes mesmo de ﬁcar pronta,
se mostrou economicamente inviável.
Muitas outras obras, inclusive de estádios de futebol, estão sendo realizadas sem a preocupação com seu
aproveitamento futuro. Não é admissível que se destinem
os sempre escassos recursos públicos para obras que
não tenham capacidade de serem mantidas no futuro. Empreendimentos que atendam a apenas um evento, ainda
que de realização periódica, não podem ser admitidos. É
preciso que se estabeleçam planos de aproveitamento
econômico e social dos espaços públicos.
Nesta proposição, para os ﬁns a que se destina,
deﬁnimos o conceito de sustentabilidade econômica
(viabilidade da obra) e social (seu bom aproveitamento
por parte da sociedade). Estabelecem-se os elementos
mínimos que deverão constar dos planos de sustentabilidade social e econômica dos empreendimentos:
estudo que demonstre as sustentabilidades econômica
e social do empreendimento, acompanhado de um plano de gestão de uso; deﬁnição das atividades de uso;
plano de manutenção da obra; e deﬁnição das intervenções e melhorias urbanas decorrentes da obra ou
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serviço. Caberá a cada um dos Poderes regulamentar
a elaboração dos planos de sustentabilidade social e
econômica dos respectivos empreendimentos.
Decorrência natural do que expusemos no primeiro parágrafo desta justiﬁcativa, considerando a interpenetração dos vários conceitos de sustentabilidade,
é natural que a sustentabilidade socioeconômica de
um empreendimento não prescinda da sustentabilidade ambiental. Por esse motivo, quando for exigível o
licenciamento ambiental, este condiciona a avaliação do
empreendimento como social e economicamente viável.
Buscando não gerar transtornos desnecessários,
que poderiam emperrar o bom andamento da Administração, estabeleceu-se um valor mínimo para a exigência de planos de sustentabilidade social e econômica
ﬁzessem parte de projetos básicos de obras e serviços
de engenharia. Empreendimentos desse jaez orçados
em valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) estarão dispensados dessa exigência. O limite monetário
mínimo será corrigido anualmente pelo Índice Nacional
de Custo da Construção (INCC) da Fundação Getúlio
Vargas ou outro que venha a substituí-lo.
Ademais, a exigência de elaboração de planos
de sustentatibilidade social e econômica se restringe
a obras que possam apresentar, no seu plano de utilização, viabilidade socioeconômica demonstrável. Tal
medida não se aplica a obras outras para as quais não
se justiﬁca tal exigência. Para tanto, o requerimento da
obrigação deverá constar, previamente, no processo
licitatório.
Em face da importância social e econômica da
medida que ora propomos, pedimos o apoio dos ilustres Senadores para a aprovação deste Projeto de Lei.
– Senador Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências
O Presidente Da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Capítulo I
Das Disposições Gerais
Seção I
Dos Princípios
Art. 7o As licitações para a execução de obras e
para a prestação de serviços obedecerão ao disposto
neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
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I – projeto básico;
II – projeto executivo;
III – execução das obras e serviços.
§ 1o A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela
autoridade competente, dos trabalhos relativos às
etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o
qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com
a execução das obras e serviços, desde que também
autorizado pela Administração.
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser
licitados quando:
I – houver projeto básico aprovado pela autoridade
competente e disponível para exame dos interessados
em participar do processo licitatório;
II – existir orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
III – houver previsão de recursos orçamentários
que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no
exercício ﬁnanceiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
IV – o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de
que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando
for o caso.
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; 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
Nº 740, DE 2011
Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de
1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e
à propaganda de produtos fumígeros, bebidas
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220
da Constituição Federal, para determinar que
a divulgação de matérias jornalísticas relacionadas a medicamentos e terapias seja
objeto de regulação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-A:
“Art. 7º-A. A publicação, em meios de
comunicação social, de matérias de cunho
jornalístico ou de difusão de informação cientíﬁca sobre medicamentos e terapias deverá
ser acompanhada de mensagem que informe,
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no mínimo, o nome, o volume e a data da publicação cientíﬁca em que foram publicados os
resultados dos estudos, na forma do regulamento estabelecido por órgão federal.
Parágrafo único. A critério da autoridade sanitária, poderá ser exigida a publicação
concomitante de informação sobre a fase de
experimentação em que se encontre o referido
medicamento ou terapia e sobre as reações
adversas mais frequentes, inclusive para a falta
de comprovação cientíﬁca, associadas ao seu
uso ou emprego.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos
cento e oitenta dias de sua publicação oﬁcial.
Justiﬁcação
As matérias jornalísticas sobre medicamentos e
terapias têm sido cada vez mais frequentes em nossos
meios de comunicação, em especial aquelas tratando
de medicamentos e procedimentos inovadores.
Essa divulgação, feita sem normas, tem resultado
na criação de expectativas infundadas, no aumento da
demanda a serviços de saúde e – o mais grave – no
uso irracional de medicamentos e na criação de riscos
para a saúde da população desavisada.
Tivemos, recentemente, um exemplo dessa situação quando a autoridade sanitária teve de vir a público
para alertar a população sobre um determinado medicamento recentemente registrado para o tratamento
de uma condição, e que teve outro uso – inadequado
– divulgado com estardalhaço por uma revista de circulação nacional. O referido medicamento foi registrado para tratamento da diabetes tipo 2, no entanto
a revista – em matéria de capa – informava seu uso
para emagrecimento.
A matéria jornalística levou a uma corrida aos
consultórios médicos e o seu uso sem acompanhamento, ao registro da ocorrência de reações adversas
variadas em frequência que obrigou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária a publicar alertas nos meios
de comunicação social sobre o problema.
Essa proposição objetiva instituir por lei exigências
para a publicação e divulgação de matérias jornalísticas sobre medicamentos e terapias, de tal forma que
elas sejam acompanhadas de mensagem, regulamentada pelo órgão competente, alertando para questões
como a falta de comprovação cientíﬁca, os riscos para
a saúde associados ao seu uso e outras que a autoridade sanitária julgar importantes para conscientizar
a população sobre o uso racional de medicamentos
e terapias.

333

Dezembro de 2011

Esperamos o apoio e a contribuição dos nobres
colegas Senadores para o aprimoramento do projeto
– Senador Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996.
Dispõe sobre as restrições ao uso e
à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas, nos termos do § 4°
do art. 220 da Constituição Federal.
....................................................................................
Art. 7° A propaganda de medicamentos e terapias de qualquer tipo ou espécie poderá ser feita em
publicações especializadas dirigidas direta e especiﬁcamente a proﬁssionais e instituições de saúde.
§ 1° Os medicamentos anódinos e de venda livre,
assim classiﬁcados pelo órgão competente do Ministério da Saúde, poderão ser anunciados nos órgãos
de comunicação social com as advertências quanto ao seu abuso, conforme indicado pela autoridade
classiﬁcatória.
§ 2° A propaganda dos medicamentos referidos
neste artigo não poderá conter aﬁrmações que não sejam passíveis de comprovação cientíﬁca, nem poderá
utilizar depoimentos de proﬁssionais que não sejam
legalmente qualiﬁcados para fazê-lo.
§ 3° Os produtos ﬁtoterápicos da ﬂora medicinal
brasileira que se enquadram no disposto no § 1° deste
artigo deverão apresentar comprovação cientíﬁca dos
seus efeitos terapêuticos no prazo de cinco anos da
publicação desta Lei, sem o que sua propaganda será
automaticamente vedada.
§ 4o É permitida a propaganda de medicamentos
genéricos em campanhas publicitárias patrocinadas
pelo Ministério da Saúde e nos recintos dos estabelecimentos autorizados a dispensá-los, com indicação
do medicamento de referência. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.190-34, de 2001)
§ 5° Toda a propaganda de medicamentos conterá obrigatoriamente advertência indicando que, a
persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. (Renumerado pela Medida Provisória nº 2.19034, de 2001)
Art. 8° A propaganda de defensivos agrícolas
que contenham produtos de efeito tóxico, mediato ou
imediato, para o ser humano, deverá restringir-se a
programas e publicações dirigidas aos agricultores
e pecuaristas, contendo completa explicação sobre
a sua aplicação, precauções no emprego, consumo ou utilização, segundo o que dispuser o órgão
competente do Ministério da Agricultura e do Abas-
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tecimento, sem prejuízo das normas estabelecidas
pelo Ministério da Saúde ou outro órgão do Sistema
Único de Saúde.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição.
....................................................................................
§ 4º - A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias
estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que
necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Os Srs. Senadores Cícero Lucena, Alvaro Dias,
Aloysio Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro e Romero Jucá
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. 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, “Para Serra, grampo do
PSDB é ‘gravíssimo’”, publicada pelo jornal O Estado
de S. Paulo em sua edição de 08 de novembro de 2011.
A matéria destaca que a gravação de conversas
do diretório tucano na campanha do Acre em 2010,
será avaliada pelo partido.
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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Para Serra, grampo do PSDB é ‘gravíssimo’
Gravação de conversas do diretório tucano
na campanha do Acre em 2010, revelada pelo
‘Estado’, será avaliada pela cúpula do partido
08 de dezembro de 2011 | 3h 04
Andrea Jubé Vianna / Brasília - O Estado de S.Paulo
A cúpula do PSDB e o ex-governador de São
Paulo José Serra condenaram ontem a interceptação
de linhas telefônicas do diretório do partido no Acre
durante a campanha eleitoral de 2010, revelada ontem
pelo Estado. Os líderes tucanos marcaram reunião na
próxima semana, em Brasília, com o candidato derrotado ao governo daquele Estado, Tião Bocalon. Ele perdeu a eleição para o petista Tião Viana por uma margem apertada - cerca de 3 mil votos, ou 0,5% do total.
Em nota divulgada ontem, Serra considerou a
denúncia “um fato gravíssimo, que precisa ser investigado a fundo”. Foram interceptados diálogos entre
integrantes da coordenação nacional da campanha
presidencial de Serra e funcionários do diretório do
PSDB no Acre sobre estratégias, material de propaganda e agendas.
Segundo Serra, esse episódio soma-se a outros
da mesma natureza, “como a quebra de sigilo ﬁscal na
tentativa de usá-los como armas eleitorais”. Na campanha presidencial, o PSDB denunciou violações de
sigilo ﬁscal de dirigentes do partido. Uma das vítimas da
manobra foi Verônica Serra, ﬁlha do candidato tucano.
O Ministério da Justiça preferiu não se pronunciar
sobre as denúncias, mas ressaltou que fornecerá as
informações solicitadas pelo PSDB. O presidente do
PSDB no Acre, deputado Márcio Bittar (RR), requereu
ontem informações ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, sobre as denúncias de escutas telefônicas
no diretório estadual.
No documento, Bittar diz que não pode contestar
a “utilidade das escutas telefônicas como instrumento
de investigação”, mas condena sua utilização como
“instrumento de intimidação e de espionagem política”.
Bittar aﬁrma que os grampos não foram uma
surpresa para ele. “Isso prova para nós do Acre que a
turma que nos governa são coronéis da política”, observou. Com a vitória de Tião Viana na última eleição,
o PT deu início ao quarto mandato consecutivo no
comando do Estado.
“O fato é escandaloso se ﬁcarem provadas essas questões, como de fato tudo leva a crer”, aﬁrmou
Bittar. “A diferença (no resultado da eleição) foi na fotograﬁa. O PSDB poderia ter vencido a eleição, com
certeza. Qualquer informação privilegiada que pudesse
prejudicar a estratégia do PSDB ou dar vantagem ao
adversário nos tirou do jogo.”
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Grampo ‘legal’. A Polícia Federal trata as interceptações como escutas legais, porque as interceptações teriam sido feitas nos telefones da deputada
Antônia Lúcia (PSC-AC), aliada do PSDB no Estado,
e que estava sendo investigada por formação de caixa
dois e compra de votos. Pela versão da PF, o grampo
no PSDB, portanto, teria sido indireto, pois o telefone
da deputada teria sido emprestado ao diretório. A deputada nega.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da entrevista com o senador Aloysio Nunes
Ferreira, intitulada, “Por 2014, o PSDB está condenado a ﬁcar unido”, publicada pelo jornal O Estado de
S. Paulo em sua edição de 04 de dezembro de 2011.
Segundo o senador Aloysio Nunes Ferreira, lideranças como Serra e Aécio têm que esquecer diferenças se quiserem voltar ao poder e alerta sobre
eleição de São Paulo.
Sr. Presidente, requeiro que a entrevista acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Por 2014, o PSDB está condenado a ﬁcar unido
Tucano diz que lideranças como Serra e Aécio têm
de esquecer diferenças se quiserem ﬁcar unidos
3 de dezembro de 2011 | 23h 14
Expoente do grupo serrista que saiu das urnas
com mais de 11 milhões de votos, o senador Aloysio
Nunes Ferreira (PSDB-SP) sabe que o ex-governador
José Serra e o senador Aécio Neves não se bicam, mas
só vê um caminho para a vitória do PSDB em 2014.
“Estamos condenados a estar juntos para chegarmos
ao que queremos, que é o poder”, aﬁrma, destacando
que cabe à sigla criar condições para a unidade interna.
Convencido de que a direção partidária pode
converter rivalidades em força motriz do projeto tucano, integrando os concorrentes a partir, por exemplo,
da garantia de prévias para a escolha do candidato
a presidente, o senador adverte que 2014 passa por
2012 e que a desunião pode levar à derrota na briga
pela Prefeitura de São Paulo.
“Com Lula conduzindo seu pupilo (Fernando Haddad) pela mão, como aqueles domadores de elefan-
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te (risos) conduzem seu animal de estimação, não há
lugar para uma terceira via.”
O problema maior do PSDB continua sendo
o racha interno?
O problema não é a desunião; é a falta de união
dinâmica e direcionada. Não há racha interno. O que
há são lideranças com projetos inevitavelmente conﬂitantes quando a ambição se dirige a um único cargo.
O sr. se refere a Aécio Neves e José Serra?
Não são só a Serra e Aécio. Tem os governadores.
Basta lembrar que, na convenção do PSDB, o governador Marconi Perillo (GO) tinha seguidores gritando
‘Marconi presidente’. Acho que um Geraldo Alckmin
é alguém que não pode ser afastado de uma cogitação presidencial, assim como nosso líder no Senado,
Álvaro Dias (PR), que é ex-governador, está colando
sua imagem na oposição e é muito articulado. O que
está na ordem do dia hoje não é o conﬂito. É a busca
do entrosamento que faça com que diferenças de temperamento se transformem em força motriz do nosso
projeto. Nenhuma dessas lideranças tem condições
de tocar sozinhas um projeto de poder.
Serra e Aécio convivem ou apenas se toleram?
Eu não saberia te dizer. Não tenho a radiograﬁa
da alma de cada um e nem é isso que me interessa.
O que me interessa é que são líderes importantes, de
prestígio, que podem, um ou outro, e sem a exclusão
de terceiros, conduzir uma eleição vitoriosa do PSDB
em 2014. Todos sabemos que estamos condenados
a estar juntos para chegarmos ao que queremos, que
é o poder. E o partido tem que criar condições para
que Serra e Aécio estejam juntos e presentes. O que
precisamos é de uma ação política em que a coexistência de projetos divergentes se transforme em uma
força motriz. Basta que o comando partidário crie um
mecanismo para que os dois possam conviver e para
que esses conﬂitos tenham uma resultante positiva.
E que mecanismo seria esse?
Vou lhe dar um exemplo: a prévia. Estabelecendo que faremos prévia para a escolha do candidato
a presidente, temos, em primeiro lugar, uma garantia
contra a antecipação desnecessária da escolha do
candidato. Em segundo, o partido terá de fazer uma
revisão de seus quadros, saber quantos somos, aonde estamos e recadastrar nossos militantes. Terceiro:
aqueles que pretendem ser candidatos serão levados
a desenvolver uma atividade pública junto ao partido e
junto à sociedade, explicitando suas ideias. Isto transforma eventuais conﬂitos em uma rivalidade positiva.
A direção não está mobilizada?
Está cada um pro seu lado. Falta integração. É
preciso mobilizar este povo todo.
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Com Serra fora da presidência do partido, da
secretaria-geral e do comando do Instituto Teotônio
Vilela (ITV), os aecistas avaliam que têm hegemonia
na direção partidária. O sr. concorda?
Não. Não adianta ter a hegemonia agora. Mas
não me sinto bem em ser porta-voz de serristas, nem
de fazer avaliação sobre aecistas. Eu não gosto de
colocar a questão nesses termos.
Em entrevista ao Estado em outubro, Aécio se
colocou à disposição para ser candidato contra Lula
ou contra Dilma. Serra teria a mesma disposição?
Você tem que perguntar ao Serra. Eu acho que
o Aécio fez muito bem de dizer algo que até o porteiro
do Senado sabe, que ele gostaria de ser candidato a
presidente. E acho ótimo que tenha se colocado com
disposição de enfrentar a parada, qualquer que seja
ela. Agora Serra, só falando com ele. Condições ele
tem. Agora, não sei se tem disposição. Acho o Serra
um homem extraordinário, capaz, com belíssima história política, prestígio eleitoral. Se quer ser candidato,
só ele pode dizer.
Aécio começou a fazer um giro pelo País,
mobilizando os tucanos. O que o sr. acha disso?
Acho ótimo que faça essas visitas, sobretudo aos
locais onde o partido estiver mais fraco. Mas imagine se
fosse uma caravana do PSDB, uma coisa dirigida pelo
partido no estilo das caravanas da cidadania que o Lula
fez, com Serra e Aécio participando. Quando falo em
criar formas de convivência e transformar rivalidades
em força, me reﬁro a formas como esta.
O sr. imagina mesmo os dois juntos em caravanas?
Não estamos falando de um convescote, de um
chá de comadres. Estamos falando de política e os dois
são perfeitamente maduros. Não se pode fazer política
como se faz crônica social. Essas questões não podem
depender dos humores e subjetividades de cada um.
O PSDB tem quatro pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. O sr. acredita numa candidatura
Serra a prefeito?
Não. Não acredito.
Pode haver uma aliança com o PSD na cabeça
e PSDB na vice?
Esta eleição municipal em São Paulo vai ser muito polarizada. O Lula está movendo céus e terras para
unir todos que puder contra o nosso campo político. E
o nosso campo político é comum ao PSDB e ao PSD,
a todos os que não querem o PT em São Paulo e sim
a continuidade de uma experiência exitosa que já dura
oito anos. Esse campo político é majoritário no eleitorado paulistano e mostrou isso na votação do Serra,
do Alckmin, e na minha, para senador. Em uma eleição polarizada, com Lula no primeiro plano conduzin-
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do seu pupilo pela mão, como aqueles domadores de
elefante conduzem seu animal de estimação, não há
lugar para uma terceira via.
O sr. está dizendo que ou o seu campo se une
ou perde a eleição?
Exatamente. Na eleição municipal passada foi
assim. O Alckmin tem extraordinário prestígio popular
em São Paulo e, no entanto, não foi para o segundo
turno em 2008 porque o eleitor simplesmente não entendeu o que ele estava fazendo ali. Eu não vejo muito sentido em o PSDB brigar no primeiro turno com o
vice-governador do Alckmin. Também não vejo muito
sentido em ver o Guilherme Aﬁf (vice-governador)
brigar com o PSDB. Quem vai ser o cabeça da chapa
e o vice, a gente vê depois. Alguém que é candidato
em uma prévia é no máximo pré-candidato. O PSDB
precisa entender que a aliança não se faz só quando
nos beneﬁcia.
Tem 2014 sem 2012?
Claro. Uma coisa não está necessariamente vinculada à outra, mas eu considero que nós - e assim tem
trabalhado o governador Alckmin - devíamos já, a partir
de agora, ir juntando nossas forças com vistas a 2014.
2014 será mais fácil ou mais difícil que 2010?
Serão 12 anos de PSDB fora do poder.
É perfeitamente possível ganhar a eleição presidencial e 2010 mostrou que isto. Não foi contra a maré
que remamos. Foi contra um tsunami, com Lula no
auge, a economia bombando e o pré-sal como o novo
eldorado brasileiro. Com tudo isso, ganhamos no primeiro turno em São Paulo, Minas Gerais e Paraná, e
Serra ainda teve 43% dos votos no segundo turno. As
condições da reeleição da presidente Dilma serão muito
menos favoráveis do que foram as da eleição de 2010.
O governo Dilma é mais fraco na gestão do
que Lula?
É o governo Lula sem um presidente com a vocação para o picadeiro que o Lula tem. Com 40 ministérios, é inviável. Temos escândalos e promessas não
cumpridas demais e carisma de menos. E tudo indica
que a economia estará longe do esplendor de 2010.
Mas não podemos acordar três meses antes, contratar
um marqueteiro e achar que vamos ganhar a eleição.
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 da matéria intitulada
“O mal essencial”, publicada pelo jornal O Estado de
S. Paulo em sua edição de 08 de dezembro de 2011.
Na matéria, o ex-governador de São Paulo, José
Serra, faz uma análise dos malfeitos perpetrados pelo
governo da presidente Dilma Rousseff, destacando o
fato de que o sexto ministro do governo foi demitido
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em decorrência da corrupção e de irregularidades administrativas.
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 ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
O mal essencial
8 de dezembro de 2011 | 3h 06
José Serra, ex-prefeito e ex-governador de São Paulo
- O Estado de S.Paulo
Dias atrás a presidente Dilma Rousseff aceitou
a demissão do sexto ministro acusado de corrupção,
irregularidades administrativas, malfeitos, o nome que
se queira dar. A terminologia é de menos, importantes
são os fatos. O primeiro ano de governo nem acabou
e um em cada seis ministros já caiu em consequência
de acusações relacionadas ao mau uso do dinheiro
público. Deve ser um recorde mundial.
A primeira constatação é a do comprometimento
do governo anterior, pois quase todos os demitidos sob
suspeita saíram da cota dos herdados. Nesse sentido,
é razoável considerar que a própria presidente foi fraca
e aceitou do mentor um pacote estragado, por não ter
força para resistir à pressão continuísta. Num esforço
de leitura benigna, ela estaria agora fazendo a “faxina”
na casa que herdou. Os fatos, porém, são soberanos.
A presidente não pode alegar surpresa diante do pacote recebido, pois ela própria compunha o núcleo do
governo a que sucedeu. Foi ministra durante todo o
tempo, boa parte na posição estratégica de chefe da
Casa Civil. Na prática, governou o País quando o então
presidente passou a cuidar exclusivamente da sucessão. Não há como, portanto, alegar desconhecimento
ou surpresa. Ela era parte importante do jogo.
Há, por certo, a versão fantasiosa de que os caídos em desgraça são vítimas de tramoias da imprensa. É o autoritarismo seminal do PT em ação. Para a
presidente essa versão só é boa na aparência. Será
ela tão fraca que não saiba distinguir fato de conspiração? Caso as suspeitas se conﬁrmem, e a própria
Controladoria-Geral da União se mostra abismada em
certos casos, duas hipóteses se abrem, ambas negativas: ou Dilma ignorava tudo mesmo, evidenciando
alheamento da realidade, ou sabia das coisas, mas
se mostrava disposta a conviver com o triste cenário
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para manter o apoio dos partidos que a levaram ao
Palácio do Planalto.
Não há, no plano dos fatos, como fazer desse
limão uma limonada. O governo Dilma vai encerrando
seu primeiro ano, seus primeiros 25%, sem estabelecer
uma marca. Uma solenidade aqui, um programa prometido ali, um factoide acolá, mas nada de substancial,
a não ser a tal faxina, metáfora que, bem pensado, é
incômoda, porque remete, necessariamente, à sujeira. Ora, trata-se uma evidência de mau, não de bom
governo, em especial quando a governante é obrigada
a ir a reboque das revelações quase diárias de atos
ruins na administração. Trata-se de um governo refém
da disposição dos jornalistas para investigar. Vive-se
aquele clima de “basta procurar para achar”.
Onde está a raiz do mal? No loteamento da máquina, na transformação do governo numa federação
desconexa de feudos entregues a partidos, grupos e
personalidades, ocupando cada qual o seu pedaço
para obter vantagens pecuniárias. Em troca, garantem à presidente apoio político. Cabe, a propósito, fazer uma indagação: apoio político pra quê? Qual é a
agenda de Dilma?
Esse é um modelo que a presidente copiou do
antecessor e mentor, que, por sua vez, o adotou a ﬁm
de resistir às diﬁculdades políticas decorrentes das graves revelações sobre o estado moral da administração.
Estamos diante de um mal estrutural, não circunstancial. Existe esperança de que a presidente vá
romper com a lógica do condomínio que a elegeu e a
sustenta. Não é plausível. Basta olhar para o maciço
apoio parlamentar e a divisão dos feudos partidários,
inclusive nas grandes empresas públicas e nas agências reguladoras, e se notará que tudo segue como
sempre. O petismo é um sistema sem espaço para
muita criatividade pessoal.
Será mesmo que governabilidade e patrimonialismo exacerbado têm sempre de andar de mãos dadas?
Trata-se, creiam os leitores, de falso dilema, porém
confortável para os que estão no poder. É possível,
sim, montar um governo de coalizão, com maioria no
Legislativo, sem permitir a drenagem setorizada dos
cofres públicos pelos malfeitores.
Todos os partidos contam com pessoas honestas e competentes e reúnem parlamentares realmente
preocupados com o País e com suas bases eleitorais,
ansiosos por levar às regiões que representam investimentos, empregos e benefícios sociais, o que é não
só legítimo, como desejável. Os governos dispõem de
mecanismos legais e éticos para atender às demandas políticas sem se desﬁgurar e se transformar numa
máquina de produzir escândalos.
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Basta compreender que não é o poder que corrompe os indivíduos, mas são estes que corrompem
o poder. Basta que o exemplo venha de cima. O País,
aliás, cobra o ﬁm dos erros, dos crimes e da impunidade, muitas vezes adornados pelo deboche de quem
acredita estar fora do alcance da lei. Basta andar nas
ruas, conversar com as pessoas, dando um pouco menos de crédito aos áulicos, e se notará a imensa demanda social pela ética na vida pública. Quem precisa
ganhar a vida honestamente não se conforma com o
deprimente espetáculo, mesmo quando este é tratado
como “natural”, como algo inerente ao processo político.
As últimas décadas assistiram à crescente preocupação com o combate à injustiça social. Embora
lentamente, com algum resultado, vamos combatendo
a péssima distribuição de renda, marca registrada do
País. Mas há uma forma de injustiça social igualmente
perversa: é a que separa o cidadão comum dos governantes e deﬁne padrões distintos de conduta moral.
Se é preciso continuar com o esforço para reduzir a
grande distância entre pobres e ricos, é indispensável
também eliminar este outro traço terrível da nossa formação: a existência de duas morais, de duas éticas,
de dois códigos de conduta distintos - o das pessoas
comuns e o dos poderosos, que adquirem o direito de
fazer qualquer coisa.
O PT formou-se um dia proclamando a luta contra essa desigualdade que infelicita o Brasil. Hoje vemos algumas de suas estrelas a declarar que Fulano
de Tal “não é um homem comum” ou que a palavra de
uma “autoridade”, contra a evidência dos fatos, “vale
como prova”. É nesse ambiente que prospera a aposta na impunidade e, pois, o crime reiterado contra os
cofres públicos.
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 dos editoriais, “Ex-militante do PC do
B acusa Orlando Silva”, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo de 16 de outubro de 2011 e “Ministro
recebeu propina, aﬁrma revista”, publicado pelo jornal
Folha de S.Paulo de 16 de outubro de 2011.
Os editoriais destacam que o ex-militante do PC
do B João Dias Ferreira alega que o Ministro do Esporte
Orlando Silva é o principal beneﬁciário de um esquema
de corrupção na sua paste, recebendo propinas até
mesmo na garagem do Ministério.
Sr. Presidente, requeiro que os editoriais acima
citados sejam considerados parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
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DOCUMENTOS 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.)
Ex-militante do PCdoB acusa Orlando Silva
Policial militar revelou a “veja” esquema de desvio
de recursos de programas do ministério.
O ministro do Esporte, Orlando Silva, é apontado
como principal beneﬁciário de um suposto esquema
de desvio de dinheiro público por meio de convênios
de sua pasta com Organizações Não Governamentais
(ONGs) pelo policial militar João Dias Ferreira, investigado como um dos integrantes do grupo.
O jornal O Estado de S.Paulo revelou, em uma
série de reportagens publicadas em fevereiro deste
ano, que o principal programa do ministério, o Segundo
Tempo, se transformou em um instrumento ﬁnanceiro
do PCdoB, partido de Orlando Silva. Sem licitação, o
ministro entregou o programa a entidades ligadas ao
partido, cujos contratos com essas ONGs somaram
R$ 30 milhões só em 2010.
Em entrevista à revista Veja, o policial militar e
ex-militante do PCdoB conﬁrma o favorecimento do
partido nos contratos e aﬁrma que o ministro recebeu
pessoalmente remessas de dinheiro do esquema. A
entrega, segundo a reportagem, foi feita dentro da garagem do Ministério do Esporte por Célio Soares Pereira, que servia de motorista e mensageiro do grupo. À
revista, Pereira aﬁrmou que esteve pelo menos quatro
vezes entregando dinheiro na garagem do ministério,
além da ocasião em que repassou diretamente ao ministro “maços de notas de R$ 50 e R$ 100” em uma
caixa de papelão.
Pereira aﬁrma que recolheu o dinheiro com representantes de entidades no Distrito Federal que recebiam verba do programa Segundo Tempo. Ele disse
ainda que fazia as cobranças nas ONGs quase todo
mês. Dentro do esquema, segundo revelou o policial
João Dias Ferreira na entrevista, cabia ao PCdoB indicar os fornecedores e as pessoas encarregadas de
arrumar notas ﬁscais frias para justiﬁcar as despesas
ﬁctícias. As ONGs tinham de dar até 20% no ato de
cada liberação dos recursos.
O esquema, segundo a reportagem, funciona
desde a gestão de Agnelo Queiroz, ministro do Esporte (de janeiro de 2003 a março de 2006) e atual governador do Distrito Federal. O ex-militante comunista
aﬁrma que o ministro chegou a usar parte do dinheiro
desviado do ministério para pagar uma gráﬁca que fez
adesivos para a campanha do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva em 2006.
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O ministro deve ir à Câmara dos Deputados esta
semana para prestar esclarecimentos sobre as denúncias nas comissões de Fiscalização e Controle e
de Desportos e Turismo. “Pessoas inidôneas não possuem condições morais para fazer acusações levianas
e indignas. A resposta será a transparência e a vinda
a público para oferecer a verdade à opinião publica”,
aﬁrmou o líder do PC do B, deputado Osmar Júnior (PI).
O Etado de S. Paulo – 16 de outubro de 2011.
Ministro recebeu propina, aﬁrma revista
Acusado de fraude no Esporte disse à “Veja”
que entregou a Orlando Silva maços de notas
na garagem do ministério.
Testemunha conﬁrmou acusação à Folha; Silva
nega acusações e aﬁrma que vai à Justiça cgntra os
denunciantes
O segundo, segundo a polícia, foi assinado na
gestão de Orlando Silva, que substituiu Queiroz no
ministério.
Ontem o líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP), defendeu em nota o afastamento de Orlando Silva e disse que pedirá novas investigações
sobre o ministro e o governador do DF. Procurado pela
Folha, Ferreira não, foi localizado ontem. Funcionários
das duas academias de ginástica do PM em Sobradinho (DF) disseram que o policial não tem aparecido
nas empresas.
O advogado de Ferreira,Welington.Medeiros, informou que o julgamento de, ação sobre a Shaolin, na qual
Ferreira é réu, deve ocorrer, nas próximas semanas.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, vinte de novembro é a data oﬁcial em que
se comemora, no Brasil, o Dia da Consciência Negra.
Trata-se de ocasião propícia para reﬂetir sobre a imensa importância que tem a etnia negra na composição de
nosso povo e de nossa cultura. Trata-se, mais ainda, de
momento privilegiado para que se possa avaliar – em face
de um processo histórico ainda demasiadamente marcado
pela escravidão, pela pobreza e pela exclusão – o quanto falta para que asseguremos a todos, e, em especial,
aos negros, o estatuto da cidadania plena e igualitária.
Na busca dessa compreensão, é propício que
utilizemos hoje, como ferramenta maior, a nossa Carta-Cidadã – a Constituição de 1988, documento sempre
generoso, documento sempre pronto a nos oferecer
boas luzes e bons caminhos no rumo da construção
de uma república mais inclusiva e mais cidadã.
Já em seu preâmbulo, a Lei Fundamental declara como ﬁnalidade última do Estado Democrático, no
Brasil, a tarefa de “assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
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-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça”,
considerados em seu conjunto como valores supremos
de uma sociedade que se quer reconhecer “fraterna,
pluralista e sem preconceitos”.
Logo em seguida, e de modo igualmente incisivo, o artigo primeiro estabelece como fundamentos
da própria República, entre vários outros princípios
relevantes, dois que, de maneira especial, valem aqui
ser destacados e lembrados: o da cidadania e o da
dignidade da pessoa humana.
Por isso, Senhoras e Senhores Senadores, no Dia
da Consciência Negra é de todo recomendável que perguntemos a nós mesmos: que avanços a igualdade e
a justiça ﬁzeram, entre nós, até o dia de hoje? Até que
ponto a sociedade política dos brasileiros tem materializado os ideais de uma comunidade fraterna, pluralista e sem preconceitos? E, por ﬁm: em que medida os
ideais de cidadania e de dignidade da pessoa humana
avançaram concretamente na prática política e na vida
social, quando a diversidade étnica está em jogo?
É verdade, por um lado, que avanços foram feitos.
Uns, no sentido concreto de promover políticas
aﬁrmativas de superação do preconceito e da leniência com a qual as diferenças raciais foram tratadas, na
maior parte de nossa história. É o caso, por exemplo,
do sistema de cotas estabelecido para acesso às vagas
disponíveis nas instituições públicas de ensino superior.
Outros – alguns dos quais colocados a cargo da
estrutura pública criada para tal ﬁnalidade, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial –,
na busca de algo ainda mais difícil: a superação do
preconceito para com a diferença na sua própria raiz:
o coração humano. Assim, em uma série de oportunidades, vemos como a imagem pública do cidadão
negro vem chegando mais íntegra e se tornando mais
constante, por exemplo, na publicidade oﬁcial. Com
isso, o Brasil cada vez se vê mais negro, e, portanto,
se vê mais ﬁel à sua efetiva identidade.
Mais exemplos poderia dar; e eles, embora não
fossem poucos, decerto ainda não seriam o suﬁciente;
longe disso! Muito mais há, de fato, que fazer!
É preciso, ao ﬁm e ao cabo, que o Governo persista na linha programática de combate ao preconceito
e de promoção da igualdade que até aqui vem perseguindo, fazendo todo o esforço para que, a cada dia,
mais e mais recursos possam ser alocados nessa tarefa
absolutamente urgente de transformação de valores,
no seio da sociedade.
Mais ainda, Senhor Presidente, é preciso que
esse esforço seja também levado em frente por cada
cidadã, por cada cidadão brasileiro. É efetivamente lá,
na consciência dos homens e das mulheres de bem
deste País, que estão as mais profundas e consistentes
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fontes de transformação social, em especial das que
consubstanciam, como é o caso da igualdade racial,
valores centrais da cultura da cidadania.
Por isso, por ocasião da passagem do Dia da
Consciência Negra, registro meu voto de conﬁança e
de otimismo na superação do preconceito e na plena
aceitação da diversidade em todo o Brasil, num breve
período de tempo. Essa fé obtenho da certeza de que,
entre os brasileiros, está cada dia mais forte a crença
na igualdade; de que o apoio que eles cada vez mais
concedem ao ideal de inclusão e ao acolhimento de
toda diversidade ainda constituirão, no seu conjunto e
no devido tempo, a maior riqueza desta Nação.
Viva a consciência negra; e, nela, viva o povo
brasileiro!
Muito obrigado pela atenção. É o que tinha a dizer, neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Como não temos mais nada a tratar, imagino
que, salvo melhor juízo, eu posso declarar encerrada
a presente sessão, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 09 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 289, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 289, de 2011 (nº
227/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Quênia sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Militar, Administrativo e Técnico, assinado em
Nairóbi, em 6 de julho de 2010.
Parecer favorável, sob nº 1.379, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Gim Argello.
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
e propor medidas concretas para o combate à
violência no Distrito Federal e Entorno.
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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.
5
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.239, de 2011, do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento de STEVEN PAUL
JOBS, co-fundador, presidente e, até agosto
de 2011, diretor executivo da Companhia Apple, ocorrido no dia 05 de outubro de 2011,
na cidade de Palo Alto, Califórnia, Estados
Unidos da América.
Parecer favorável, sob nº 1.399, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Sérgio Souza.
6
REQUERIMENTO Nº 1.422, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.422, de 2011, da Senadora Ana
Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 280, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (proíbe visitas íntimas
aos presos por crime organizado).
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7
REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.428, de 2011, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2011,
com os Projetos de Lei do Senado nºs 718,
de 2007, 169, de 2008, e 494, de 2009, que
já se encontram apensados, por regularem
matérias correlatas (destinação e descarte de
embalagens e resíduos).
8
REQUERIMENTO Nº 1.431, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.431, de 2011, da Senadora Ana
Amélia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2007, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 153,
de 2007, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Agricultura e Reforma Agrária
(sociedades cooperativas).
9
REQUERIMENTO Nº 1.432, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.432, de 2011, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 181, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).
10
REQUERIMENTO Nº 1.438, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.438, de 2011, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 125, de 2010, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (inserir no manual automotivo
referência das principais peças que compõem
o veículo).
11
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
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distribuição, seja ouvida também a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (prestação de informações na negociação coletiva).
12
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).
13
REQUERIMENTO Nº 1.446, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.446, de 2011, da Senadora Lúcia
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 191, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços
de Infraestrutura (regulamentação do Sistema
de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro).
14
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.
15
REQUERIMENTO Nº 1.454, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.454, de 2011, do Senador João Vicente
Claudino, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 172, de 2006; e
635, de 2007-Complementares, por regularem
matéria correlata (cobrança de multa decorrente
de inadimplência de obrigações do consumidor).
16
REQUERIMENTO Nº 1.522, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.522, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 703, de 2011, além das
Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Econômicos (restrições ao uso e à
propaganda de bebidas alcoólicas).
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17
REQUERIMENTO Nº 1.523, DE 2011

de Lei da Câmara nº 42, de 2010 (descontos
nas tarifas de energia elétrica).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.523, de 2011, da Senadora Lídice
da Mata, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 20, de 2011 –
Complementar, dos Projetos de Lei do Senado
nºs 150, de 2005; 90, de 2007; e 21, de 2011,
todos Complementares, a ﬁm de que tenha
tramitação autônoma (limitação de empenho
e movimentação ﬁnanceira no Orçamento da
União).

19
REQUERIMENTO Nº 1.532, DE 2011

18
REQUERIMENTO Nº 1.524, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.524, de 2011, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 383, de 2011, do Projeto

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1532, de 2011, do Senador Walter
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 703, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (restrições ao uso e à propaganda
de bebidas alcoólicas).
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Muito obrigado.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 17 horas e 36
minutos.)

Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada

ATA DA 18ª REUNIÃO

a investigar o tráﬁco nacional e internacional

Ata Circunstanciada da 18ª Reunião realizada
em 17 de novembro de 2011, às dezesseis horas e
dez minutos, na Sala nº 3 da Ala Alexandre Costa
do Senado Federal sob a Presidência da Senadora
Vanessa Grazziotin e com a presença dos Senhores
Senadores: Marinor Brito, Cristovam Buarque e Paulo

de pessoas no Brasil, suas causas, consequências,
rotas e responsáveis, no período de 2003
e 2011, compreendido na vigência da Convenção de
Palermo, criada pelo Requerimento nº 226, de 2011.
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Ata da 231ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 16 de dezembro de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Casildo Maldaner e Acir Gurgacz

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 12 minutos e encerra-se às 13 horas e 53 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos, às 9 horas e 12 minutos do dia 16 de dezembro, com a presença do Senador Pinheiro, do Senador Mozarildo, do Senador Rodrigo Rollemberg e
da Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Encerrou-se ontem o prazo para apresenta-
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ção de emendas ao Projeto de Resolução nº 42, de
2011, do Senador Casildo Maldaner, que altera o art.
16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal,
para permitir a contratação de operações de crédito
destinadas à regularização de inadimplência com instituições do sistema ﬁnanceiro nacional.
Ao Projeto foram oferecidas duas emendas.
São as seguintes as emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A matéria volta à Comissão de Assuntos Econômicos, para exame das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 217, de 2009
(nº 7.428/2006, na Casa de origem, do Deputado Paes
Landim), que denomina Milton Brandão a rodovia BR404 que liga a cidade de Piripiri, no Estado do Piauí,
à de Icó, no Estado do Ceará.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto,
vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 2009 (nº
1.627/2007, na Casa de origem) de iniciativa da
Presidência da República, que institui o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, regulamenta a execução das medidas
socioeducativas destinadas a adolescente que
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pratique ato infracional; altera dispositivos da
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto
da Criança e do Adolescente; 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro de
1990, 5.537, de 21 de novembro de 1968, 8.315,
de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, e os Decretos-Leis nºs 4.048,
de 22 de janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro
de 1946, e 5.452, de 1º de maio de 1943; e dá
outras providências; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2011 (nº
4.572/2009, na Casa de origem) de iniciativa do
Superior Tribunal Militar, que cria os cargos de
Juiz-Auditor e Juiz-Auditor Substituto para a 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar,
no âmbito da Justiça Militar da União; revoga dispositivos da Lei nº 10.333, de 19 de dezembro
de 2001; e dá outras providências.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54331
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54332

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

365

Dezembro de 2011

366

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54333
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54334

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Foi encaminhado o Requerimento nº 1.560,
de 2011, do Senador Cícero Lucena, solicitando que
seja autorizada sua ausência dos trabalhos do Senado

367

Dezembro de 2011

Federal para participar como membro da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle – CMA, no dia 16 de dezembro do corrente
ano, na cidade do Rio de Janeiro, da I Cúpula Mundial
de Legisladores, parte integrante do evento Rio+20,
aprovada por aquele Colegiado.
É o seguinte o Requerimento:

368

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54335
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54336

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

369

Dezembro de 2011

370

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54337
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54338

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – O Requerimento lido vai à publicação e será
votado oportunamente.

371

Dezembro de 2011

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:

372

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54339
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54340

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

373

Dezembro de 2011

374

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54341
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54342

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

375

Dezembro de 2011

376

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54343
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54344

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

377

Dezembro de 2011

378

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54345
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54346

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

379

Dezembro de 2011

380

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54347
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54348

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

381

Dezembro de 2011

382

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54349
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54350

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

383

Dezembro de 2011

384

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54351
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54352

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

385

Dezembro de 2011

386

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54353
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54354

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

387

Dezembro de 2011

388

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54355
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54356

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

389

Dezembro de 2011

390

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54357
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54358

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

391

Dezembro de 2011

392

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54359
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54360

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

393

Dezembro de 2011

394

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54361
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54362

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

395

Dezembro de 2011

396

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54363
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54364

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

397

Dezembro de 2011

398

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54365
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54366

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

399

Dezembro de 2011

400

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54367
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54368

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

401

Dezembro de 2011

402

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54369
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54370

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

403

Dezembro de 2011

404

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54371
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54372

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

405

Dezembro de 2011

406

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54373
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54374

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

407

Dezembro de 2011

408

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54375
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54376

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

409

Dezembro de 2011

410

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54377
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54378

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

411

Dezembro de 2011

412

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54379
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54380

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

413

Dezembro de 2011

414

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54381
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54382

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

415

Dezembro de 2011

416

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54383
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54384

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

417

Dezembro de 2011

418

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54385
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54386

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

419

Dezembro de 2011

420

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54387
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54388

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

421

Dezembro de 2011

422

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54389
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54390

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

423

Dezembro de 2011

424

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54391
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54392

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

425

Dezembro de 2011

426

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54393
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54394

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

427

Dezembro de 2011

428

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54395
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54396

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

429

Dezembro de 2011

430

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54397
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54398

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

431

Dezembro de 2011

432

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54399
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54400

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

433

Dezembro de 2011

434

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54401
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54402

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

435

Dezembro de 2011

436

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54403
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54404

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

437

Dezembro de 2011

438

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54405
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54406

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

439

Dezembro de 2011

440

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54407
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54408

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

441

Dezembro de 2011

442

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54409
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54410

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

443

Dezembro de 2011

444

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54411
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54412

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

445

Dezembro de 2011

446

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54413
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54414

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

447

Dezembro de 2011

448

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54415
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54416

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

449

Dezembro de 2011

450

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54417
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54418

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

451

Dezembro de 2011

452

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54419
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54420

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

453

Dezembro de 2011

454

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54421
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54422

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

455

Dezembro de 2011

456

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54423
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54424

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

457

Dezembro de 2011

458

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54425
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54426

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

459

Dezembro de 2011

460

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54427
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54428

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

461

Dezembro de 2011

462

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54429
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54430

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

463

Dezembro de 2011

464

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54431
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54432

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

465

Dezembro de 2011

466

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54433
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54434

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

467

Dezembro de 2011

468

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54435
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54436

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

469

Dezembro de 2011

470

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54437
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54438

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

471

Dezembro de 2011

472

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54439
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54440

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

473

Dezembro de 2011

474

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54441
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54442

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

475

Dezembro de 2011

476

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54443
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54444

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

477

Dezembro de 2011

478

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54445
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54446

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

479

Dezembro de 2011

480

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54447
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54448

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

481

Dezembro de 2011

482

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54449
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54450

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

483

Dezembro de 2011

484

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54451
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54452

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

485

Dezembro de 2011

486

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54453
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54454

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

487

Dezembro de 2011

488

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54455
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54456

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

489

Dezembro de 2011

490

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54457
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54458

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

491

Dezembro de 2011

492

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54459
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54460

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

493

Dezembro de 2011

494

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54461
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54462

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

495

Dezembro de 2011

496

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54463
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54464

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

497

Dezembro de 2011

498

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54465
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54466

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

499

Dezembro de 2011

500

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54467
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54468

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

501

Dezembro de 2011

502

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54469
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54470

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

503

Dezembro de 2011

504

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54471
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54472

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

505

Dezembro de 2011

506

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54473
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54474

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

507

Dezembro de 2011

508

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54475
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54476

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

509

Dezembro de 2011

510

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54477
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54478

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

511

Dezembro de 2011

512

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54479
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54480

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

513

Dezembro de 2011

514

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54481
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54482

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

515

Dezembro de 2011

516

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54483
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54484

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

517

Dezembro de 2011

518

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54485
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54486

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

519

Dezembro de 2011

520

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54487
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54488

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

521

Dezembro de 2011

522

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54489
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54490

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

523

Dezembro de 2011

524

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54491
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54492

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

525

Dezembro de 2011

526

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54493
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54494

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

527

Dezembro de 2011

528

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54495
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54496

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

529

Dezembro de 2011

530

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54497
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54498

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

531

Dezembro de 2011

532

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54499
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54500

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

533

Dezembro de 2011

534

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54501
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54502

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

535

Dezembro de 2011

536

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54503
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54504

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

537

Dezembro de 2011

538

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54505
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54506

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

539

Dezembro de 2011

540

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54507
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54508

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

541

Dezembro de 2011

542

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54509
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54510

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

543

Dezembro de 2011

544

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54511
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54512

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

545

Dezembro de 2011

546

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54513
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54514

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

547

Dezembro de 2011

548

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54515
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54516

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

549

Dezembro de 2011

550

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54517
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54518

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

551

Dezembro de 2011

552

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54519
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54520

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

553

Dezembro de 2011

554

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54521
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54522

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

555

Dezembro de 2011

556

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54523
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54524

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

557

Dezembro de 2011

558

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54525
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54526

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

559

Dezembro de 2011

560

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54527
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54528

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

561

Dezembro de 2011

562

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54529
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54530

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

563

Dezembro de 2011

564

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54531
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54532

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

565

Dezembro de 2011

566

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54533
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54534

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

567

Dezembro de 2011

568

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54535
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54536

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

569

Dezembro de 2011

570

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54537
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54538

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

571

Dezembro de 2011

572

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54539
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54540

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

573

Dezembro de 2011

574

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54541
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54542

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

575

Dezembro de 2011

576

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54543
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54544

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

577

Dezembro de 2011

578

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54545
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54546

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

579

Dezembro de 2011

580

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54547
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54548

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

581

Dezembro de 2011

582

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54549
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54550

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

583

Dezembro de 2011

584

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54551
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54552

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

585

Dezembro de 2011

586

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54553
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54554

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

587

Dezembro de 2011

588

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54555
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54556

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

589

Dezembro de 2011

590

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54557
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54558

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

591

Dezembro de 2011

592

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54559
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54560

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

593

Dezembro de 2011

594

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54561
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54562

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

595

Dezembro de 2011

596

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54563
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54564

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

597

Dezembro de 2011

598

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54565
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54566

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

599

Dezembro de 2011

600

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54567
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54568

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

601

Dezembro de 2011

602

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54569
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54570

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

603

Dezembro de 2011

604

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54571
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54572

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

605

Dezembro de 2011

606

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54573
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54574

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

607

Dezembro de 2011

608

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54575
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54576

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

609

Dezembro de 2011

610

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54577
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54578

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

611

Dezembro de 2011

612

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54579
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54580

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

613

Dezembro de 2011

614

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54581
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54582

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

615

Dezembro de 2011

616

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54583
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54584

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

617

Dezembro de 2011

618

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54585
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54586

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

619

Dezembro de 2011

620

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54587
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54588

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

621

Dezembro de 2011

622

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54589
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54590

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

623

Dezembro de 2011

624

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54591
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54592

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

625

Dezembro de 2011

626

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO54593
2011

Sábado 17

DEZEMBRO 2011
54594

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

627

Dezembro de 2011

628

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2011

DEZEMBRO54595
2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Com relação ao Parecer nº 1.430, de 2011
(2º pronunciamento), da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
sobre a Proposta de Fiscalização e Controle nº 2, de
2009, a Presidência tomará as providências necessárias a ﬁm de atender às recomendações contidas em
sua conclusão.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 208, de
2011, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Decreto
Legislativo nºs 366, de 2010; 62, 68, 70, 129, 146,
151, 152, 159, 175, 176, 177, 191, 192, 198, 200, 201,
202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 218, 219, 220, 222, 227, 228, 229, 230, 231,
247, 248, 253, 258, 261, 262, 268, 272, 281, 296, 299
e 320, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Of. no 208/2011 – CCT

Sábado 17

São os seguintes os Ofícios:
Of. no 226/2011 – CCT
Brasília, 14 de dezembro de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo no
225 de 2011. – Senador Eduardo Braga, Presidente
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
Of. no 227/2011 – CCT
Brasília, 14 de dezembro de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo no
277 de 2011. – Senador Eduardo Braga, Presidente
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
Of. no 228/2011 – CCT

Brasília, 14 de dezembro de 2011

Brasília, 14 de dezembro de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo nos 366 de 2010; 62, 68, 70, 129, 146, 151, 152,
159, 175, 176, 177, 191, 192, 198, 200, 201, 202, 203,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
218, 219, 220, 222, 227, 228, 229, 230, 231, 247, 248,
253, 258, 261, 262, 268, 272, 281, 296, 299 e 320 de
2011. – Senador Eduardo Braga, Presidente da Comunicação de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Com referência ao Ofício nº 208, 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 (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 226, 227
e 228, de 2011, da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, que comunicam
a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de
Decreto Legislativo nºs 225, 277, 275 e 339, de 2011,
respectivamente.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo nos 275 e 339 de 2011. – Senador Eduardo Braga, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Com referência aos Ofícios nºs 226, 227 e 228,
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 (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Iniciando os trabalhos, convido o Senador Mozarildo Cavalcanti para usar da palavra. Ou pergunto
se vai fazer uma troca. (Pausa.)
Por permuta, Senador Rodrigo Rollemberg, do
PSB do DF.
V. Exª tem 20 minutos, mais alguns minutos, se
necessário, com certeza, Senador.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente Acir, não vou
precisar de todo esse tempo.
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Quero agradecer ao Senador Mozarildo e ao
Senador Walter Pinheiro pela gentileza de permitirem
essa permuta. Daqui a pouco, embarco para o Rio de
Janeiro, para o lançamento da Cúpula Mundial de Legisladores Ambientais, que é um encontro que acontecerá por ocasião da Rio+20 envolvendo legisladores
do mundo inteiro que trabalham a questão ambiental.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assumo a tribuna, na manhã de hoje, para fazer um registro,
com muita alegria, da assinatura, ontem, no Ministério
da Integração Nacional, com a presença do Governador do Distrito Federal, com a presença do Governador
de Goiás, com a presença do Diretor Superintendente
da Sudeco, Marcelo Dourado, com representantes da
ANTT, do Ministério dos Transportes, do acordo que
vai permitir o estudo técnico econômico da viabilidade da transformação da linha férrea que liga Brasília
a Luziânia, que hoje é utilizada apenas para transporte de cargas, para permitir também o transporte
de passageiros.
Nós sabemos que um dos problemas mais graves enfrentados pela população do Distrito Federal e
de todo o seu Entorno, no seu dia a dia, é o transporte
coletivo. A população do Distrito Federal e a população dos Municípios vizinhos ao Distrito Federal gasta
horas por dias em ônibus velhos, ônibus de péssima
qualidade. É uma cena comum e vergonhosa na capital da República vermos ônibus parados, quebrados,
com dezenas de pessoas esperando o próximo ônibus
velho para poder chegar ao seu destino. É impressionante o desrespeito com que a população é tratada.
São pouquíssimas empresas de transporte coletivo que dominam o transporte coletivo há anos no
Distrito Federal e em toda a região do Entorno, oferecendo serviço de péssima qualidade e caro ao cidadão
brasiliense. Portanto, a iniciativa de se buscar uma alternativa como o trem de passageiros, uma alternativa
barata, conﬁável, regular, ambientalmente muito mais
correta do que o transporte por ônibus, deve ser celebrada e deve ser comemorada.
Chamou-me muito a atenção ontem a emoção,
o entusiasmo do Diretor Superintendente da Sudeco,
Marcelo Dourado, que vem se empenhando, desde o
primeiro dia da sua gestão, pela implementação desse
projeto, que é um projeto estratégico para toda essa
região. Como também chamou muita atenção a emoção do Governador Marconi Perillo, Governador de
Goiás, ao dizer que isso é um sonho de toda a região,
um sonho antigo de toda a região que quer ver implementado esse trem de passageiros, referindo-se como
um dos seus compromissos de campanha.
Quero registrar ali a presença também da Senadora Lúcia Vânia, que, desde o primeiro momen-
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to, se destacou em defesa da criação da Sudeco, na
defesa da criação do Fundo de Desenvolvimento do
Centro-Oeste, na defesa da criação de um banco de
desenvolvimento do Centro-Oeste. Ela tem um projeto de sua autoria aprovado no plenário do Senado e
que se encontra na Câmara dos Deputados. E também registrar a presença do Senador Cyro Miranda,
além de vários prefeitos de toda a região do Entorno,
como a presença do Deputado Federal Jovair Arantes,
do Deputado do Distrito Federal Roberto Policarpo e
de vários Deputados Estaduais do Estado de Goiás,
ligados a essa região do Entorno, como o Deputado
Valcenor Braz de Luziânia; a Deputada Sônia Chaves,
do Novo Gama; o Deputado Hildo do Candango, de
Águas Lindas, e o Deputado Estadual Cristóvão Tormin, também de Luziânia, além de diversos prefeitos
de toda a região do Entorno. Reﬁro-me especialmente
a Pedro Ivo, presidente da Associação dos Municípios
Adjacentes a Brasília – Amab –; além da prefeita de
Valparaíso, Leda Borges, que seria uma das cidades
mais beneﬁciadas com a implementação do trem de
passageiros. Quero também registrar a presença importante do Deputado Distrital Joe Vale, representando
toda a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
A presença expressiva de lideranças políticas do
Estado de Goiás e do Distrito Federal demonstram a
importância que tem, para a região, a implementação
dessa linha férrea de passageiros, ligando Brasília a
Luziânia, o que vai desafogar o trânsito infernal, sobretudo nos horários de pico, manhã e tarde, ligando
especialmente Luziânia, Cidade Ocidental, Valparaíso,
Novo Gama, Gama e Santa Maria, no Distrito Federal,
ao Plano Piloto do Distrito Federal.
Não posso deixar de registrar, mais uma vez,
com alegria, a decisão tão comemorada pelo empresariado local, do Distrito Federal, especialmente o setor de comércio e serviços, que, por uma decisão do
Condel, conselho que administra os recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, de ampliar em 61
milhões, para o ano de 2012, os recursos do Fundo
– FCO – destinados ao ﬁnanciamento das atividades
de comércio e serviços no Distrito Federal.
É importante ressaltar que, embora na composição do fundo: 29% dos recursos sejam destinados
ao Estado do Mato Grosso; 29%, a Goiás; 23%, a
Mato Grosso do Sul; e 19%, ao Distrito Federal, em
função da limitação, da possibilidade de utilização de
apenas 20% para comércios e serviços e, em função
da característica da economia do Distrito Federal, em
que mais de 90% da sua economia é sustentada por
atividades de comércio e serviços, todo ano, quando
chega o mês de maio, o Distrito Federal já utilizou a
sua totalidade de recursos de FCO para comércio e
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serviços. Quando chega setembro, não se conseguem
utilizar os 80% destinados à agricultura e indústria até
esse mês, e aí os recursos são redistribuídos pelos demais Estados, o que faz com que, na prática, o Distrito
Federal esteja usando apenas 9,6% dos recursos do
FCO, em média, por ano.
Com essa decisão, certamente o DF vai ampliar
a sua participação no FCO e nós vamos ter um incremento na economia local, lembrando sempre que os
recursos do FCO, Senador Jorge Viana, destinados ao
Distrito Federal são corretamente também destinados
a ﬁnanciar as atividades em toda a região do Entorno.
Nós precisamos agora unir – estamos unidos – a
Bancada do Centro-Oeste neste momento, no sentido de garantir a implementação efetiva do Fundo de
Desenvolvimento do Centro-Oeste, como já temos os
outros fundos regionais ligados à Sudene e à Sudam,
para garantir investimentos em infraestrutura e em logística em toda a região Centro-Oeste.
Por um acordo entre as bancadas do Centro-Oeste, do DF, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás,
a Bancada de Mato Grosso apresentou uma emenda ao Orçamento para o FDCO. Até este momento,
parece-me que o relator geral acolheu algo em torno
de R$100 milhões para o FDCO, mas é absolutamente insuﬁciente. Sabemos disso. Mas o objetivo é, pelo
menos, abrir a rubrica para que, a partir de créditos
especiais, de projetos de lei de créditos especiais, no
ano que vem, o Governo possa alocar recursos na ordem de R$1,3 bilhão, que era o desejo do Ministério da
Integração Nacional, para sustentar os investimentos
necessários em toda a região.
E continuamos também o debate sobre a implementação do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que pode ser um banco próprio, pode ser o
próprio BRB ou o Banco do Brasil. O importante é que
tenhamos um instrumento importante de ﬁnanciamento das atividades de investimentos na região Centro-Oeste, região importante para o País; região que vem
dando contribuição cada vez maior na constituição do
Produto Interno Bruto brasileiro, região de muito dinamismo, mas que carece de investimentos em infraestrutura, em logística, em energia. Daí a importância
da implementação do Fundo de Desenvolvimento do
Centro-Oeste.
Ontem, na assinatura do acordo de cooperação,
foi destacado também a importância de um investimento
de uma linha férrea ligando Brasília a Goiânia. Recentemente, o Correio Braziliense fez uma matéria sobre
essa região, dando destaque que nós temos, nesse eixo
que liga Brasília, Anápolis, Goiânia, taxas de desenvolvimento superiores às experimentadas pela China.
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É importante ressaltar aqui que Anápolis, hoje,
já se transformou em polo tecnológico, principalmente
da indústria farmacêutica. Temos um grande mercado
consumidor no Distrito Federal, Goiânia e Anápolis. É
um investimento estratégico muito importante para o
Brasil e para a região essa ligação férrea entre Brasília e Goiânia.
Ontem, tanto o Diretor-Superintendente da Sudeco, Marcelo Dourado, quanto os Governadores do
Distrito Federal e de Goiás se mostraram comprometidos com a ideia. O Governador de Goiás se dizia,
inclusive, comprometido a assumir grande parte do
custo dos investimentos dessa obra – claro que com
o apoio do Governo Federal –, na parte relativa ao
Estado de Goiás.
Gostaria também, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na condição de Coordenador da Bancada do
Distrito Federal no Congresso Nacional, de fazer uma
prestação de contas até este momento do orçamento
destinado ao Distrito Federal.
Em função das negociações empreendidas com
o Relator-Geral do Orçamento, Deputado Arlindo Chinaglia, e do montante destinado à bancada do Distrito
Federal pelos relatores setoriais e, posteriormente, o
montante deﬁnido pelo Relator-Geral para ser redistribuído para a recomposição das emendas de bancada,
hoje nós temos um quadro que deverá ser deﬁnitivo,
aprovado na semana que vem pela Comissão de Orçamento, em que teremos R$16,2 milhões, destinados
aos estudos e início da implantação do trecho ferroviário
ligando Brasília a Luziânia; R$15,2 milhões, destinados à infraestrutura econômica da região integrada do
desenvolvimento do Entorno; R$16,175 milhões, para
a ampliação do Hospital da Criança, aqui no Distrito
Federal; R$16,175 milhões, para atendimento médico
qualiﬁcado na Rede de Hospitais Sara, que tradicionalmente é uma instituição que recebe recursos da
bancada do Distrito Federal pela sua importância, pelo
tratamento de excelência que oferece à população de
todo o Brasil; R$19,1 milhões, destinados a investimentos e melhorias no Hospital Universitário de Brasília
(UnB); R$14,2 milhões, para fomento às incubadoras
de empresas e parques tecnológicos do Distrito Federal mais R$30,4 milhões, divididos em duas emendas,
para drenagem no Distrito Federal. Uma destinada à
drenagem e a obras de infraestrutura no Plano Piloto
e Taguatinga e outra, para drenagem e pavimentação
nos condomínios Pôr do Sol e Sol Nascente, duas áreas extremamente carentes do Distrito Federal; R$14,2
milhões, para implantação do veículo leve sobre pneus
no eixo Norte de Brasília, ligando o Plano Piloto a Planaltina; R$14,2 milhões, para a conclusão do Centro
de Convenções, especialmente a área de refeitórios
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e restaurantes; R$30 milhões para adequação da BR080, no trecho que liga Taguatinga a Brazlândia, hoje
uma das rodovias mais perigosas do Distrito Federal,
com um número muito grande de acidentes e vítimas
fatais; além de R$14,2 milhões, para ampliação e revitalização da infraestrutura da Estação de Intercâmbio
e de Quarentena Vegetal do Parque Estação Biológica
da Embrapa.
É importante fazer um parêntese aqui para dizer que essa emenda da bancada do Distrito Federal
traz benefício a todo o Brasil, porque toda vez que a
Embrapa importa algum material genético importante
para suas pesquisas, por questão de segurança, esse
material precisa passar por uma quarentena, precisa de
um período para observação. E a bancada do Distrito
Federal, que, tradicionalmente, vem colocando recursos
para a Embrapa, seja para a implementação do centro
da Embrapa Agroenergia, seja para ampliar o Banco
de Germoplasma, um dos maiores do mundo, agora
dá outra contribuição ao País, colocando recursos de
R$14,2 milhões, para a ampliação e revitalização do
Parque de Estação de Quarentena Vegetal da Embrapa, que está transformando o ﬁnal da Asa Norte, onde
temos a sede da Embrapa, e agora também da Embrapa Agroenergia, em um grande parque tecnológico
do Distrito Federal.
Além disso, há destinação de R$16,950 milhões
para a implantação da Circunscrição Judiciária da Região Administrativa do Itapuã. A bancada do Distrito
Federal tem contribuído para ampliar os serviços judiciários no Distrito Federal, facilitando o acesso das
pessoas à Justiça, como também de R$17 milhões
para a construção das sedes próprias para a Procuradoria-Geral do Trabalho e da Procuradoria Regional
do Trabalho da 10ª Região.
E também R$14,330 milhões para a construção
do Serviço Integrado de Oncologia do Hospital das
Forças Armadas. Também importantíssimo. Nós sabemos o quanto sofre o paciente ou a família, quando
há alguém com câncer na família. É claro que, embora
esse investimento seja no Hospital das Forças Armadas, é para atender, Senador Wellington Dias, todo o
Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. E veja V.
Exª a sensibilidade da bancada do Distrito Federal com
a grave crise por que passa a saúde, alocando quatro
das suas emendas para a área de saúde do Distrito
Federal. Essa tem sido uma preocupação. A população
do Distrito Federal tem sofrido bastante com os serviços
de saúde. Apesar de todos os esforços empreendidos,
a situação de saúde continua muito precária. Quero,
inclusive, ao longo da próxima semana, fazer um pronunciamento especíﬁco sobre as questões do Distrito
Federal, especialmente sobre a da saúde. Preocupada
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com isso, a bancada do Distrito Federal tem procurado
ajudar e priorizou a apresentação de emendas para
a área de saúde, atendendo a quatro instituições que
prestam serviços de saúde ao Distrito Federal.
Portanto, eram esses registros, Sr. Presidente,
que eu gostaria de fazer, agradecendo, mais uma vez,
aos Senadores Mozarildo Cavalcanti e Walter Pinheiro
a oportunidade da permuta que me permitiu falar em
primeiro lugar em função da viagem que tenho que
fazer daqui a pouco.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador, eu gostaria de fazer um aparte.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Eu gostaria de oferecer, com muita alegria, um
aparte ao Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Creio que não vai atrapalhar o seu voo. Aliás, eu queria que manifestasse lá no Rio de Janeiro as minhas
desculpas por não estar indo. Eu deveria estar lá, até
porque sou presidente de uma subcomissão da sua
Comissão de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.
Mas não vou poder ir, porque estaremos, agora, às dez
e meia, nos reunindo no Ministério da Ciência e Tecnologia para a criação de um instituto, que ﬁcará no Rio,
depois que terminar a Rio+20; um instituto para pensar o futuro. Mas, Senador Acir, eu não poderia deixar
de fazer um comentário. Assisti ao seu discurso, parte
pela rádio, parte aqui, e quero primeiro parabenizá-lo
pelo belo relatório que fez, pela lembrança de tudo o
que está sendo feito. Mas, ao mesmo tempo, quero
manifestar uma preocupação, porque eu queria atraí-lo
para uma luta. O senhor disse, e é verdade, que perto aqui do Distrito Federal, no Estado de Goiás, estão
surgindo polos de ciência e tecnologia, estão surgindo
centros de produção de ciência e tecnologia. Tenho
acompanhado o governo do Marconi Perillo e tenho
visto que ele tem um projeto, tem um programa, e está
trabalhando na direção de fazer, perto de Brasília, no
Estado de Goiás, um centro de produção de indústrias
de alta tecnologia. O que me preocupa é porque o meu
Distrito Federal está ﬁcando para trás. Nós, que temos
condições de atrair todas essas indústrias, nós, que
temos nosso futuro vinculado à ciência de alta tecnologia, estamos ﬁcando para trás. Não duvido de que,
dentro de 20, 30 anos, nós sejamos o entorno e eles
serão o centro. Eu não digo exatamente aqui ao redor, mas Luziânia, Formosa, outras cidades de Goiás,
Anápolis, sobretudo, podem estar caminhando para um
salto que fará com que nós não os acompanhemos depois. Porque na economia existe o momento histórico.
São Paulo aproveitou a crise de 30 e se desenvolveu
industrialmente, os outros ﬁcaram para trás. Existe o

632

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

momento. Ou se aproveita o momento ou se perde o
bonde. O momento é este, de fazer do Distrito Federal
um centro importante de ciência e tecnologia. Lamentavelmente, isso não está sendo construído aqui dentro,
e nós temos tudo. Além disso, temos um verdadeiro
pré-sal aqui, que são as terras da Terracap, que permite ﬁnanciar isso. A Cidade Digital, que foi uma bela
ideia, hoje está se comemorando porque o Banco do
Brasil está colocando ali o seu centro de tecnologia,
mas não vai produzir tecnologia. Vai ser o centro, tudo
bem, é bom isso, mas o importante era fazer ali, Senador Acir, indústrias. E a Terracap, no Governo Agnelo,
está sendo usada para fazer o estádio. Estamos vendendo terreno que não voltará mais para as mãos do
povo. Hoje pertence ao povo, recebido de Juscelino,
e vamos gastar isso fazendo um estádio para 70 mil
expectadores, para trazer sete jogos e praticamente
mais nada, até que alguém faça como já está se falando na África do Sul, destruir o estádio porque é caro
manter. Porque, depois de se construir um estádio,
custa dinheiro manter, e a gente o mantém com jogos
importantes. Aqui não vai ter jogo com um público. Eu
gostaria de atraí-lo também para esta luta, de fazer
com que, em vez de a gente de Goiás estar se transformando, que nós nos transformemos aqui num centro
importante de indústria de alta tecnologia. Temos as
condições todas, inclusivas ﬁnanceiras, melhores que
lá. Mas, lá, uma orientação bem dada por um governo
está conseguindo. Aqui, a prisão que nos está fazendo
esta Copa do Mundo, que não nos deixa pensar em
outra coisa a não ser um estádio e algum transporte
para levar espectador do aeroporto para o estádio e
para os hotéis, está fazendo com que a gente perca o
bonde. Seria a nova inauguração de Brasília, e essa
nova inauguração pode não acontecer.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª me
concedesse mais dois minutos só para concluir o pronunciamento, comentando que o Senador Cristovam
Buarque traz preocupações absolutamente pertinentes
e compartilhadas por mim.
Senador Cristovam, V. Exª tem acompanhado, ao
longo das nossas reuniões de bancada, nestes cinco
anos em que convivemos, como Deputado e agora
como Senador, o esforço que tenho colocado na bancada para que destinemos recursos para a área de
ciência, tecnologia e inovação. Foi assim que conseguimos recursos para a Embrapa Agroenergia, para
o Banco de Germoplasma da Embrapa, agora para o
Centro de Quarentena da Embrapa. Trouxemos a sede
da Fiocruz para a Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília tem recebido recursos regulares da
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bancada, inclusive para o Centro de Biotecnologia da
Universidade de Brasília.
Mas é lamentável realmente a forma como o Governo tem tratado a questão da ciência, tecnologia e
inovação no Distrito Federal. Nós temos o projeto do
parque tecnológico, que está praticamente parado,
anda a passos de tartaruga. Não há uma decisão política efetiva de implementação.
Eu tenho defendido que Brasília tem tudo também
para ter um grande parque tecnológico de biotecnologia pelo fato de termos aqui cinco centros da Embrapa. Temos uma área desenvolvida na Universidade de
Brasília, no Instituto de Biologia da Universidade de
Brasília. Temos a Universidade Católica. Temos a Fiocruz. No entanto, não temos nenhuma decisão política
no sentido de caminhar para a implementação efetiva
de um parque tecnológico de biotecnologia.
É realmente lamentável. E eu me lembro de que
eu disse, na transição, ao Governador Agnelo: no início do Governo, o senhor tem que saber os recursos
que serão destinados a essa área, as pessoas que
tocarão essa área, porque, quando o governo iniciar,
a tendência é que o governo seja tragado pelos problemas emergenciais na área da saúde, na área de segurança, na área de transportes, e não terá condições
para implementar programas que sejam estratégicos
para o desenvolvimento do Distrito Federal. Essa é a
vocação do Distrito Federal. O Distrito Federal precisa, necessita ser um grande polo de tecnologia, um
grande polo de inovação, utilizando, articulando todas
a suas instituições em torno disso.
Então, eu quero compartilhar as preocupações de
V. Exª em relação à timidez e à quase inação do
Governo do Distrito Federal no que se refere à política
de ciência, tecnologia e inovação no Distrito Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Com a palavra agora o Senador Jorge Viana,
do PT, do nosso vizinho Estado do Acre. Em relação
ao Estado de Rondônia, somos irmãos.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Colegas Senadoras e Senadores, venho à tribuna
do Senado Federal para prestar contas de uma das
tarefas que tive neste ano.
Apresentei e foi acolhida pelo Plenário do Senado
uma proposta de criação da Comissão Temporária de
Defesa Civil, com o propósito de analisar, de revisar
e de apresentar propostas visando modiﬁcar os históricos problemas que temos vivido em decorrência
da precariedade da defesa civil nacional e da multi-
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plicação do que chamamos de desastres naturais ou
antrópicos no Brasil.
Ainda ontem um debate foi estabelecido na Globo
News, com o jornalista Andre Trigueiro, que tem uma
relação e uma preocupação muito grande com a ideia
de cidades sustentáveis e respostas para os problemas ambientais do País e que organizou, promoveu
e mediou um debate com o Ministro da Integração,
Fernando Bezerra.
É óbvio que vale o registro: desde o ﬁnal do Governo do Presidente Lula há uma preocupação maior
do Brasil com a situação da defesa civil nacional.
O Ministro Fernando Bezerra é um estudioso do
assunto, traz a experiência de ex-Prefeito, de alguém
que já viveu seriíssimos problemas ligados a esse
tema, mas é fato que, historicamente, a atividade de
defesa civil tem sido tratada com baixa prioridade pelo
governo brasileiro.
O País aplica recursos predominantemente em
ações de resposta e recuperação, atribuindo pouca
importância para ações de prevenção e preparação.
Ou seja, em vez de prevenir, entramos com o socorro
depois que o desastre já ocorreu. Isso é a prática no
Brasil, isso é a prática nos Estados, isso é a prática
na maioria dos Municípios.
Essa situação, aliada ao rápido e quase sempre
desordenado processo de urbanização veriﬁcado nas
últimas décadas, faz com que desastres naturais ou
antrópicos sejam mais frequentes e intensos. O foco
nas ações de resposta e recuperação, além de demandar mais recursos públicos, não minimiza riscos
nem previne a perda de vidas humanas. E mesmo nas
ações de resposta e recuperação a atuação do Poder
Público parece improvisada e carente de planejamento
eﬁciente e de recursos ﬁnanceiros suﬁcientes.
É fato que o Brasil conta as vítimas. Estamos no
período do verão, as chuvas começaram e o problema
se agrava a cada risco de uma chuva mais intensa.
Vale uma frase: “a maioria das cidades brasileiras, a
maioria dos Estados brasileiros, a maioria dos Municípios brasileiros não agüentam uma chuva forte”. A
desorganização e a expansão urbana são gravíssimas,
a impermeabilização das áreas urbanas faz com que
haja ineﬁciência da drenagem nas cidades e os danos
materiais, especialmente para as populações mais pobres, se multiplicam de maneira exponencial.
O mais grave de tudo são as perdas de vidas
humanas. Nós estamos, lamentavelmente, contando
os nossos mortos e todos ﬁcamos apreensivos com a
chegada do período das festas. Enquanto todos nós
nos organizamos para passar o Natal em família, em
nossas comunidades, para a virada do ano que se
aproxima, acompanhando esse período tão especial
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na vida de todos nós, aumentam as nossas preocupações com os riscos que muitas famílias, que milhares
e até milhões de brasileiros correm com a chegada
das chuvas.
A proposta do Senado na comissão temporária
criada foi no sentido de fazer uma reestruturação do
setor de defesa civil. É muito importante que tratemos
disso com responsabilidade. Primeiro, o orçamento
para a Defesa Civil não pode mais ser contingenciado.
Falamos com os colegas que conduzem com tanta dedicação e eﬁciência o debate sobre o orçamento
para 2012 e temos a expectativa de que os recursos
para a Defesa Civil possam estar livres de qualquer
possibilidade de contingenciamento.
Vale também ressaltar que o Ministro, ontem,
anunciava que, preventivamente, estão sendo liberados mais de 40 milhões para as Forças Armadas. Acho
que isso é da maior importância, porque é a elas, às
Forças Armadas, que recorremos quando temos um
problema na área de defesa civil.
Então, queria concluir, Sr. Presidente, fazendo
aqui uma breve leitura das dez recomendações do
sumário executivo da Comissão de Defesa Civil.
O trabalho está feito, concluído. O relatório foi feito pelo Senador Cacildo Maldaner em comum acordo
comigo e com o Senador Inácio Arruda. Andamos por
todo o Brasil, fomos a cada região, conversamos com
todas as autoridades de defesa civil dos Municípios e
dos Estados e apresentamos um relatório que traz dez
pontos que eu gostaria de, rapidamente, aproveitando
a tribuna do Senado, passar:
1. Reestruturar o Sistema Nacional de Defesa Civil.
Há um acúmulo no mundo, hoje. Alguns países
são referência de defesa civil. Lamentavelmente, o Brasil não o é. E o Brasil tem pessoas muito capacitadas
nos Municípios, nos Estados e também no âmbito federal, mas a estrutura de defesa civil é precária e nós
temos que fazer uma reestruturação.
2. Operacionalizar as Coordenações de Defesa Civil
em todos os Estados e Municípios.
Essa é uma proposta objetiva que consta no
relatório.
3. Reestruturar o Fundo Especial para Calamidades
Públicas, conhecido como Funcap.
Esse Fundo foi criado em dezembro de 2010, a
partir de uma medida provisória aprovada, e, lamentavelmente, não foi operacionalizado porque estava
dirigido para o reparo, para a reconstrução depois do
dano ocorrido. E nenhum Município, nenhum Estado
aderiu. A nossa proposta altera. Parte dos recursos do
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Funcap tem que ir para a prevenção, para evitar que
o desastre aconteça.
4. Impedir o contingenciamento das verbas alocadas
às atividades de defesa civil.
Já falei anteriormente.
5. Criminalizar – chamo a atenção, Sr. Presidente – a
conduta do agente, público ou privado que permita ou estimule a ocupação de áreas de risco.
Isso é fundamental. Normalmente, a população
mais pobre, com a conivência e, às vezes, com o estímulo das autoridades, ocupa áreas de risco e são elas
as vítimas quando temos o problema de uma chuva
mais intensa.
6. Estabelecer que as cidades deverão manter, no mínimo, vinte metros quadrados de área verde por
habitante, para que possamos ter uma condição
de inﬁltração da água, uma condição mais adequada de qualidade de vida para a população.
Isso é fundamental porque toda a estrutura de
saneamento, especialmente de esgotamento, de
drenagem nas cidades está numa situação precária pela permanente impermeabilização das
áreas verdes urbanas.
7. Capacitar as comunidades a conhecer, minimizar e
gerenciar os riscos a que estão sujeitas. Ou seja,
preparar a população, informar a população, para
podermos, juntos, instituições públicas e privadas e a população de modo geral, enfrentar os
desastres naturais.
8. Instituir Centros Nacional e Regionais de Monitoramento e Alerta.
O Ministro Aloysio Mercadante trouxe a proposta
que em Cachoeira Paulista está para ser implementada. É da maior importância. Não tem sentido todo
um aparato de conhecimento de que dispomos hoje
sobre previsão de tempo não ser utilizado para evitar
mortes e prevenir desastres naturais. É fundamental
que entre, imediatamente, em operação esse Centro.
9. Criar uma Força Nacional de Defesa Civil.
Não signiﬁca criar novos cargos, não signiﬁca criar
novas estruturas, mas criar uma sinergia, uma
organização para que possamos ter aqui, a partir de Brasília, uma Força Nacional de Defesa
Civil que possa ser mobilizada para socorrer as
pessoas e os Municípios e os Estados onde o
desastre natural ocorra.
10. Efetuar, em todos os Municípios, o cadastramento
das ocupações em áreas de risco.
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Isso é da maior importância, como um dos relatores do Código Florestal, junto com o Senador Luiz
Henrique. Vivem nas cidades 84% da população brasileira. Não tem nenhum sentido não termos uma preocupação com a ocupação indevida dos vales e das
encostas nas cidades. É gravíssima a situação. Rapidamente, tem de haver um cadastramento dessas
áreas, com uma intervenção pública, para que não
tenhamos aí – que Deus nos livre – mais desastres
naturais ocorrendo no Brasil.
As providências necessárias para implementar
os pontos 1 a 6, que acabo de ler, são adotadas no
projeto de lei que apresentamos no anexo II do relatório de defesa civil. As referentes aos pontos 7 a 10
dependem da iniciativa do Poder Executivo nas três
esferas de governo, conforme o caso.
São essas as minhas observações, Sr. Presidente.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT - PI) – Meu
caro...
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT - AC) – Presto
contas do relatório da Comissão Temporária de Defesa
Civil, que o Senado nos autorizou a constituir. O relatório foi feito e as propostas são objetivas. Eu acredito
que, se implementadas, o Brasil vai passar a ser, em
vez de uma referência negativa do ponto de vista da
defesa civil no mundo, uma referência muito positiva
da defesa civil do mundo.
É com satisfação que ouço o aparte do Senador
Wellington Dias, que tem uma experiência acumulada e
sabe da gravidade do assunto de que estamos tratando.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT - PI) – Quero parabenizar V. Exª e todos os Parlamentares que
produziram esse trabalho. Lembro-me, certa vez, de
uma visita, num período de enchentes, a Teresina.
Eu transmiti ao Presidente Lula, que fazia uma visita
ali, que mais importante do que recursos era que pudéssemos ter, de um lado, a desburocratização para
o atendimento – ter o fundo, ter as condições que vocês apresentam nesse relatório – e mais ainda, que
tivéssemos uma ação planejada, que pudesse haver
prevenção, que pudesse ter as condições de uma
equipe preparada. Eu gostei muito dessa fórmula que
foi colocada, da qualiﬁcação, da valorização, porque
muitos não se valorizam. Então, eu quero parabenizar e
dizer que me sinto muito orgulhoso do trabalho que foi
feito. Estive participando em alguns momentos e creio
que o resultado, sendo aprovado... Vamos ter que trabalhar com toda a urgência. Medida emergencial tem
que ser trabalhada com urgência. Temos que trabalhar
com toda a urgência para que esse projeto possa colocar o Brasil no caminho certo nessa área. Parabéns!
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senador Wellington Dias.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito obrigado.
É isso, Senador. O mais grave é que, além de criar
uma estrutura nova, nós temos que tratar...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... com
responsabilidade a ocupação das áreas de risco.
Aqui há uma proposta: criminalizar os agentes
públicos ou privados que estimulem a ocupação de
área de risco no nosso País.
São mais de 5.500 Municípios. Em praticamente
todos eles, existem populações correndo risco de vida
por estarem morando ou trabalhando em área de risco.
Essa contribuição do Senado é no sentido de dar um
basta a esse descaso, a esse crime que se comete
e que só ganha importância quando noticiado depois
que as tragédias ocorrem.
Que Deus nos ajude! Que não tenhamos tragédias neste ano e possamos implementar o resultado
dessa comissão e, com isso, fazer a ação preventiva
como se deve fazer quando assunto é defesa civil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Muito bem. Antes da sua questão de ordem,
só quero dar as boas-vindas aos alunos do 9º Ano do
Ensino Fundamental da Escola Municipal Professora
Filomena Rocha Soares, do Município de Alvorada,
no Tocantins.
Sejam bem-vindos todos!
Senador Mozarildo, para uma questão de ordem.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, quero levantar a seguinte questão
de ordem: cheguei hoje aqui para marcar a minha
presença e constatei que o painel já estava com 68
Srs. Senadores. Fui informado de que ontem houve
um acordo de líderes para a manutenção do painel.
Embora isso possa ser até uma praxe no Senado e
na Câmara, eu não vi no Regimento qualquer amparo
para essa questão.
E quero registrar que temos que caminhar, daqui
para frente, principalmente, com transparência, com
ética, e não acho correto que, se no painel constam 68
Senadores, nós tenhamos aqui cerca de oito Senadores
presentes e os outros já estejam até nos seus Estados.
Então, quero registrar essa questão de ordem e
pedir que a Mesa decida sobre ela.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Muito bem, Senador Mozarildo. Só para contemplar...
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Pois não, Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Sem revisão do orador.) – Quero manifestar a minha
solidariedade à posição do Senador Mozarildo, como
uma preocupação, porque isso, virando praxe, tem
uma tendência de nos deixar em posição difícil junto
à opinião pública, que percebe que a mídia está por
aqui, está vendo e vai comentar, vai dizer. E isso não
é bom para a imagem do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Apenas, Presidente, para reforçar
as manifestações do Senador Cristovam e do Senador
Mozarildo a respeito desse gesto, que poderíamos perfeitamente evitar para não criar esse constrangimento
aos Senadores que aqui estão.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Muito bem. Referente a este assunto, houve
uma solicitação das lideranças tanto de situação quanto
de oposição, ontem à tarde, e o Presidente que estava
presidindo a sessão consultou o Plenário. E o Plenário,
por unanimidade, pediu para que se permanecesse o
painel aberto hoje e segunda-feira. Foi uma decisão
do Plenário; não foi uma decisão isolada, não foi uma
decisão da Mesa. Foi uma decisão tomada ontem
com os Senadores presentes no plenário desta Casa.
Só para esclarecer a todas as Srªs e Srs. Senadores.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Eu quero aduzir a minha questão de ordem indagando
se o Plenário pode decidir contra o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Muito bem. Ainda nesta linha, Senador Mozarildo, nós temos quórum para debater as matérias que
estejam em pauta, só para deixar claro, para que não
haja nenhuma dúvida sobre a discussão da matéria,
independente do quórum do painel. Há quórum aqui
para nós debatermos e discutirmos, e não há votação
para isso. Se houvesse votação, não haveria quórum.
Mas, há quórum para debater.
Senador Walter Pinheiro, pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
quero até corroborar com essa última aﬁrmativa de
V. Exª em relação à questão do debate. Se já temos
aqui esse número regimental, portanto, exigido para
a abertura da discussão da matéria – é óbvio que o
processo normal da Ordem do Dia não seria nessa
hora – seria importante, inclusive para ir ao encontro
das preocupações do Senador Mozarildo, que, efeti-
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vamente, abríssemos a discussão da matéria, dando
sequência à questão da DRU, com esse quórum. Com
isso retirando toda e qualquer possibilidade de leitura
de que o processo de painel ou a chamada indicação
da continuidade de uma sessão seja uma sessão em
aberto. Assim como, de certa maneira, nós temos agido na Comissão de Orçamento, tanto é que votamos,
no dia de ontem, o PPA.
Estão aqui três membros da Comissão de Orçamento, inclusive com funções muito destacadas, o
nosso Presidente, Relator das receitas, que está presidindo esta sessão e o Relator do PPA, que está falando.
Então, acho que poderíamos, até para evitar
qualquer ajuste ou qualquer tipo de atitude que possa
colocar em xeque esse nosso comportamento, ﬁcar
aqui. Decidimos, esta semana, aliás, há muito tempo
atrás, que, neste mês de dezembro, teríamos sessões
do Senado Federal nas segundas e nas sextas, sessões deliberativas.
É bom que se registre isso – todo mundo fala
dessas coisas –, mas o Plenário do Senado funciona
nas segundas e nas sextas. As comissões do Senado...
V. Exª, por exemplo, é Presidente de uma comissão
que se reúne, inclusive, às oito e meia da manhã. Isso
para que as pessoas não ﬁquem fazendo uma leitura
de que as coisas aqui têm um grau de funcionamento.
O Paulo Paim, inclusive, deve receber um prêmio por
toda segunda-feira, de manhã cedo, já estar tocando
a Comissão de Direitos Humanos.
Temos um funcionamento que é um funcionamento normal desta Casa, de suas instâncias, de sua
instituição.
Portanto, acho que seria importante essa preocupação levantada pelo Senador Mozarildo de que
ﬁzéssemos essa correção de rumo – abriríamos o
debate aqui, já que temos uma quantidade expressiva de Senadores.
Eu não estou tocando as coisas como primeiro e
segundo times, mas, neste momento, há pelo menos
quatro Senadores que assumem funções de liderança
nesta Casa. O Senador Jorge Viana falou pela liderança
do PT, então, há um quinto. O Senador Romero Jucá
é o Líder do Governo. V. Exª é relator de uma das partes mais importantes do Orçamento. Vital do Rêgo é
Presidente da Comissão de Orçamento. Mozarildo e
Wellington Dias completam esse time com representação – inclusive estamos falando aqui da representação da Comissão de Assuntos Sociais, uma das mais
importantes comissões e que o Senador Mozarildo dirige. O Senado tem essa peculiaridade, quer dizer, os
81 Senadores têm funções. Nós não temos processo
de ditadura de liderança. O Wellington Dias é Senador
que tem uma responsabilidade na Liderança do PT e
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em subcomissões. E tem a Senadora Ana Amélia, que,
além de representar a melhor parte deste Senado, que
é a nossa bancada feminina, tem destacadas funções,
a partir inclusive da sua atuação. É relatora de diversas
matérias, inclusive das comissões para o Orçamento.
Dessa forma, estamos com essa expressão que
o Senado permite para promover o debate sobre a
questão da DRU na manhã de uma sexta-feira; uma
importante matéria, Senador Romero Jucá. Acho que
o Presidente Sarney deu o tom em um debate importante nesse momento da economia mundial, ou seja,
o signiﬁcado de uma discussão envolvendo algo sobre
a arrecadação, a receita, os investimentos, e como vamos enfrentar essa crise.
Portanto, podemos fazer esse debate com essa
gloriosa e eu diria até laboriosa presença dessas importantes ﬁguras que aqui estão.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Senador Walter Pinheiro, seguindo o Regimento Interno, às 9 horas e 12 minutos, abri a sessão
deliberativa ordinária de hoje para discutir as matérias. Portanto, ela já está aberta. Abrimos exatamente
porque havia quórum para abrir a sessão deliberativa
ordinária. Portanto, não há necessidade de abrir uma
nova sessão, pois ela já está aberta.
Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem. Apenas para corroborar as palavras do Senador Walter Pinheiro e dizer que o Regimento permite,
desde que haja concordância, que possamos efetivamente antecipar a Ordem do Dia e já discutir a matéria
que está em pauta; é o único item da pauta, conforme
acordo de Lideranças, que é a questão da DRU.
Então, pediria, que pudesse fazer isso, Sr. Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no entanto,
a questão de ordem lembrada por mim não foi decidida. Concordo que podemos discutir a DRU. É lógico
que não podemos deliberar porque não temos quórum para deliberar, embora o painel apresentado seja
o de ontem. A minha questão é sobre isso: acho que
acordo de liderança e aprovação de Plenário não se
podem sobrepor ao Regimento.
Essa é a questão de ordem. Essa praxe de manter painel de um dia para outro ou de uma semana
para outra tem que acabar, porque é antirregimental
e antiético.
Muito bem, a sessão tem mais de oito Senadores
aqui, pode-se perfeitamente debater a DRU e, portanto, contar o prazo de debate, mas não concordo com a
manutenção do painel, porque, repito, não é regimen-
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tal, embora V. Exª tenha dito que o Plenário deliberou.
Deliberou contra o Regimento. Essa é uma praxe que
não pode continuar, porque é antirregimental e, acima
de tudo, não é ético.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Está registrado, Senador Mozarildo, e V. Exª
é o próximo a utilizar a tribuna.
Passo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti. S. Exª seria o primeiro orador, que permutou com o
Senador Rodrigo Rollemberg.
Tem a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – V. Exª tem a palavra.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Com a licença e a
paciência de V. Exª, eu queria participar deste debate
dizendo que assiste razão a todas as partes.
O Senado está mudando a cultura das segundas
e sextas-feiras, graças exatamente a pessoas como
V. Exª, Senador Mozarildo, que está aqui sempre às
segundas e sextas-feiras participando de forma intensa, e não é à toa que V. Exª é sempre festejado pela
mídia nacional por sua atuação, por sua assiduidade.
Então, V. Exª tem todo o direito de reclamar alguma
manobra regimental lícita, porque houve a superveniência e a soberania do Plenário, mas não ética – eu
diria assim. V. Exª tem todo o direito. Ninguém está,
com a manutenção do painel, fazendo absolutamente
nada errado, mas não deveria.
Temos que valorizar as sessões de segundas e
sextas-feiras nesta Casa, e essa cultura já está mudando. Quando cheguei aqui, recebi de V. Exª um ensinamento muito importante para os novatos, os neóﬁtos, como eu: “Vital, ou Vitalzinho, venha sempre às
segundas e sextas, porque a sua produção legislativa
é muito grande e precisa ser colocada em datas como
essas”. Por isso que eu não diminuo em nenhum centímetro ou em nenhum percentual as razões de V. Exª,
aqui da tribuna, se manifestar dessa forma.
Era o que eu tinha a dizer, prestando solidariedade a V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador
Vital, Senador Cristovam e Senador Walter Pinheiro,
que se manifestaram, quero dizer que uma coisa é
sessão de segunda e sexta-feira que são não deliberativas pelo Regimento. Sessão não deliberativa tem
que abrir com um quórum mínimo de quatro, o que
tem ocorrido sempre.
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Houve uma decisão de que a sessão de hoje e a
de segunda-feira são deliberativas – está ali, no painel:
Sessão Deliberativa Ordinária. Então, se é uma sessão
deliberativa ordinária, nós temos que ter quórum pelo
menos para debater, como disse o Presidente. Quórum
para debater nós temos, mas estou discordando é da
manutenção da presença de ontem para hoje. Disso é
que estou discordando. Acho que o Plenário não tem,
embora possa ser uma praxe da Casa ou das Casas...
Então, vamos mudar o Regimento e dizer que, em casos excepcionais, se pode fazer isso. Mas isso aí já
passei para a Presidência, que vai estudar, e eu levantei a questão de ordem até porque espero que essa
praxe mude e que nós possamos fazer, como disse o
Senador Vital, as coisas de maneira ética.
Aliás, o meu pronunciamento de hoje, Senador
Acir, é justamente sobre a questão da ética, da corrupção, porque, no dia 9, foi comemorado o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Aliás, dia estabelecido pelas Nações Unidas: “Nações Unidas marcam
Dia Internacional contra a Corrupção”.
A corrupção é um problema que afeta
todos os países do mundo [é bom dizer que
não é só o Brasil], impede progressos sociais
e alimenta a desigualdade e a injustiça. [Estou
lendo aqui uma matéria do Jornal do Brasil.] É o
que aﬁrma o Secretário-Geral das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon. Para combater este
problema, a entidade marca nesta sexta-feira
(9) o Dia Internacional Contra a Corrupção. Em
mensagem enviada hoje, o secretário aﬁrma
que, quando pessoas e instituições corruptas
roubam os fundos destinados ao desenvolvimento de um país, estão roubando também a
educação, saúde e serviços básicos dos pobres e das pessoas vulneráveis.
Ban Ki-moon lembrou que este ano foi
marcado por revoltas e pelas vozes de cidadãos nos países árabes e em outras regiões
do mundo, que denunciaram a corrupção e
exigiram dos governos ações de combate a
este crime. O secretário pediu aos países que
ainda não ratiﬁcaram a Convenção da ONU
contra a Corrupção que o façam rapidamente. Ban lembrou que a luta contra a corrupção
pode beneﬁciar também o setor privado, pois,
segundo ele, o problema desregula mercados,
aumenta os custos para as empresas [porque
elas, na maioria das vezes, são que bancam
o dinheiro da corrupção], e castiga os consumidores.
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Eu quero, depois de ler essa nota das Nações
Unidas, ler uma matéria do Jornal Folha de Boa Vista, cujo título é o seguinte:
Instituições lançam hoje [...], no auditório
do Ministério Público Federa! (MPF/RR), o site
do I Fórum de Combate à Corrupção do Estado
de Roraima (FOCCORR) Todas as instituições
que compõem o fórum estarão presentes para
apresentar o site à imprensa local.
Roraima é o sexto Estado brasileiro a ter
instalado seu fórum, com a garantia dos representantes dos Ministérios Públicos Estadual
e Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Receita Federal e
Polícia Federal, Ministério Público de Contas,
entre outros. As instituições se reúnem mensalmente para tratar sobre o tema corrupção.
As reuniões do FOCCORR [Fórum] acontecem sempre na primeira sexta-feira de cada
mês, e, nesse intervalo de tempo, os órgãos
trabalham no levantamento das informações e
documentos dos temas considerados prioritários. O coordenador do Fórum é o Procurador
da República Rodrigo Timóteo da Costa e Silva.
[E eu quero aqui ler os nomes dos componentes do Fórum:]
– Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena
Coelho – Procurador Regional da República
da Procuradoria da República da Primeira Região – Brasília;
– Dr. Sérgio Akutagawa – Chefe da Controladoria-Geral da União em Roraima;
– Dr. Paulo Sérgio de Souza – Procurador
de Contas do Ministério Público de Contas do
Tribunal de Contas do Estado;
– Diogo Moraes Fortes – Procurador de
Contas do Ministério Público de Contas, também de Roraima;
– Francisco Villebaldo de Albuquerque
– Procurador Federal da Advocacia-Geral da
União, AGU, lá em Roraima;
– Paulo de Tarso Souza de Gouvêa Vieira – Procurador Federal da Advocacia-Geral
da União;
– Alexandre Silva Saraiva – Superintendente Regional da Polícia Federal;
– Luís Antonio Araújo de Sousa – Promotor de Justiça do Ministério Público Estadual;
– Carla Patrícia Lima Barbosa – Delegada da Delegacia da Receita Federal;
– Gustavo Rodrigues Alves – Secretário
Geral do Tribunal de Contas da União.
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E outra matéria diz o seguinte:
Site vai receber denúncias sobre corrupção.
Um endereço eletrônico com a promessa de ser instrumento para ampliar o diálogo
com a sociedade. Esse é o objetivo do site
criado pelo Fórum Permanente de Combate
à Corrupção (FOCCO) e lançado oﬁcialmente
ontem pela manhã. [Ontem, portanto, foi dia
12, quando foi lançado em Roraima.], com a
presença de representantes de nove órgãos
de ﬁscalização e controle.
Por meio do endereço [e eu vou ler aqui
o endereço, que é para que toda a população
de Roraima possa ter conhecimento e fazer
as denúncias ao Fórum] http://focco.prrr.mpf.
gov.br, a comunidade terá acesso a todas as
cartilhas informativas desses órgãos sobre os
mais variados temas, como educação e saúde,
além de poder fazer denúncias, anônimas ou
identiﬁcadas, de atos de corrupção.
Aqui, quero chamar a atenção da população. Muita gente tem receio de enfrentar certos corruptos pelo
medo das represálias. Então, pode fazer isso anonimamente, através do site oﬁcial do Fórum de Combate à
Corrupção do Estado de Roraima. Quer dizer, um cidadão comum que souber de qualquer ato de corrupção poderá, através desse site, denunciar ao Fórum
de Combate à Corrupção do Estado de Roraima. Não
vou ler toda a matéria, Senador Acir, porque vou pedir
a transcrição na íntegra.
Quero parabenizar as instituições de ﬁscalização
do meu Estado por tomar essa posição. Meu Estado,
realmente, tem sido vítima de sucessivos atos de corrupção que a imprensa denuncia, que as pessoas denunciam, e que depois são esquecidas, jogadas para
baixo do tapete.
Portanto, acho que é a hora de se passar a limpo
a história de Roraima. Como disse, Roraima é o sexto
Estado a implantar, mas espero que todos os Estados
do Brasil implantem esse fórum e que todas as outras
instituições, organizações que já estão envolvidas com
essa questão, como a OAB, a Associação dos Magistrados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa,
se envolvam realmente nesse trabalho.
É fundamental que, de fato, a sociedade não se
cale, que não tenha medo de combater essa corrupção.
Aliás, esse é um dever que não é só, por exemplo, do
parlamentar. Muita gente se esquece de que, talvez,
o principal dever do parlamentar seja ﬁscalizar. Aliás,
quando o Parlamento foi idealizado no mundo, havia,
basicamente, dois objetivos, Senador Acir: fazer o orça-
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mento para que os reis não usassem o dinheiro como
queriam; ﬁscalizar a execução do orçamento.
Lamentavelmente, nos tempos modernos, o parlamentar tem achado que ﬁscalizar não é papel dele. É,
mas também é de qualquer cidadão. A corrupção existe
em todos os níveis e em todos os lugares, mas temos
de combatê-la de maneira acirrada na vida pública. Essa
corrupção está roubando dinheiro do cidadão mais pobre,
porque ele é o mais penalizado com os impostos, mesmo
quando não paga imposto de renda nem outros impostos,
mas, quando vai comprar o arroz e o feijão de cada dia,
o imposto já está dentro do preço que ele paga. Na verdade, é preciso, sim, que haja essa mobilização nacional.
Começamos um trabalho aqui no Senado, um
grupo liderado pelo Senador Pedro Simon, com a Senadora Ana Amélia, o Senador Paulo Paim, eu e outros
Senadores. É aquela história: ninguém quer ser vestal,
mas temos a obrigação moral de, de fato, combater
esse mal que é, eu diria assim, o mal dos males, que
é a corrupção. Se reclamamos que falta dinheiro para
a saúde, se reclamamos que falta dinheiro na educação, se reclamamos que faltam investimentos em infraestrutura, como estradas, portos, etc., esse dinheiro
falta porque alimenta a corrupção.
Vou lembrar aqui só um dado publicado pela Controladoria-Geral da União, que é um órgão do Poder
Executivo, que disse que, só na Funasa, nos últimos
cinco anos – isso foi publicado no ano passado –, foram desviados, isto é, roubados, R$500 milhões. Da
Fundação Nacional de Saúde! Então, é inacreditável.
No meu Estado, recentemente, houve uma operação feita em conjunto com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, executada pela
Polícia Federal, em que se constatou, preliminarmente, porque o inquérito ainda está correndo, um desvio
de R$30 milhões; feito em quê? No desvio de medicamentos, na compra de medicamentos com prazo
praticamente vencido, no descarte de medicamentos
vencidos e na aquisição imediata dos mesmos medicamentos por preços superfaturados sem licitação,
alegando-se urgência. Então, não é possível mais nós
ﬁcarmos compactuando com essa questão.
E eu quero até terminar o meu pronunciamento, Senador Acir, lendo duas frases de duas pessoas
muito célebres. A primeira delas é de Rui Barbosa,
que tem um busto aqui encimando nosso plenário,
que diz o seguinte:
De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto
ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer
a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a
desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter
vergonha de ser honesto.
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Rui Barbosa disse isso em 1914. E eu diria que
essa frase está muito atual, Senador Eurípedes. É
preciso, portanto, que iniciativas como essa, do Fórum
de Combate à Corrupção de Roraima, que já está em
mais outros cinco Estados, possa de fato acabar com
isso, com essa lamentável sensação de impotência do
cidadão diante dos maus, dos corruptos.
E a outra frase, que foi dita por Martin Luther
King, diz: “O que me preocupa não é o grito dos maus,
é o silêncio dos bons.” Ele disse isso, evidentemente,
no combate pelos direitos dos negros, nos Estados
Unidos, mas se adapta como uma luva à questão da
corrupção. Na verdade, é disso que se alimentam os
maus, os corruptos. É justamente do silêncio dos bons.
Então, o fulano que começa a denunciar certas
coisas, como se diz, Presidente, certos maus feitos,
o que acontece? Começa a receber ameaças, como
eu recebi no meu escritório em Boa Vista: ameaças,
vários telefonemas feitos de orelhões, porque vim aqui
denunciar as corrupções do Governador, em que disseram “mande o Senador se calar, se não vai amanhecer com a boca cheia de formiga” – que quer dizer, no
jargão popular, que eu seria assassinado.
Tanto é que, desde a eleição, o Senado tem me
dado a segurança oﬁcial do Senado para poder transitar
no Estado, no Estado onde tenho a minha família, no
Estado onde tudo o que tenho está lá. Sinto, Senador
Wellington, essa situação, mas não vai ser isso, não
vai ser essa intimidação que vai me fazer parar de denunciar ato de corrupção. E acho, como disse Martin
Luther King, que o que preocupa não é o grito ou ação
dos maus, mas, sim, o silêncio dos bons.
Se o Presidente permitir, gostaria de ouvir o Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – É bem
rápido, só para manifestar a minha solidariedade a V.
Exª. Eu não sabia dessa situação que viveu V. Exª e
sei o quanto é incômodo, porque eu também já vivi
momento semelhante em meu Estado. E queria aqui
me solidarizar com a percepção e a defesa que V. Exª
faz em relação às coisas mais simples como essa do
Regimento – aliás, eu dizia que não tinha nem sentido, porque, segunda-feira, havia condição da sessão
deliberativa, sexta-feira passada também havia. Aliás,
vim porque sabia que ia haver, para a gente poder,
exatamente, dar as condições de votar esse importante projeto, cuja importância sei que V. Exª reconhece,
o projeto da DRU, e fazer, claro, dentro do Regimento. Quero registrar que, desde o começo da sessão,
a gente tinha número suﬁciente para abrir e para dar
conta de contar o prazo necessário para a DRU. Era
basicamente isso e para também manifestar a minha
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concordância com essa defesa que V. Exª faz. Também
concordo com esse pensamento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Muito obrigado, Senador Wellington.
Quero encerrar, Senador Acir, pedindo a V. Exª
que me autorize a transcrição dessas matérias a que ﬁz
menção como parte integrante do meu pronunciamento.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – V. Exª será acatado, dentro do Regimento.
Para esclarecer, Senador Mozarildo, o art. 154,
§ 1º, diz o seguinte: “Considera-se sessão deliberativa
ordinária, para os efeitos do art. 55, III, da Constituição
Federal, aquela realizada de segunda a quinta-feira,
às 14 horas, e as sextas-feiras, às 9h, quando houver
Ordem do Dia previamente designada”.
Apenas para esclarecer que estamos seguindo
o Regimento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Mas eu quero continuar insistindo na minha questão de ordem. Isso aí está correto, mas o que eu estou
discutindo é a questão da manutenção do painel da
presença de ontem. É isso o que eu estou discutindo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Consulto o Plenário se podemos começar a
Ordem do Dia, conforme sugerido pelos Srs. Senadores.
Não havendo objeção, declaro aberta a
ORDEM DO DIA
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Pois não.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, eu queria que fosse feita uma inscrição pela
Liderança do PP.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 114, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em segundo 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 o nº 1.303, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator: Senador Renan Calheiros.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do dispositivo do art. 363 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante três
sessões deliberativas consecutivas em fase de discussão do segundo turno, quando poderão ser oferecidas
emendas que não envolvam o mérito.
Em discussão.
Não havendo quem queira discutir...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora
do microfone.) – Sr. Presidente, para discutir.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Senador Walter Pinheiro e Senador Wellington
estão se inscrevendo.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, até na linha desse debate que envolve
Orçamento e desvinculação de receitas, portanto, tratando de matérias que, na minha opinião, são de suma
importância – ainda que alguns queiram entender que
nesse cenário podemos fazer um debate com um grau
de pressão por parte de Governo – quero lembrar que
essa não é uma medida que o Parlamento toma como
atitude numa relação que eu diria até menosprezada por
alguns no que diz respeito ao conceito da questão de
Desvinculação de Receitas da União e investimentos.
Quero chamar a atenção – V. Exª, inclusive, conversava sobre isso comigo, na manhã de hoje – para
algo em que eu tenho insistido permanentemente,
meu caro Senador Acir: não podemos tratar a peça
orçamentária nem a execução a partir de uma relação como se a gente a remetesse para o Executivo e
ﬁcássemos quietos.
A desvinculação de receitas vai ao encontro de
uma das reclamações que o Parlamento tem feito, que
é garantir a execução, garantir a operação, garantir,
Senador Wellington, que verdadeiramente você possa, em meses, por exemplo, como janeiro, fevereiro e
março, quando vamos conviver com um processo ainda de leitura de todos os documentos, de publicação e
de sanção por parte da Presidenta, que é um aspecto
inclusive normal em qualquer estrutura, principalmente
na estrutura pública...
A virada do ano, Senador Mozarildo, signiﬁca e
repõe determinados valores e aponta a necessidade
inclusive de ajustes para balanços e, ao mesmo tempo,
de iniciativa. Então, na medida em que, num período
como esse, em que a gente precisa ter respostas, a
estrutura pública tem de continuar funcionando, a estrutura de Estado tem de continuar dando respostas
aos serviços, a estrutura de Estado tem de continuar
investindo, você precisa ter uma certa liberdade para
essa movimentação. Portanto, você precisa desvincular determinados recursos para permitir, inclusive,
que a União opere, e opere não como muita gente tem
dito: “Ah, mas o Governo vai fazer o que quer”. Não.
Por exemplo, nos primeiros meses do ano de 2012,
vamos precisar de medidas enérgicas para tratar da
industrialização do Brasil ou da desindustrialização
que estamos enfrentando.
O processo de exportação no mundo, e estou
falando quanto às medidas de uma economia, tem
encontrado o Brasil como um dos palcos, ou melhor,
como um dos melhores mercados consumidores. Ou
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alguém tem dúvida, por exemplo, de que a China tem
direcionado as suas baterias para cá? Ou seja, toda a
sua política de exportação enxerga o Brasil por conta
exatamente da posição que ele tem assumido nesse
quadrante da história no momento da crise.
Isso signiﬁca, meu caro Senador Acir, que precisamos tomar medidas imediatas para enfrentar isso. É
óbvio que é importante a gente suprir a falta das coisas
que temos aqui com a importação de produtos. É natural isso. Mas, na medida em que isso se acentua, na
medida em que isso cresce e na medida de que uma
crise em que mercados produtores procuram mercados ainda em alta escala de consumo, isso signiﬁca
um processo de aceleração da desindustrialização no
Brasil. O Governo precisa tomar medidas! Precisa desonerar determinados setores, precisa estimular outros.
A região de V. Exª, por exemplo, Senador Acir, que
é a mesma região do Senador Mozarildo, do Senador
Romero Jucá, que aqui está, da nossa Senadora Angela Portela, é uma região que, ao longo dos anos, foi
completamente... Ainda que tenhamos poucas coisas
em Manaus, mas o Norte do País ﬁcou conhecido exclusivamente como uma região cujo único polo industrial é Manaus. Então, obviamente, esse é um cenário
que precisa de medidas de governo nessa chamada
redução das desigualdades regionais. Como é que o
Governo faz isso em um período de crise, promovendo investimento?
No dia de ontem, Senadora Angela Portela, inclusive V. Exª foi uma árdua batalhadora nessa questão de
banda larga, nós aprovamos, no PPA – e eu ﬁz questão
inclusive de comunicar ao Presidente da Telebras – um
acréscimo de R$2 bilhões no orçamento da Telebras,
no Ministério das Comunicações também, para permitir, inclusive, a expansão da banda larga na região
Norte do País, para resolver um dos graves problemas.
Agora, todo mundo tem esse conceito da banda
larga apenas como algo para atender acesso. É matriz de desenvolvimento! Eu não tenho como produzir
desenvolvimento industrial e econômico no Norte do
País e no Nordeste, no meu Nordeste, se eu não usar
essas ferramentas estruturantes. Então, o Governo
precisa de margem de manobra para se movimentar.
A economia no mundo conviveu com diversas
experiências desde a década de 80, o período, inclusive, de Margaret Thatcher, na Inglaterra, quando se
achava que a grande solução era a desregulamentação da economia, com várias medidas, e a Dama de
Ferro, como era conhecida, meu caro Mozarildo, dizia
que a mão do Estado tinha de sair da economia. E aí
nós convivemos com um processo que eu diria até
acelerado de privatizações pelo mundo ou, o mais
correto, de uma tentativa de introdução de um novo
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visual, digamos assim, na publicidade, mas um novo
conceito liberal do ponto de vista da economia. Tentava, com aquilo, Margaret Thatcher reinventar a roda no
aspecto econômico mundial. Ganhou o apoio da nação
americana, à época, inclusive, comandada por Ronald
Reagan, que adotou a política de desregulamentação
da economia, promoveu, inclusive, diversas mexidas
na área da saúde, na área da infraestrutura, na área
da educação. E, é óbvio, fez isso entendendo como
o caminho poderia ser aberto para que as empresas
americanas ganhassem o resto do mundo.
Depois, em uma sequência, diversos presidentes
americanos apoiaram diversas guerras. As guerras não
eram só para alimentar o desejo bélico dos Estados
Unidos, mas para abrir caminhos para a reestruturação
e para o papel de suas empresas.
Portanto, é esse cenário de crise econômica
agora. O grande leão do mundo, os Estados Unidos,
atravessa uma crise que, na minha opinião, além de
uma crise econômica é uma crise política. Há um enfrentamento claro contra Barack Obama. Portanto, as
medidas econômicas servem para abalar a estrutura
política implantada nos Estados Unidos no último período, a partir da última eleição, até preparando essa
caminhada para a eleição que teremos no Estado
americano, em 2012.
Então, a nossa Nação precisa enfrentar isso com
altivez. Não basta só a medida do Banco Central reduzindo a taxa Selic; não basta só o esforço do Governo,
com medidas para tentar segurar a inﬂação, sejam elas
o controle de preços, ou melhor, a intervenção, digamos
assim, na área de preços da gasolina, na produção de
etanol, mas com medidas concretas que desoneram
e, ao mesmo tempo, estimulam a produção industrial.
Nós tivemos, Senador Acir – e V. Exª é um empresário e conhece exatamente as agruras dessa caminhada – um processo de desaceleração neste último período na indústria e, obviamente, isso irá rebater
no comércio. E nós estamos falando de um período,
Senador Mozarildo, em que o comércio vive a maior
efervescência, que é o período natalino. Inclusive,
durante a crise de 2008 e de 2009, o que segurou a
nossa economia foi exatamente o consumo interno.
Portanto, essa medida é uma medida para você
sustentar as ações de governo e permitir uma melhor
atuação de um governo que, em utilizando os seus recursos, pode atuar na economia, atuar na sociedade,
garantindo serviços, mas principalmente mantendo
uma lógica fundamental, que é continuar investindo no
Brasil, continuar apostando no crescimento econômico,
continuar apostando na possibilidade de geração de
postos de trabalho e principalmente continuar tocando
a questão do desenvolvimento local. Onde as pessoas
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vivem é que elas precisam não só dos serviços, mas
das condições para que tenham capacidade não só de
sobreviver, mas, principalmente, de crescerem.
Portanto, é fundamental que nós aprovemos essa
medida.
Ela vai se somar às duas outras, meu caro Senador Romero Jucá, que nós estamos discutindo nesta
Casa: a aprovação do Orçamento, o que nós esperamos fazer na próxima quarta ou quinta-feira; e o próprio
PPA, que já aprovamos ontem na Comissão de Orçamento, e esperamos, na terça-feira, aqui no Congresso, aprovar essa outra peça. Devemos, portanto, criar
as condições para que tenhamos PPA, Orçamento e
Desvinculação das Receitas da União, completando,
assim, eu diria, o conjunto de ferramentas para que o
Governo possa enfrentar a crise internacional, continuar
prestando um serviço e apostando, principalmente, não
em uma linha defensiva, mas em uma linha ofensiva
de, eu diria até, perseguir, trabalhar pelo crescimento
econômico e, principalmente, pelo desenvolvimento
social em nosso País.
Por isso, defendemos, arduamente, a aprovação
em segundo turno dessa Desvinculação das Receitas
da União.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Muito bem.
Para discutir, o Senador Wellington Dias.
V. Exª tem dez minutos para discutir.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria, na mesma linha do que defende aqui o Senador Walter Pinheiro, de fazer a defesa da aprovação
da DRU. A DRU, às vezes, é vista como a separação
de um recurso para a União, muito voltada para o superávit primário. O superávit primário, graças a Deus, o
Brasil tem feito todo o esforço e tem buscado cumprir.
Na verdade, quem viveu a experiência do Executivo – e eu a vivi – sabe que, se não tivermos cuidado, o Orçamento inteiro é engolido por despesas
com folha, com custeio, enﬁm, com um conjunto de
atividades. E eu faço aqui, inclusive, uma autocrítica,
porque o nosso partido, muitas vezes, levava para
essa mesma direção esse pensamento. Na prática, o
que temos é uma desvinculação para poder ampliar,
separar recursos voltados para investimento. Ou seja,
em um país como o nosso, o ideal seria podermos ter
de um Orçamento algo em torno de pelo menos 20%
de todas as receitas de investimento naquilo que é
preciso para o desenvolvimento.
É claro que também não sou, na mesma linha,
de deixar de reconhecer que o que se aplica na educação é investimento. Há ali folha de pagamento, há ali
custeio, mas é investimento; investimento no conheci-
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mento, na pesquisa, nas condições que inﬂuenciam o
desenvolvimento. Investimento na área da saúde: há
folha de pagamento, há custeio, mas é investimento
na expectativa de vida crescente, como está acontecendo no Brasil.
Quando a gente busca amparar, criar uma rede
de proteção aos mais pobres, com programas como
o Fome Zero, ou Bolsa Família, ou o agora Brasil sem
Miséria, também aí eu classiﬁco como investimento.
Aliás, do ponto de vista humano, um dos maiores investimentos, que é pegar essa fatia da população mais
vulnerável, dar condições de sobrevida inicialmente,
até que ela tenha condição, pela educação, pela qualiﬁcação proﬁssional, pelo apoio aos seus ﬁlhos, enﬁm,
dar a oportunidade. Então, quero aqui fazer a defesa da
aprovação da DRU como instrumento extremamente
necessário, inclusive para o momento que vivenciamos.
Quero, assim, agradecer o trabalho do Senador
Walter Pinheiro e de toda a equipe, que trabalham o
Plano Plurianual. Parabenizo aqui, de modo especial,
a bancada do meu Estado, coordenada pelo Senador
João Vicente; na Câmara, os Deputados também, com
a mesma atuação na defesa de fazer constar no Plano Plurianual para 2015 – esperamos a aprovação na
próxima terça-feira –, no planejamento do Brasil, pelo
menos as condições daquilo que é essencial para o
meu Estado. Eu sempre digo, o meu Estado é um Estado rico que foi empobrecido. Na verdade, nada justiﬁca a pobreza num lugar como o Piauí.
As pessoas no Brasil, ainda hoje, têm essa ideia
do Piauí. Lembram o Piauí, lembram terra rachada, jumento com ânfora carregando água, retirante com uma
vara nas costas e uma trouxa na ponta da vara, viajando para outros lugares. Graças a Deus, temos uma
realidade completamente diferente, pelo que aconteceu
nessa última década e o que continua acontecendo
agora, conduzido pelo Governador Wilson Martins,
com o apoio de toda a nossa bancada.
Fizemos uma reunião com o governador e apresentamos – está para ser votado na terça-feira, meu
querido Walter Pinheiro, quero aqui lhe agradecer –
pontos estratégicos. Primeiro, vamos ter as BRs que
ainda faltam e que são estruturantes. As BRs 343 e
135: adequação. É o trecho de Teresina em direção a
Campo Maior, que a gente precisa enlarguecer, porque
ali é um grande corredor que hoje não se suporta mais.
Quanto à BR-135, foi feita uma rodovia estadual,
ainda no governo Alberto Silva. Hoje ela, como BR, é
completamente inadequada. Então, o enlarguecimento
da BR 135, de Eliseu Martins até Cristalândia, que está
no PAC, que faz a ligação com o sul do Brasil, faz a ligação com fronteiras de desenvolvimento entre Norte
e Nordeste e o Centro-Oeste e o Sudeste.
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A BR-316, também ali no trecho de Teresina em
direção à Estaca Zero, que o próprio Governo reconheceu e coloca a necessidade de, até a cidade de Agricolândia em direção a Picos, termos o enlarguecimento.
A BR-330, ali de Bom Jesus em direção à cidade
de Currais, até sair lá por Baixa Grande do Ribeiro, em
Ribeiro Gonçalves, em direção ao Maranhão. A ligação de
duas fronteiras de cerrados tanto do Piauí como do Estado
do Maranhão. Já temos, inclusive, a ponte do outro lado.
A BR-222, na região Norte, de Piripiri em direção
a Batalha, Esperantina, São João do Arraial, Matias
Olímpio, saindo em Olho d’Água, no Maranhão, também outro ponto importante. Aliás, está aí para ser
contemplado no PAC – há recursos – e nós estamos
colocando no Plano Plurianual.
Ainda o trecho da BR-226, eu destaco aqui a BR020, de São Raimundo Nonato a Barreirinhas, lá na
Bahia, na região do meu querido relator Walter Pinheiro.
Há um conjunto de barragens que serve para
conter enchentes, água para irrigação, água para piscicultura, para o turismo, mas também para conter enchente, como a barragem de Castelo, que, inclusive, no
projeto, comporta uma PCH, no rio Poti, ali da região
de Castelo, protegendo a capital e outras cidades após
Castelo. A barragem de Milagres, no rio São Nicolau;
a barragem do Rangel, lá na região Sul, ali na área de
Correntes, Sebastião Barros; a barragem de Contrato,
também aqui puxada pelo Deputado Hugo Napoleão.
Enﬁm, são barragens importantes para garantirmos,
na região do semi-árido, esses reservatórios.
A revitalização da bacia do Parnaíba, ou seja um
projeto já em andamento. Da mesma forma que a revitalização da bacia do São Francisco, a do rio Parnaíba:
evitar que esgoto despeje nos rios, garantir as condições da recuperação da mata ciliar. Fazer a hidrovia
do Parnaíba. São mil quilômetros, desde Balsas até a
capital, no futuro emendando com um rio que entra ali
em Caxias, cujo nome não me vem à memória agora,
que garante as condições de uma hidroferrovia, inclusive de uma hidrovia em direção ao Porto de Itaqui e,
por ferrovia, em direção ao porto de Luís Correia; o
próprio porto de Luís Correia; a garantia das eclusas.
Estivemos aqui ouvindo a Ministra Miriam Belchior e colocamos claramente a necessidade. Compreendemos, ela dizia, que, como não havia os projetos
das eclusas, com não foram feitos, se fosse esperar,
provavelmente atrasaria o das hidrelétricas. Mas há o
compromisso, por exemplo, das cinco eclusas do rio
Parnaíba que estão no PAC; agora nós vamos ter as
condições do leilão, no próximo dia 20, já de três delas, de garantir as eclusas.
E o compromisso de, já em 2012 – aqui também
numa cobrança feita pelo próprio Ministério Público –
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termos as condições para esta importante hidrovia. As
que ligam, por exemplo, a BR-235 de Gilbués a Santa
Filomena, cujas obras começam agora já em janeiro;
e a BR-235, de Bom Jesus em direção a Caracol e
Angico dos Dias, na Bahia.
O eixo Piauí da transposição das águas do nosso
rio São Francisco.
O aeroporto de Teresina é um dos que não suportam mais – lá está sendo feita uma obra improvisada
de ampliação da casa de passageiros, embarque e
desembarque – e que precisa ser modernizado; estamos colocando no PPA.
A Ferrovia Transnordestina e a ligação da Ferrovia Transnordestina à capital, Teresina, a partir de
Simplício Mendes, e ainda de Teresina em direção ao
porto de Luís Correa, trecho de recuperação de uma
ferrovia já existente.
A expansão da universidade federal com campi.
Aqui, o nosso relator coloca dois bilhões voltados para
essas expansões de campi no Brasil em que contempla
também o Piauí, inclusive na área do instituto federal.
Pesquisa na área da mineração: importantíssimo!
Nós somos, eu diria, uma minas gerais na região Nordeste, com níquel, ouro, diamante, petróleo, gás; enﬁm,
o Piauí e o Brasil precisam tirar proveito dessa riqueza.
O gasoduto: é impossível que o Gasene venha lá
do sul até o Ceará, e Piauí e Maranhão ﬁquem de fora!
Então, estamos nos juntando, a bancada do Piauí e a
do Maranhão, não mais apenas para receber gás, mas
para poder colocar gás de uma das maiores bacias de
gás do Brasil que é a bacia do Parnaíba. Vinte blocos
estão agora em processo de leilão, treze no Piauí e
sete no Estado do Maranhão, para que coloquemos
o Brasil como autossuﬁciente também nesta área do
gás. Para a gente compreender, é outra Bolívia, como
dizem os técnicos nessa região.
Usina de bicombustível. Nós que fomos pilotos
no Brasil na área de biodiesel, também na área da
cana-de-açúcar, por isso colocamos a Petrobras com
a responsabilidade de ali investir.
Banda larga, como lembrava agora o Senador
Walter Pinheiro. E assim na área do desenvolvimento
agrário, crédito fundiário, na agricultura familiar.
É por tudo isso que o Brasil inteiro – e eu aqui
de modo especial cito o meu Estado – precisa de mais
recursos para investir. E as condições de mais recursos
para investir é exatamente a necessidade de fazermos
a economia crescer, para ter mais recursos, ter mais
receita. Ao mesmo tempo, a garantia de não podermos
abrir mão deste mecanismo da DRU.
Por isso, Sr. Presidente, na próxima terça-feira
estaremos aqui, se Deus quiser, defendendo e aprovando a DRU. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Para discutir, Senador Mozarildo Cavalcanti.
V. Exª tem dez minutos para a discussão.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Acir Gurgacz, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
esta sessão tem justamente o objetivo do transcurso
das sessões para discutir a emenda constitucional que
prorroga a Desvinculação da Receita da União, isto é,
a DRU. Portanto, o que cabe nesta sessão não é votar;
é, realmente, discutir, como bem ﬁzeram o Senador
Walter Pinheiro e o Senador Wellington Dias.
Muita gente tem me pergunta, ou por e-mail, ou
por mensagem no celular, ou pelo Facebook, o que
é DRU, de que se tem falado tanto ultimamente. Eu
sempre respondo que não só é uma Desvinculação
da Receita da União, e a comparo com um orçamento familiar, em que há despesas ﬁxas, como é o caso
da conta de água, de luz, de telefone, alimentação, e
há as despesas que não podem ser previstas. Então é
importante que se tenha uma reserva de recursos para
cobrir essas contingências. A DRU é como se fosse
isso. Podemos dizer que isso não é uma invenção da
Presidente Dilma, não é também uma invenção do Presidente Lula nem mesmo uma invenção do Presidente
Fernando Henrique; todos usaram isso, desde o tempo
do Presidente Itamar, porque realmente é importante
para a administração, notadamente no momento que
atravessamos, de incerteza na economia mundial nos
países da Europa e até nos Estados Unidos. É importante que tenhamos essa desvinculação.
Muito bem, muita gente pode discordar, e eu respeito quem discorda, de que é um cheque em branco
para o Governo Federal. Eu não diria que é um cheque
em branco, porque de tudo que for feito com esses recursos da Desvinculação da Receita da União, da DRU,
terá de ser prestada conta, será visível, portanto, para
todo cidadão brasileiro.
Então, no primeiro turno, eu votei a favor da DRU.
Vou votar no segundo turno, na próxima terça-feira, e
quero, portanto, em discutindo a matéria, dizer que esta
sessão, que é deliberativa, se destina a esse objetivo
Inclusive, foi claramente colocado que haveria
reunião sexta-feira, como haverá segunda-feira, para
cumprir o interstício para que possamos votar a DRU
terça-feira, dia 20.
Então, quando eu levantei a questão de ordem
sobre o painel, eu não estava questionando a sessão
para discutir a DRU. Acho necessária, foi importante
essa decisão. Porém, continuo discordando, Senador
Acir, dessa praxe de se manter painel de um dia para
o outro, como se fosse...
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Ontem houve o encerramento da sessão. A sessão foi encerrada, mas se manteve o painel da sessão
anterior. Se isso era uma praxe, tem que terminar. Não
havia nenhuma necessidade de se fazer isso hoje, porque temos mais de dez Senadores no plenário, número,
portanto, suﬁciente, para uma sessão de discussão.
Faço uso deste momento para, em discutindo a
DRU, dizer que, inclusive falando em nome do meu
Partido, o PTB, pois eu sou o 2º Vice-Líder, dizer que
vamos votar a favor.
Porém, é importante que possamos esclarecer
a opinião sobre o que é realmente essa DRU e dizer
que ela é fundamental para que, no ano que vem, o
Governo Federal possa de fato executar todo o Orçamento aprovado pela nossa Comissão de Orçamento
e pelo Plenário na próxima semana, e, portanto, tenha
essa margem a mais com a DRU.
Portanto, Sr. Presidente, quero encerrar dizendo
que encaminho favoravelmente, manifesto minha posição favorável e meu voto será favorável à DRU, no
dia 20, terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Não havendo mais quem queira discutir, está
encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 289, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 289, de 2011 (nº
227/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Quênia sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Militar, Administrativo e Técnico, assinado em
Nairóbi, em 6 de julho de 2010.
Parecer favorável, sob nº 1.379, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Gim Argello.
3
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
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Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo
de cento e vinte dias, promover amplo debate
e propor medidas concretas para o combate à
violência no Distrito Federal e Entorno.
4
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.
5
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.
6
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, §
2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.239, de 2011, do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento de STEVEN PAUL
JOBS, co-fundador, presidente e, até agosto
de 2011, diretor executivo da Companhia Apple, ocorrido no dia 05 de outubro de 2011,
na cidade de Palo Alto, Califórnia, Estados
Unidos da América.
Parecer favorável, sob nº 1.399, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Sérgio Souza.
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7
REQUERIMENTO Nº 1.422, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.422, de 2011, da Senadora Ana
Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 280, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (proíbe visitas íntimas
aos presos por crime organizado).
8
REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.428, de 2011, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 148, de 2011, com os Projetos
de Lei do Senado nºs 718, de 2007, 169, de 2008,
e 494, de 2009, que já se encontram apensados,
por regularem matérias correlatas (destinação e
descarte de embalagens e resíduos).
9
REQUERIMENTO Nº 1.431, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.431, de 2011, da Senadora Ana
Amélia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2007, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 153,
de 2007, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Agricultura e Reforma Agrária
(sociedades cooperativas).
10
REQUERIMENTO Nº 1.432, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.432, de 2011, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 181, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).
11
REQUERIMENTO Nº 1.438, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.438, de 2011, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 125, de 2010, além das Comissões
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constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (inserir no manual automotivo referência
das principais peças que compõem o veículo).
12
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).
13
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).
14
REQUERIMENTO Nº 1.446, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.446, de 2011, da Senadora Lúcia
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 191, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços
de Infraestrutura (regulamentação do Sistema
de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro).
15
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.
16
REQUERIMENTO Nº 1.454, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.454, de 2011, do Senador João Vicente
Claudino, solicitando a tramitação conjunta dos

DEZEMBRO54615
2011

Sábado 17

Projetos de Lei do Senado nºs 172, de 2006;
e 635, de 2007-Complementares, por regularem matéria correlata (cobrança de multa
decorrente de inadimplência de obrigações
do consumidor).
17
REQUERIMENTO Nº 1.522, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.522, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 703, de 2011, além das
Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Econômicos (restrições ao uso e à
propaganda de bebidas alcoólicas).
18
REQUERIMENTO Nº 1.523, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.523, de 2011, da Senadora Lídice
da Mata, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 20, de 2011 –
Complementar, dos Projetos de Lei do Senado
nºs 150, de 2005; 90, de 2007; e 21, de 2011,
todos Complementares, a ﬁm de que tenha
tramitação autônoma (limitação de empenho
e movimentação ﬁnanceira no Orçamento da
União).
19
REQUERIMENTO Nº 1.524, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.524, de 2011, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 383, de 2011, do Projeto
de Lei da Câmara nº 42, de 2010 (descontos
nas tarifas de energia elétrica).
20
REQUERIMENTO Nº 1.532, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1532, de 2011, do Senador Walter
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 703, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (restrições ao uso e à propaganda
de bebidas alcoólicas).
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Voltamos à lista de oradores.
Pela ordem de inscrição, Senadora Ana Amélia,
pela Liderança do PP.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência recebeu da Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição nº 123,
de 2011 (nº 98, de 2007, na Câmara dos Deputados),
que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da

649

Dezembro de 2011

Constituição Federal, instituindo imunidade tributária
sobre os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral
interpretados por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham.
É a seguinte a proposta de emenda à
Constituição:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A matéria vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente
Acir Gurgacz, Srs. Senadores, nossos telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, embora já
tenha sido encerrada a Ordem do Dia e a matéria já
tenha sido discutida, eu queria apenas fazer uma referência à posição do meu partido, o Partido Progressista,
liderado com muita competência pelo nosso Senador
Francisco Dornelles. Embora eu, particularmente, tenha algumas dúvidas na questão da DRU e eu esteja
atuando com independência nesta Casa, eu dei um
voto de conﬁança à Presidenta Dilma Roussef pelo rigor administrativo e o controle de gastos públicos. Por
isso, então, penso que ela terá absoluta transparência
e responsabilidade com essa liberalização que o Congresso confere à Presidenta da República em relação
à Desvinculação das Receitas da União.
Srªs e Srs. Senadores, hoje, eu ocupo a tribuna,
na verdade, para fazer um balanço deste ano legislativo que está ﬁndando. Este foi o ano em que a jornalista experiente, Senador Pedro Simon, se transformou
numa Senadora aprendiz. V. Exª e também o meu colega Paulo Paim foram alguns dos meus excelentes e
pacientes mestres no ofício do exercício da atividade
parlamentar.
Estou muito orgulhosa dessa convivência, Senador Acir Gurgacz. V. Exª, que comanda uma comissão
de que participo e em que tenho grande interesse e
empenho, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
da mesma forma, tem me dado um inestimável apoio
nessa forma de convivência e também ensinamentos
nesse processo de uma permanente e coletiva forma
de aprender coisas novas em matérias tão relevantes,
como foi o caso, por exemplo, do Código Florestal.
Caro Senador Walter Pinheiro, um baiano que
também tem muita paciência comigo e uma forma afetuosa como têm os baianos na forma de ser, é muito
agradável conviver com pessoas que tenham trato e
conhecimento. V. Exª é especializado na área de telecomunicações e eu, que venho do setor da radiodifusão, também preciso beber na sua experiência e na
sua sabedoria nessa matéria. O Líder Romero Jucá
também está sempre atento às nossas demandas
aqui, nesta Casa.
Depois de 40 anos no exercício e no ofício difícil do jornalismo, dos quais 33, Senador Acir, vividos
intensamente aqui em Brasília, reportando aos gaúchos da minha terra a cobertura do dia a dia da política
brasileira e de alguns momentos grandiosos, como a
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redemocratização do País, nos anos de 79; a campanha das Diretas Já; o impeachment do Presidente
da República; a morte de Tancredo Neves; e a Constituinte de 88, do saudoso Ulysses Guimarães, que a
chamou de Constituição Cidadã, eu não imaginava,
depois desse trabalho todo, que ainda tinha tanto a
aprender sobre o Congresso Nacional, porque agora
vivo dentro dele. Sou protagonista do processo das
decisões políticas e legislativas.
Todo começo é difícil, Sr. Presidente. Conquistei
a minha cadeira, nesta Casa, já em minha primeira
disputa eleitoral. Cheguei aqui com a responsabilidade de ter recebido 3.401.241 votos, o que impõe a um
político também a humildade de um estreante, como
eu, que deseja aprender e crescer no seu trabalho,
realizando-o da melhor maneira possível.
Muitos foram os Senadores e Senadoras, mais
experientes, que me deram conselhos, explicações e
até ideias sobre a atividade parlamentar. Agradeço
sinceramente por esses gestos generosos e espero
estar correspondendo às expectativas de todos que
me apoiaram.
Recebi muita colaboração dos colegas no plenário. Preciso fazer um agradecimento especial ao meu
Líder, Senador Francisco Dornelles, que foi mais do
que um líder partidário de bancada.
O Senador Dornelles, ao exercer a sua habilidosa
e ﬁrme liderança, transformou-se também num grande
e bom amigo, um conselheiro, um guia. Desde o início do meu mandato, esteve comigo, explicando-me o
funcionamento da Casa, orientando o meu trabalho e,
sobretudo, Senador Gurgacz, respeitando as minhas
opiniões e compreendendo as minhas diferenças.
Muito obrigado, meu caro Líder Francisco Dornelles. Agradeço também a todos os seus assessores
que integram a competente equipe no gabinete da Liderança no Partido Progressista nesta Casa. Contar
com a sua atenção e com a de sua equipe tem sido
muito importante neste primeiro ano de mandato.
Srªs e Srs. Senadores, o Senador Dornelles e o
Presidente do Senado, José Sarney, foram solidários
num dos momentos mais difíceis de minha vida, quando
da perda do meu querido marido Octávio, no ﬁnal de
fevereiro último, quando recém havia assumido este
mandato. Em meio às diﬁculdades e às novidades do
início da minha vida parlamentar, tive que enfrentar,
logo no princípio, essa irreparável perda que me afetou
profundamente. Para superar a tristeza e a saudade,
concentrei a minha energia no trabalho aqui nesta Casa.
Octávio sempre foi um incentivador da minha
carreira, um companheiro presente, conﬁdente, cúmplice em todos os momentos da nossa vida. Com ele,
aprendi, Senador, que o mandato de um político deve
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ser pautado pela transparência dos seus atos, pela
gestão eﬁciente dos recursos públicos, à semelhança
do que nós fazemos em casa com o nosso orçamento familiar, com o cuidado que temos na gestão das
nossas coisas.
Por isso, implantei no meu gabinete, Srs. Senadores, um sistema de trabalho, de controle baseado
na economia dos recursos e na gestão cooperativa do
conjunto com a sociedade.
Com a ajuda do meu assessor especial Marco
Aurélio Ferreira, que veio lá do interior, de Ijuí, montei
uma equipe enxuta, mas muito eﬁciente. Contratamos
proﬁssionais com perﬁl técnico, estabelecendo critérios
e um ritmo de trabalho muito intenso. Comprometimento
e sinergia são atitudes exigidas a todos os integrantes da minha valorosa equipe. Agradeço a cada colaborador do gabinete de Brasília e Porto Alegre esse
inestimável apoio.
Optamos por utilizar a cota da gráﬁca à disposição dos Senadores para imprimir livros e distribuí-los à
rede de escolas públicas e universidades do Rio Grande do Sul, o meu Estado. Tomamos essa decisão ao
perceber que havia, na editora do Senado, uma série
de publicações de muito boa qualidade, mas que não
chegava até a população mais distante. Isso se tornou
uma prática muito positiva. Toda vez que vou ao Estado, recebo manifestações favoráveis de diretores de
escolas, de professores e, especialmente, dos alunos.
Em meu gabinete, procuramos comprar passagens aéreas das minhas frequentes viagens ao Rio
Grande do Sul com bastante antecedência, assim,
pagando menos por elas e economizando o recurso
público. Controlamos gasto com papel e telefone. E
praticamente todos os funcionários do gabinete batem
o ponto, que é digital, com exceção do motorista e dos
assessores que trabalham no gabinete em Porto Alegre.
Do ponto de vista da gestão cooperativa, Presidente, procuramos dar total atenção às opiniões, às
críticas e às sugestões feitas pela população ou por
entidades de classe, por ONGs, por movimentos sociais.
Todas as cartas, mensagens e e-mails por mim
recebidos são respondidos e as sugestões feitas pela
população sempre analisadas, para dizer sim, para
dizer não ou para encaminhar uma solução.
A assessoria técnica do meu gabinete faz esse
trabalho com muita diligência e competência.
Assim foram elaboradas as proposições que apresentei a esta Casa. Na campanha – imagine, Senador
–, cheguei a mencionar que não pretendia propor novas
leis, porque imaginava termos muitas leis, mas há um
enorme espaço para, via Legislativo, propor e reforçar
a segurança jurídica para quem trabalha e quem pro-
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duz, para ampliar alguns direitos omissos em nossa
legislação em vários setores.
Então, ainda há muito a fazer, e aquela minha
equivocada ideia de que temos leis suﬁcientes dando
todas as coberturas foi por terra com essa experiência
que tive durante este mandato.
Com a ajuda da sociedade, construímos importantes projetos, como o PLS 76, que isenta do Imposto
de Renda os benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas a partir dos 60 anos.
Esse projeto tem a intenção de diminuir as injustiças que vêm sendo cometidas com os aposentados
e pensionistas do Regime Geral da Previdência que,
nos últimos anos, viram a sua aposentadoria diminuir
com reajustes abaixo daqueles que são aplicados ao
salário mínimo, para quem ganha mais do que um salário mínimo como aposentadoria.
Também, em colaboração com os Senadores
Alvaro Dias e Paulo Paim, recorremos à Ministra Cármen Lúcia em favor da celeridade no julgamento das
diferenças tarifárias da antiga Varig, cujo resultado e
receita poderiam indenizar as perdas dos integrantes
dos Fundos Aerus Varig, que estão morrendo sem ver
esse direito resgatado.
Apresentei o PLS 330, que cria o marco regulatório da produção integrada agropecuária, estabelecendo condições, obrigações e responsabilidades
nas relações contratuais entre produtores integrados
e agroindústria integradora.
Tenho a alegria, Senador Acir Gurgacz, de ter a
relatoria desse importante projeto em suas mãos, e
tenho certeza e convicção de que V. Exª está produzindo um relatório ajustado à defesa dos interesses
dos integrados, das integradoras, para dar segurança
jurídica a esse setor, que corresponde a uma parcela
signiﬁcativa do superávit comercial da agropecuária,
com a exportação de carne suína, bovina e de frangos.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – V. Exª
me permite, Senadora?
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Também a área de laticínios, V. Exª também vai incluir, já
manifestamos em audiências públicas.
Com muita alegria, concedo um aparte ao meu
querido mestre, Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – V. Exª
está prestando conta com muita modéstia; é muito fraquinha essa prestação de contas comparada ao excepcional trabalho que V. Exª fez ao longo deste ano. Na
verdade, estou na política há 60 anos e, nesta Casa,
há 30 anos e não vi uma pessoa chegar aqui como
V. Exª: cheguei, vi e venci. Na realidade, a atuação
de V. Exª tem sido excepcional. V. Exª reúne algumas
condições a mais da competência, da capacidade, da
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cultura, da experiência, do conhecimento. V. Exª exerceu... Não podemos falar em tempo porque a gente
olha para V. Exª e V. Exª parece uma menina. Agora,
vai dizer quanto tempo foi jornalista, quanto tempo foi...
Acho que... Mas foi durante algum tempo...
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Qual é
a mulher não gosta de um elogio desse, Senador Pedro
Simon? Só isso já valeria o aparte, Senador.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Foi durante algum tempo a grande jornalista. Eu me lembro.
Houve época em que foi difícil fazer jornalismo como
V. Exª fez, com independência. Mas, mesmo assim,
com independência, com ﬁrmeza, tendo o respeito
de uma ﬁgura – vamos citar –: o Delﬁm Netto. Durante muito tempo, Delﬁm foi considerado o deus desta
República, o homem mais competente. Aliás, hoje,
eu me redimo de muita coisa que se falava: não sei o
quê, o Delﬁm é isso, o Delﬁm é aquilo. Quando vejo
o Delﬁm andando em avião de carreira, com a maior
simplicidade, percebo que tudo aquilo que se falava
era uma mentira atrás da outra. Ele manteve a linha,
manteve a dignidade. Naquela época, não digo que V.
Exª era a grande conselheira, mas era a grande intérprete do pensamento dele. Havia jornalistas brilhantes
do Estadão, de O Globo, do JB, mas as entrevistas
importantes que ele dava eram para V. Exª. Na hora
de dar entrevistas, que eram raras, mas signiﬁcativas,
era para V. Exª. Então, V. Exª desempenhou um papel
no jornalismo muito, muito importante. Foi uma pessoa
autêntica, competente, correta, independente, e isso
é muito importante. Então, V. Exª, como jornalista, foi
nota 10. Não me perdôo. V. Exª sempre deixou claro
que não pensava em entrar na política. Eu sou colega
e amigo, desde o tempo de ginásio, desde o tempo do
ensino secundário e na universidade, do Octávio. Nós
convivemos juntos, ﬁzemos política universitária juntos, entramos na política juntos, e V. Exª sabe da profunda amizade, profundo carinho e respeito que nós,
reciprocamente, sempre tivemos. E eu falava com o
Octávio, e ele dizia: “Não, a Ana Amélia não entra, não
adianta”. Eu levei dez anos cantando-o, e ele sempre
dizia que aceitava e, depois, não aceitava; e aceitava
e, depois, não aceitava; e eu dizia não sei o quê. Aí o
Nelson, Presidente da RBS disse: “É, mas tu fazes as
tuas coisas e cada vez me custa um aumento enorme com esses teus convites para mantê-lo aqui”. E,
com V. Exª, cheguei a convidá-la, cheguei a falar, mas
não aprofundei. Eu poderia ter insistindo, e V. Exª talvez fosse hoje a nossa Senadora. Mas o papel de V.
Exª realmente foi importante. Logo no início, quando
se falou na candidatura de V. Exª, que era uma candidatura difícil: V. Exª disputou com Paim e com Rigotto.
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A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Um ex-Governador e um Senador experiente.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Quer
dizer, Paim é uma nomeação praticamente obrigatória, e o Rigotto, um excepcional Governador, grande
pessoa, de grande qualidade, de grande competência, e V. Exª... E eu, desde o início, dizia: “Ela está lá,
está lá. Não sei quem é que não vai estar, mas a Ana
Amélia está”. Eu disse desde o início, porque V. Exª representava realmente... Em primeiro lugar – desculpe-me, mas é importante eu expor de coração, na hora
em que V. Exª está fazendo a sua exposição, esse
pensamento –, a classe política está tremendamente
desgastada no Brasil inteiro; de repente, uma pessoa
como V. Exª – cultura, dignidade, seriedade, caráter,
ﬁrmeza e competência – tinha que ganhar, como ganhou. E o trabalho de V. Exª tem sido realmente... V. Exª
não pode dizer – aí V. Exª está exagerando –: “Não, é
porque sou principiante”. Principiante coisa nenhuma,
V. Exª conhece dez vezes mais do que nós. Quando
eu ouvi V. Exª falar pela primeira vez: “Como ela fala
bem, mas também tem não sei quantos anos de rádio,
jornal e televisão. Acostumada a falar de improviso a
vida inteira, essa tribuna é brincadeira para ela”. Mas
V. Exª está fazendo um trabalho excepcional.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Seu
partido está explorando-a muito. Olha, eu entendo a
mágoa de V. Exª, porque acompanhei a vida e o carinho da senhora e do Octávio. Um casal sem ﬁlho, então, os dois viviam um para o outro. Uma casa muito
boa aqui, em Brasília, uma fazenda perto de Brasília.
Era uma vida que, ao lado do trabalho, era uma convivência muito fraterna, os ﬁns de semana, os convites.
Então, com a morte dele, não sei, mas Deus sabe o
que faz. V. Exª não teve escapatória. O PP pegou V.
Exª e V. Exª está numa campanha desde que terminou a eleição... Cinco, dez Municípios em um ﬁm de
semana. Estão lhe explorando, estão usando e está
dando certo, porque o PP está tendo candidato em
tudo que é lugar por causa de V. Exª. V. Exª é um fenômeno. Hoje, eu não tenho nenhuma dúvida de que
V. Exª está no segundo turno para governadora lá em
Porto Alegre, pelo que V. Exª representa. Mas eu quero
dizer do carinho que tenho por V. Exª, do respeito que
eu tenho por V. Exª, pela sua dignidade, pela sua seriedade, pela sua ﬁrmeza. Esse foi um ano complicado,
foi um ano difícil. Entrou a Dilma. Eu sou fã dela, mas
não sou fã do Ministério dela. Acho que ela não teve
condições, não teve capacidade de ser mais dura no
Ministério. Quer dizer, eu acho que o Lula e o pessoal ﬁzeram uma composição para pagar as dívidas de
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campanha, e é ela que está pagando o preço. Mas V.
Exª está tendo uma atuação muito competente. O seu
Partido é da base do Governo, mas V. Exª adota uma
posição da maior independência, da maior seriedade.
E eu quero dizer que tenho muito orgulho de V. Exª.
Eu, no ocaso, no ﬁnal, vejo com emoção V. Exª iniciar.
E, cá entre nós, eu tenho dito, com todo o respeito
aos 80 Senadores que estão aí, eu acho que V. Exª
e o Paim são os melhores Senadores que nós temos
nesta Casa. Os melhores Senadores que nós temos
hoje no Rio Grande do Sul, com todo o respeito aos
meus outros colegas, é V. Exª e o Paim. O Paim enlouqueceu, ele agora, naquela Comissão de Direitos
Humanos... Essa semana, ele reuniu segunda, terça,
quarta e quinta. Não sei se está reunido agora. E uma
reunião melhor do que a outra. Ele conseguiu fazer
um trabalho... A comunidade, a sociedade passa pela
comissão dele. São os menores, são os doentes, são
os velhos, é não sei o quê... Ele está fazendo um trabalho excepcional. E eu tenho dito e repetido: se nós
estamos na época das mulheres, V. Exª tem um futuro
pela frente. E se está na hora de os negros terem a sua
posição, as duas teses passam pelo Rio Grande do Sul.
Só que eu diria, de certa forma, que V. Exª está mais
para governadora. E o Lula, acho que está na vez...
Os Estados Unidos têm um negro como Presidente, o
Brasil teve uma mulher para Presidente. Está na hora
de os Estados Unidos terem uma mulher e no Brasil o
negro pode ser o Paim. V. Exª, governadora, o Paim,
presidente. Acho que ﬁco muito feliz. A senhora não
calcula. Eu estou mais tranquilo, estou levando uma
vida mais folgada. Mas quando me perguntam: mas não
falou desse assunto? Agora mesmo me cobraram: mas
você não falou na... Mas eu não preciso falar. O Paim
ou a Ana Amélia já falaram. Nem tive dúvida. A minha
assessoria disse: não, não, a Ana Amélia já falou das
pedras que caíram, pedras de gelo lá em São Sebastião do Caí. Então eu ﬁco tranquilo. Aí eu já digo: ela
falou em meu nome. Nós conversamos e ela falou. Mas
eu ﬁco muito emocionado, digo do fundo de coração,
com o carinho, o respeito, a maneira séria de V. Exª
fazer política, a sua integridade. Eu sou um admirador
seu muito profundo.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Pedro Simon. A sua generosidade
não tem limite.
A referência a Delﬁm Netto, uma pessoa que admiro muito, é porque nunca entrei no mérito de julgar
as opiniões que as pessoas emitiam ou fazer julgamentos sobre comportamentos e atitudes das minhas
fontes. Eu sempre procurei transmitir aos leitores, aos
telespectadores e aos ouvintes de rádio aquilo que a
pessoa dizia.
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Penso que esse detalhe na minha proﬁssão foi,
para mim, o momento mais confortante quando, naquela tribuna, o Senador Paulo Paim – disputamos
juntos a eleição – declarou que o jornalista que mais
espaço deu, na imprensa do Rio Grande do Sul, às
teses defendidas por ele em defesa da aposentadoria, por exemplo, ou dos trabalhadores foi feita pelo
meu trabalho.
Então isso foi a maior recompensa que eu poderia
ter, porque ele foi um, digamos concorrente, não digo
um adversário, mas disputou comigo uma eleição que
foi extremamente emocionante, a eleição de 2010, que
eu tive a honra de fazer.
Eu ﬁco muito honrada também pela referência ao
Octavio, porque V. Exª, que o conheceu, sabe o que
signiﬁca essa perda para mim. Então estou tentando
também honrar a memória dele com o meu trabalho
aqui no Senado. Fico muito emocionada com as palavras de V. Exª, caro Senador Pedro Simon.
E ﬁco feliz também de ouvir o Líder do Governo
nesta Casa, o Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Senadora Ana Amélia, quero também, assim como fez tão
bem o Senador Pedro Simon, somar minha voz a todas
as vozes desta Casa e do País, que tem acompanhado o trabalho de V. Exª ao longo desse primeiro ano e
tem registrado o quanto é profícuo, sério, comprometido com a realidade brasileira. Eu posso atestar isso
porque tenho acompanhado de perto o trabalho de V.
Exª. Então queria lhe parabenizar, dizer a senhora é
um exemplo. O Rio Grande do Sul está de parabéns.
Aliás, o Estado que tem Ana Amélia, Pedro Simon e
Paulo Paim como Senadores é um Estado aquinhoado,
é um Estado vencedor, muito bem representado aqui
no Senado. E esse trabalho que nós temos feito aqui
tem uma repercussão direta na vida das pessoas. Então, V. Exª, com as relatorias que fez, com os projetos
que apresentou, com sua postura, com uma linha de
votação independente, muitas vezes até discordando
da posição do Governo – e a gente entende o seu posicionamento –, sem dúvida nenhuma sempre quer
acertar, tendo uma visão de País, de Brasil e da sociedade brasileira. Então, meus parabéns, continue ﬁrme.
Tenho certeza de que a cada ano V. Exª vai fazer um
trabalho ainda melhor, porque, sem dúvida nenhuma,
tem competência, tem experiência e compromisso com
tudo isso. Parabéns pelo discurso e pelo seu trabalho.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, caro Líder Romero Jucá.
No primeiro momento, quando cheguei aqui, a
matéria mais importante era a decisão sobre a política do salário mínimo. V. Exª, com a responsabilidade
de defender as posições do Governo, procurou-me e
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apresentou as razões pelas quais aquele valor de salário mínimo deveria ser adotado por esta Casa. Fui
ao seu gabinete e argumentei, com toda a transparência e clareza, sobre a diﬁculdade que coerente e
politicamente eu teria para defender a tese do Governo, porque tinha, nas eleições anteriores, defendido
uma outra proposta política. Fomos derrotados no Rio
Grande do Sul. Era a candidatura Serra, a candidatura
Ieda e, do palanque, defendíamos R$600,00 para o
salário mínimo. Conversando com V. Exª, entendi que
a sua responsabilidade de defender os interesses do
Poder Executivo, o que faz com muita competência,
dedicação e aﬁnco, e V. Exª, politicamente, entendeu
as minhas razões e respeitou a minha posição. Quero fazer esse registro de público para que saibam os
telespectadores, aqueles que nos acompanham em
nossa atividade, como é a relação respeitosa que tem
o Líder do Governo com os Parlamentares que são da
base, mas que têm pensamentos às vezes divergentes
das posições do Governo. Quando temos motivos razoáveis, V. Exª tem sido extremamente compreensivo.
Agradeço-lhe não só o aparte, mas aquele gesto. Não
me esqueço dessas coisas, Senador Jucá.
Concedo um aparte ao meu querido amigo baiano Walter Pinheiro.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Senadora Ana Amélia, permita-me aproveitar este momento, não com a maestria e a perfeita sintonia de que
dispõe o Senador Pedro Simon, até pela sua história
de vida e pela sua relação com V. Exª, uma relação
que vai além do Parlamento. É importante que V. Exª
possa receber da gente mais do que este afetuoso e
sincero momento em que dirigimos nossas palavras a
V. Exª no intuito efetivo de dizer a verdade, pois acho
que isso é o importante. V. Exª, de forma muito brilhante, chega a esta Casa. Eu até tenho brincado muito,
porque eu digo que aqui temos alguns Senadores e
Senadoras que, na realidade, estréiam com pinta de –
não vou dizer veteranos – experientes no Parlamento.
Essa coisa é muito pautada a partir da relação que V.
Exª, por exemplo, traz da vida, da vida proﬁssional, da
vida pessoal. Tem uma coisa que me chamou muito a
atenção na fala de V. Exª, quando citava a sua prática
parlamentar a partir do que V. Exª desempenha em
casa, de como convive. Eu sempre tenho dito aqui, Senadora Ana Amélia, que o que tem aqui dentro é o que
tem lá fora. O Parlamento é um extrato da sociedade.
E na sociedade temos as coisas que acontecem dentro de casa. Então é muito importante ouvirmos isso,
porque temos certeza de que aqui chegaram, a partir
da sociedade, coisas muito boas, positivas e, eu diria
assim, valorosas que V. Exª vem cultivando ao longo
dos anos na sua relação pessoal, privada e familiar
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com que brinda a todos nós. V. Exª é uma pessoa que
anima a todos nós pela doçura e, ao mesmo tempo,
pela ﬁrmeza das suas posições, o que demonstra que
para ser ﬁrme não há necessidade de ser bruto, muito
menos grosso. Portanto, com essa beleza da jovialidade tão bem descrita aqui pelo meu companheiro Pedro
Simon, nessa etapa da vida, mesmo com sofrimentos,
com problemas que vão se apresentando em nossas
vidas, e a perda é uma das coisas difíceis, a melhor
parte dessas coisas da relação, Senadora Ana Amélia...
Eu me lembro de que dizia isso quando perdemos o
nosso pai. Eu dizia: a proximidade, a relação física, o
sentimento da dor de ver alguém partir não é fácil. Mas
tem uma coisa muito legal quando vamos fazer outro
tipo de análise, que é o que V. Exª fez hoje. É dizer que
talvez essa parte física tenha ido, mas o imaterial, a
coisa espiritual, poder falar de alguém com quem a senhora conviveu ao longo dos anos, falar, obviamente,
com a emoção do sentimento da perda, mas com a
alegria de ter tido essa oportunidade de compartilhar
com uma pessoa tão boa e ter dividido esse tempo,
essa é a experiência que guardamos para o resto da
vida. E V. Exª, de uma forma muito bonita, faz isso e
traz isso para a sua vida parlamentar. Portanto esse
é o maior atributo que eu gostaria de, nesse momento, dentre os outros todos... Eu a considero uma das
melhores Parlamentares que conhecemos nesta Casa
pela sua competência, pela sua assiduidade, pela sua
tenacidade, pela sua forma, pela forma companheira
com que trata a todos nós. Dizer que isso é importante para nós, porque vai completando o nosso papel e
ampliando a nossa capacidade de absorver de cada
um esses aprendizados, para a gente também ir formatando a nossa caminhada. É bom ter a oportunidade de ser colega. Como lhe chamam, de forma muito
carinhosa, de Donana, até numa referência à relação
do seu nome com o nome da minha companheira, que
se chama Ana, muito pela forma, diria assim, íntima e
carinhosa que, em pouco tempo, a gente pôde partilhar da sua presença. É uma coisa boa, porque é uma
ﬁgura que, de forma muito tranquila, se permite essa
relação. Não é algo construído a partir da formalidade
do Parlamento, mas a partir principalmente da postura,
da retidão, do comportamento e da ﬁrmeza com que
V. Exª representa aqui tão bem o povo do Sul. Tanto é
que várias vezes chego a brincar com V. Exª ao dizer
que o nosso norte vem do Sul. Parabéns, Senadora
Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, meu querido amigo, Senador Walter Pinheiro.
Eu tenho aprendido muito. Na verdade, o que
é esta Casa? É uma família composta por cidadãos
que foram eleitos pelo povo para representar a Bahia,
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Roraima, Rondônia, o Rio Grande. Todos os Estados
estão aqui. E essa família tem convivido com as suas
diferenças de uma maneira sobretudo fraterna, porque esta é uma questão importante: a fraternidade, o
respeito a cada um, às suas ideias, às suas posições.
E ter valores também, Senador. Valores são muito importantes. Valorizar a vida, valorizar essa convivência,
porque, se não déssemos importância e relevância a
essa convivência da relação humana, solidária e fraterna, teria pouco sentido a própria vida. Então ﬁco
muito feliz, porque sei que V. Exª pratica e é coerente
com esses princípios, esses valores. É muito bom estar
aqui, convivendo com esse sentimento de fraternidade
e de solidariedade.
Eu também, como estava relatando, propus o
PLS nº 352 para que os planos de saúde concedam
cobertura aos pacientes com câncer, utilizando procedimentos de quimioterapia oral. Quando aprovado, esse
projeto será um importante avanço no tratamento do
câncer, pois irá propiciar mais conforto aos pacientes,
que poderão realizar suas sessões de quimioterapia
no ambiente familiar, sem custos de internação e com
resultados mais eﬁcientes que a quimioterapia intravenosa, como asseguram os médicos oncologistas.
Ontem tivemos uma importantíssima e produtiva audiência pública em que trouxemos aqui dois
oncologistas, o médico Dr. Paulo Hoff, do Hospital Sírio Libanês, e também o Dr. Florentino, que preside a
Associação Médica Brasileira, também oncologista,
tratando dessa matéria cuja relatoria está nas mãos
hábeis do Senador Waldemir Moka.
Este ano, também tive a alegria de ver aprovado
o primeiro projeto de minha autoria, o PLS nº 40, de
2011, possibilitando a utilização dos recursos do FAT
por bancos de crédito cooperativo para a concessão de
ﬁnanciamento na área rural e urbana bem mais baratos.
Esse projeto já foi aprovado com decisão terminativa
pela Comissão de Assuntos Econômicos e agora será
apreciado na Câmara dos Deputados.
Chega aqui o Relator desse projeto, meu querido
amigos Senador Casildo Maldaner, do PMDB de Santa
Catarina. Graças a sua habilidade de convencimento,
ampliação e aperfeiçoamento do projeto, foi possível
aprovar por unanimidade, na Comissão de Assuntos
Econômicos, o projeto que beneﬁcia as cooperativas
de crédito e também os bancos de desenvolvimento e
os próprios bancos oﬁciais estaduais para entrar nessas operações. Sem a intermediação do BNDES, com
recurso direto ao FAT, esse crédito será mais barato
não só na área rural, mas também na área urbana,
como a sabedoria de V. Exª incluiu, aperfeiçoando e
ampliando a cobertura.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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Gostaria de pedir só mais um pouquinho de tempo ao Presidente, sempre tão generoso.
Também requeri urgência ao PLS nº 467, que prevê inclusão de outras atividades no Simples, da mesma
maneira que foi urgência para o PLC nº 40, que tratava
de aposentadoria especial para os deﬁcientes físicos,
urgência ao PLC nº 2.012, dos cabeleireiros, e o PLC
nº 27, que inclui a música gospel como manifestação
cultural para obter os benefícios da Lei Rouanet. Agradeço ao Líder Romero Jucá por ter dado também apoio
a esta matéria, que será votada na próxima semana.
Outro importante aprendizado que tive este ano
foi sobre a relevância do papel das comissões temáticas no desenvolvimento dos trabalhos legislativos.
Quem acompanha a nossa atividade pela TV e Rádio
Senado, pelos meios de comunicação, não imagina a
maratona que é o corredor das comissões durante as
manhãs de terça a quinta-feira. Pouco se tem conhecimento do fato de que nós, Senadores, somos escalados para comparecer a duas, três, quatro ou até cinco
comissões ao mesmo tempo.
Mesmo com a concomitância das reuniões, espero ter realizado um trabalho produtivo no âmbito das
comissões temáticas. É preciso mudar esse rito. Já foi
discutido muito aqui. Tenho certeza de que, em 2012,
será possível permitir a melhoria desse trabalho das
comissões para possibilitar uma produtividade maior e
a participação maior também de todos os Senadores.
Participei das reuniões que antecederam a votação do novo Código Florestal. Realizei, no âmbito da
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma audiência pública, com a honra da presença do Senador
Acir Gurgacz, que preside esta sessão, uma audiência
externa para tratar desse assunto durante a Expointer,
em agosto, no Rio Grande do Sul. A Expointer, como
se sabe, é a maior feira agropecuária do País, e a realização desta reunião promoveu a aproximação dos
produtores reais com o Senado Federal, no momento
em que discutíamos a sua principal pauta.
Outra importante audiência pública externa da
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aconteceu na Assembleia Legislativa do meu Estado e, por
isso, agradeço ao Presidente Adão VilIaverde, para
tratar da questão da demarcação de terras destinadas
a comunidades indígenas e quilombolas. Reunimos
mais de 1.500 pessoas no auditório Dante Barone, e
a audiência serviu para ouvir os argumentos das partes e apaziguar as relações entre produtores, índios
e quilombolas, que divergem em relação aos critérios
usados para a demarcação.
Foi na Comissão de Assuntos Sociais que tive
a missão de relatar uma matéria que trata de um problema que, hoje, se tornou a principal mazela da so-
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ciedade brasileira: o avanço do crack. Durante mais
de seis meses, a Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool,
Crack e outras Drogas (Casdep) buscou alternativas
para o enfrentamento da droga em nossa sociedade,
ouvindo membros do governo, médicos, movimentos
sociais, comunidades terapêuticas, sindicatos e ex-dependentes. Espero que, com a ajuda das conclusões da Comissão, presidida com muita dedicação e
competência pelo Senador Wellington Dias, seja possível enfrentar o avanço das drogas, principalmente do
crack, com maior eﬁciência, pois a sociedade clama
por uma atitude do poder público; aliás, tomada pela
Presidenta Dilma, na semana passada. E vamos colaborar ainda mais.
O trabalho de um Senador não acontece apenas
no âmbito do Congresso Nacional.
Neste primeiro ano de mandato, recebi diariamente demandas dos Municípios gaúchos com relação a investimentos, obras, ações e programas dos
Ministérios. Enﬁm, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores de quase quatrocentos Municípios estiveram em
meu gabinete, solicitando intervenção junto ao Poder
Executivo, ao longo de onze meses.
Nesse sentido, gostaria de agradecer o atendimento que recebi nos Ministérios, de seus titulares,
com os quais estive pessoalmente, ou então, nas
ocasiões em que fui representada pelos membros de
minha equipe.
O Governo Federal soube respeitar minha atuação independente no plenário desta Casa.
É do conhecimento da Presidência da República que, durante as eleições, o meu partido, no Rio
Grande do Sul, tomou uma atitude divergente do PP
nacional, e, embora tenhamos apoiado o candidato de
oposição, José Serra, o PP nacional compõe a base
de apoio ao Governo.
Minhas votações em plenário são tomadas de
acordo com os interesses da Nação. Quando não concordo com o posicionamento do Governo, voto contra.
Quando concordo, defendo e voto a favor.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC)
– V. Exª me permite... Eu combinei até, nobre Senadora, com o Presidente Acir, para que eu não ﬁcasse
de fora para cumprimentá-la, nem que fosse em uma
frase. Mas a senhora tem sido corajosa, a senhora é
uma Senadora que não manda bilhete, por isso que V.
Exª na eleição do Rio Grande do Sul tem uma posição.
Agora, aqui, neste ano, a demonstração inequívoca de
que manda dizer ao Governo que serve ao Brasil e que
o está apoiando. E essa foi sua demonstração. V. Exª
tem sido uma Senadora, neste ano, aqui na Casa, que
tem vivido não só o Rio Grande em todas suas faces,
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desde os problemas menores, maiores, econômicos,
sociais, sejam os vendavais de São Lourenço, repercussões... Não deixa passar nada! Essa é a atuação
de V. Exª, mas tem atuado em prol do Brasil. Então,
eu, como gaúcho de nascimento e como catarinense,
não podia deixar de cumprimentá-la, porque nós, catarinenses, nos orgulhamos também de uma irmã do
Rio Grande do Sul que nos representa tão bem aqui
no Senado Federal.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito obrigada, Senador Casildo. Meu marido, Senador
Casildo... Desculpe-me... Meu pai, João Laureano de
Lemos, nasceu em Santa Catarina. Então, eu tenho
um pouco de sangue catarinense. Muito obrigada por
sua generosa referência.
Eu estou terminando, Sr. Presidente, eu sei que
os Senadores já estão inscritos e peço-lhes que sejam
complacentes, pois é só mais uma folhinha.
Como disse, minha independência não afetou a
relação com o Governo Federal. Por isso, eu gostaria
de agradecer à Presidenta Dilma Rousseff, às Ministras
Gleisi Hoffman e Ideli Salvatti, ao Ministro Fernando
Haddad e ao querido amigo e conterrâneo Mendes
Ribeiro Filho, do Ministério da Agricultura. V. Exª sabe
que é um Ministro muito dedicado ao seu ofício. Também ao Ministro, do meu partido, Mário Negromonte,
das Cidades, amigo do Senador Walter Pinheiro, da
Bahia, que está prestando o seu serviço. Foi um tratamento republicano e cordial que tenho recebido da
cúpula do Governo.
Quero falar dos desaﬁos que espero em 2012.
Como é de praxe, teremos questões muito importantes, especialmente V. Exª em sua Rondônia.
Pessoalmente, já tenho em minhas metas o desejo de batalhar pela aprovação de um projeto, recém-chegado ao Senado, que dispõe sobre a abertura de
Free Shops nas zonas de fronteira, do lado brasileiro.
Acredito que a aprovação desse projeto impulsionará
a atividade econômica de uma região que hoje é muito
prejudicada pelo comércio internacional.
Também tenho a difícil missão de relatar o PLS nº
606, de autoria do Senador Romero Jucá, que disciplina
o cumprimento das sentenças e a execução de títulos
extrajudiciais na Justiça do Trabalho, alterando a CLT.
Sei que é um projeto polêmico, que enseja pressões,
mas a pressão é legítima, no processo democrático.
Teremos também, em 2012, desaﬁos comuns. O
Brasil passa por um forte processo de desindustrialização e desaceleração econômica, e o Senado será
fundamental no enfrentamento desses e de outros
problemas.
Estamos cada vez mais próximos da realização
da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e precisamos
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contribuir para o êxito desses grandes projetos, tendo
como pano de fundo, é bom lembrar, a crise econômica europeia.
Enﬁm, muitos outros problemas e questões sociais irão surgir. Mas posso garantir aos Srs. Senadores, especialmente, ao meu Presidente Acir Gurgacz,
e ao destemido povo gaúcho que irei atuar com muita
garra, vontade e determinação.
Em 2012, a jornalista que descobriu e aprendeu
a ser Senadora terá um pouco mais de experiência e,
assim, mais responsabilidade com o povo brasileiro,
em especial com os meus eleitores no Rio Grande.
Desta tribuna, muitas vezes, pautei pela urgência,
abordagem das questões federalistas, do municipalismo, e cobrei providências sobre a melhora do ambiente
para os empreendedores.
Nossas deﬁciências logísticas foram levantadas
por mim inúmeras vezes, como a péssima situação do
serviço aeroportuário.
Provocar o Executivo sobre sistemas é responsabilidade do nosso mandato.
Por ﬁm, mas não menos importante, um agradecimento especial aos colegas jornalistas da TV Senado,
da Rádio Senado, da Agência Senado, aos veículos
da Secretaria de Comunicação, ao site Congresso em
Foco e a todos os jornalistas do meu Estado e do Brasil
pelo apoio e pela cobertura que me deram.
Aproveito, Senador Acir Gurgacz, antecipando
votos de boas festas a todos os meus colegas Senadores e a todos aqueles que nos acompanham e a
nossa atividade.
Muito obrigada pela sua generosidade e a todos
os Senadores que já estavam inscritos, por eu ocupar
um pouco mais de tempo aqui.
Obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Muito bem, Senadora Ana Amélia.
Quero me somar a todos que lhe ﬁzeram apartes
e cumprimentá-la pelo seu belíssimo trabalho aqui no
Senado e, em especial, na nossa Comissão de Agricultura.
Para mim, é uma satisfação dividir os trabalhos
com V. Exª, que tem tido uma atuação impecável em
defesa do agricultor brasileiro, em especial, evidentemente, do agricultor gaúcho, mas nunca se esquecendo
dos demais agricultores do resto do País. Ficam aqui
os meus cumprimentos também.
Continuemos os nossos trabalhos na Comissão
de Agricultura. Lá encerramos os trabalhos ontem. Teremos hoje um ciclo de debates à tarde, para o qual
convido V. Exª. Terá início às 14 horas, para fazer um
balanço sobre o que foi feito neste ano.
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No próximo ano, contaremos com o seu valoroso
trabalho em nossa Comissão.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar minha inscrição
pela Liderança do Governo, assim que for possível.
Eu já registrei o meu nome na relação, mas gostaria
de reaﬁrmar.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Pois não, V. Exª está inscrito.
Agora, pela ordem de inscrição, Senador Walter
Pinheiro, do PT da Bahia; na sequência, pela Liderança, Senador Romero Jucá. Depois, eu usarei da tribuna; na sequência, os Senadores Wellington Dias, Vital
do Rêgo, Pedro Simon e Senador Casildo Maldaner.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que esta manhã de sexta tem sido até muito importante para irmos
preparando o fechamento deste período legislativo e,
é óbvio, caminhando na direção de apreciarmos aqui,
em plenário, duas importantes matérias, aliás, três,
porque a DRU, de qualquer maneira, tem ainda o seu
segundo turno, e esperamos que, na próxima terça-feira, o Plenário possa apreciar, em segundo turno e
em deﬁnitivo, essa matéria.
Mas quero referir-me ao PPA. Com V. Exª, com
o Senador Vital do Rêgo e o Deputado Arlindo Chinaglia, tivemos oportunidade de, nessa caminhada pelo
Brasil afora, percorrer 11 capitais, aliás, 10 capitais e
uma cidade ali, mais precisamente na região do Triângulo Mineiro. A reunião, apesar de ter ocorrido em
Uberlândia, foi uma reunião atendendo à demanda de
Minas Gerais, portanto, interiorizando o debate e, ao
mesmo tempo, ampliando o nível de ausculta para a
construção do nosso Plano Plurianual. Então, fechamos isso, no dia de ontem, na Comissão, mas quero
realçar a importância, principalmente, dessa caminhada. Na próxima terça-feira, esperamos votar aqui,
em plenário, assim como também a outra peça, que
é o Orçamento da União, e a expectativa nossa é a
de que, na quarta-feira ou na quinta-feira, particularmente, quando encerraremos os trabalhos, para que
tenhamos oportunidade de apreciar aqui o Orçamento da União 2012, fechando, portanto, de uma vez por
todas, o nosso calendário.
Mas é um dia também para balanços. Não sei se
teremos oportunidade, possibilidade de tempo aqui,
de aproveitar para fazer alguns balanços importantes
aqui, como fez sobejamente bem a nossa companheira
Ana Amélia e outros Senadores.
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Mas eu quero, Sr. Presidente, fazer aqui um balanço muito mais da atuação nossa no PPA do que,
efetivamente, do bom trabalho da nossa Comissão de
Ciência e Tecnologia, presidida por Eduardo Braga, da
Comissão de Infraestrutura, tão bem presidida pela
Senadora Lúcia Vânia, onde travamos importantes
debates, e da Comissão de Educação, presidida pelo
Senador Roberto Requião, as três principais Comissões
onde atuo, apesar da suplência em outras Comissões;
do trabalho que realizamos, fazendo a compatibilização
entre o trabalho nessas Comissões, e a importância
da questão que envolve um plano plurianual, ou seja,
um planejamento para uma nação, os próximos passos, de que forma esses trabalhos contribuíram para
uma melhor compreensão do nível de planejamento
para o País, obviamente com a intenção de chegar a
cada canto.
Por isso, tive a oportunidade de ir a Rio Branco,
a Porto Velho, ali no Norte do País, fazendo uma leitura muito clara das diﬁculdades daquela região, assim
como a Salvador e a João Pessoa, identiﬁcando os
problemas do Nordeste como um todo; a Porto Alegre
e a Curitiba, numa leitura mais minuciosa sobre as
demandas e as necessidades do Sul do País; a Goiânia e a Campo Grande, analisando as necessidades
e o importante papel do Centro-Oeste brasileiro; e à
cidade de São Paulo, com a cidade de Uberlândia,
completando, assim, o nosso eixo central, atendendo
o Sudeste brasileiro, numa demonstração muito clara
de que é possível a gente promover, de forma muito
intensa, um debate sobre as questões que envolvem
um plano plurianual.
Mas, Sr. Presidente, nós recebemos uma peça
do Governo, o Plano Plurianual, com algo em torno de
R$5,4 trilhões sendo distribuídos em quatro programas
essenciais. Desses recursos, o Governo Federal, quando enviou a peça para esta Casa, teve a preocupação
de aportar algo em torno de R$2,5 trilhões para a chamada área social. Portanto, dos R$5,4 trilhões, meu
caro Mozarildo, R$2,5 trilhões foram dispensados para
a área social. Assim como, numa preocupação muito
clara, não tem como promover o desenvolvimento social se não estruturarmos a nossa economia.
O segundo programa importante nesse PPA é
exatamente a área de infraestrutura e desenvolvimento
econômico, com algo em torno de R$1,2 trilhão.
Então, nós ﬁzemos, a partir da somatória dessas
duas iniciativas, o esforço para permitir que esses programas possam ser executados nos próximos quatro
anos no País.
As outras duas áreas são também tão importantes quanto essas duas, mas complementares. Reﬁro-me aqui a uma área que é muito cara para todos
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nós, que é a questão do desenvolvimento produtivo e
a questão ambiental. Portanto, com algo em torno de
R$600 bilhões.
E um quarto programa, que é muito importante,
que envolve essa área de fronteiras, a própria questão
da economia solidária.
Nesses quatro programas, nós abrimos o PPA
para permitir que as iniciativas apontadas pudessem
encontrar guarida nas peças orçamentárias nos anos
seguintes.
Portanto, desses R$5,4 trilhões, na realidade,
coube a esta Casa fazer a discussão em cima dos
R$3,147 trilhões que compõem, por exemplo, o contexto dos programas envolvidos nos quatro eixos aqui
já citados por mim.
O que nós efetivamente buscamos fazer a partir
dessas auscultas e das relações aqui com os parlamentares, com as comissões?
Nós absorvemos, na realidade, Sr. Presidente,
um trabalho desenvolvido pelo Senador Acir Gurgacz,
quando fez a leitura do chamado “acréscimo da receita”
ou “reestimativa de receita” para o ano 2012. Naquele
período, o Senador, por meio do Comitê de Receitas
da Comissão de Orçamento, avaliou que haveria um
acréscimo de receita da ordem de R$26,1 bilhões.
Então, o que nós ﬁzemos foi projetar esse valor
e buscar, inclusive, incorporar ao Plano Plurianual diversas outras iniciativas, contemplando o desejo desta Casa – quando eu falo “esta Casa”, eu me reﬁro a
Congresso Nacional, portanto, nós e os Deputados –,
assim como o importante trabalho desenvolvido pelas bancadas e pelas comissões, dando um caráter
estruturante, meu caro Casildo Maldaner, dando um
trabalho estruturante a essa questão e permitindo que
as comissões e as bancadas pudessem contribuir com
um nível cada vez maior de pensamento das ações,
de forma mais bem planejada, estruturada, indo ao
encontro, por exemplo, das demandas deste País.
Um dos programas, Senador Casildo, que eu ﬁz
questão de incluir no Plano Plurianual tem a ver exatamente com um trabalho pelo qual V. Exª é um dos
responsáveis. Reﬁro-me aqui aos Centros de Monitoração, Emergência e Defesa Civil no País.
Em fevereiro deste ano, quando aqui assumi o
mandato, Senador Casildo, eu tive a oportunidade de
enviar à Presidência da República, de cobrar da Presidência da República uma proposta de centros de
emergência e monitoração de clima e, obviamente,
centros de defesa civil, que é uma experiência, Senador, que existe no mundo todo! Nós não temos cultura
de defesa civil no Brasil, o que é um absurdo! Ir lá ao
Vale do Itajaí para socorrer é nossa obrigação, mas
temos que ir ao Valo do Itajaí para nos anteciparmos,
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para chegarmos antes e não acusarmos as pessoas
que moram à beira ou à margem do Itajaí, dizendo que
estão erradas. Erradas não são as pessoas! Erradas
foram as políticas públicas implementadas. Ou chegar
à região serrana do Rio de Janeiro e dizer: “Olhem, as
pessoas ocuparam aqui o morro!” Mas as pessoas vão
para onde, Senador Casildo? Para onde elas vão? Depois de cada episódio desses, vamos lá e agimos até
corretamente, com colchões, com casa, com atitude,
com alimentos. Mas precisamos chegar com política,
porque, do contrário, todos os anos vamos fazer ações
de caridade – que é correto fazer no momento em que
o problema se apresenta.
Uso muito na minha vida o pensamento de que
não vamos acabar com essas coisas, não vamos eliminar; vamos viver com o problema. Aliás, há um trecho
da Bíblia que nos ensina isso no dia a dia, um versículo que diz: “No mundo tereis aﬂições, mas tende bom
ânimo.” Então, vamos enfrentar aﬂições o tempo inteiro, mas precisamos colocar bom ânimo nessa história.
Precisamos colocar a política pública com antecipação,
porque, quando as aﬂições chegarem – é essa a tese
do ensinamento bíblico –, a gente vai estar preparado.
Ali, quando os escritos foram apresentados... Se você
cria esse bom ânimo, se você se sustenta em algo
muito mais forte – e nessa referência é a fé –,
você enfrenta as diﬁculdades com certa dose não de
tranquilidade, mas pelo menos de ações concretas.
Portanto, nós temos que fazer isso. Então, colocamos
no PPA.
Conversei muito com o Senador Aloizio Mercadante, hoje Ministro de Ciência e Tecnologia. Não
basta criarmos um centro de monitoração para aferir
o clima, ou um centro de monitoração para atender à
demanda de 12 cidades que vão sediar jogos da Copa!
Precisamos juntar isso e termos o centro de monitoração, o centro de emergência e o centro de defesa civil.
Aﬁnal de contas, Senador Casildo, quem é que, num
momento de defesa civil, é acionado senão os bombeiros? Aliás, a experiência do Estado de V. Exª é uma
das poucas no Brasil, onde a comunidade participa,
e é a experiência do mundo inteiro, a experiência das
brigadas, que são constituídas a partir da necessidade
de se conviver com isso.
O problema é que muita gente no Brasil acha
o seguinte: “Ah, nós não temos terremoto, nós não
temos isso, nós não temos aquilo, então, dá para a
gente relaxar”.
Eu ﬁco imaginando e disse isto no período de
debate na Comissão de Ciência e Tecnologia: já imaginaram se ocorresse no Brasil um desastre como o
de Fukushima? Como o enfrentaríamos? Na base do
improviso?
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Hoje, logo cedo, li uma matéria sobre essa questão de Fukushima. Eles estão informando ao mundo
que parte daquilo está sendo debelado. E nós ainda
estamos discutindo, Senador, os problemas causados
pela primeira enchente do vale do Itajaí. Ainda! Fukushima já está apresentando ao mundo as soluções dos
problemas causados pelo grande abalo patrocinado
por aquelas movimentações sísmicas e, portanto, pelas diﬁculdades enfrentadas a partir do que ocorreu
com a usina nuclear.
Então, nós colocamos isso no PPA. Queremos
que isso vire uma política nacional e não que continue assim: o Senador Casildo faz uma emenda, o Senador Pinheiro faz outra, vamos botar isso em Santa
Catarina, etc. Isso tem de ser uma política nacional
para consagrar, responsabilizar o Poder Público com
ações de defesa civil e com implementação de políticas. Esse centro de emergência pode informar o clima,
esse centro de emergência pode orientar o agricultor,
esse centro de emergência pode orientar o cidadão
que precisa da ação da polícia, que pode orientar o
trânsito, esse centro de emergência pode ajudar na
leitura antecipada do que pode acontecer, para que
cheguemos antes de o fato se consumar.
Então, isso é muito importante e foi muito inspirado no que efetivamente V. Exª trabalhou durante este
ano a respeito dessa questão. Eu discuti isso com o
Ministério do Planejamento e ﬁz questão de colocar,
como uma política para os próximos quatro anos, a
consolidação dessa Política Nacional de Defesa Civil.
Portanto, aportei ao PPA muito, não numa deferência, porque isso é até pouco, mas numa obediência ao trabalho que V. Exª conduziu sobejamente bem
nesta Casa.
Então, nós buscamos fazer isso no Plano Plurianual. Na medida em que fomos coletando iniciativas
como essa, óbvio, fomos alterando esse valor a que
me referi de R$3,147 trilhões que envolvem o Plano
Plurianual.
Outro aspecto que incluí, meu caro Senador Casildo, foi a liberação de R$2 bilhões para o Plano de
Banda Larga. Está aqui a região Norte, do meu companheiro Acir Gurgacz, a nossa querida Rondônia,
assim como Roraima... Aliás, eu quero fazer justiça
aqui: essa foi uma área sobre a qual a Senadora Ângela Portela, quase que cotidianamente, vivia no meu
calcanhar aqui: “E a banda larga? E a banda larga? E a
banda larga?” Como ela sabe que eu sou do setor, ela
vivia atazanando o meu juízo com isso, corretamente.
Então, as bancadas do Norte, o povo de Roraima, de
Rondônia, do Amazonas, o Senador Eduardo Braga,
a Senadora Vanessa Grazziotin e o Senador Alfredo
Nascimento, lutaram muito por essa questão para a
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gente conceber a expansão da banda larga para o
Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, e nós aportamos
esses recursos.
Ampliamos aqui, meu caro Senador Romero Jucá,
os recursos para a área da saúde e da educação na
peça do Plano Plurianual. Então, na verdade, nós vamos acrescer ao Plano Plurianual algo na ordem de
quase R$100 bilhões. Ontem eu falei em R$108 bilhões
porque ainda não tínhamos a mensuração, não tínhamos ainda o resultado ﬁnal do conjunto de emendas.
Na prática, até o dia de ontem, ainda com alterações
daqui até terça, porque eu preciso fazer a leitura do
que foi colocado pelo meu companheiro Arlindo Chinaglia na peça orçamentária da estimativa de receita
para 2012, que, provavelmente, deve ﬁcar na ordem
de R$26 bilhões, até o dia de ontem, nós já tínhamos
acrescentado, meu caro Vital do Rêgo, a esse PPA algo
na ordem de R$71,7 bilhões. É óbvio que, com os R$26
bilhões já da estimativa de receita, nós podemos falar,
tranquilamente, em números redondos, para sermos
mais precisos, em algo em torno de R$97,8 bilhões a
esse Plano Plurianual.
Quero, muito rapidamente, só citar aqui, mais do
que a estatística do número de emendas, quais foram
as alterações que nós produzimos nessa questão desse acréscimo, além do que me referi. Mais recursos
para a saúde, mais recursos para a educação, banda
larga... Quero insistir, Vitalzinho, porque, na hora em
que falei desse tema, V. Exª não estava aqui. Desculpe-me chamá-lo de Vitalzinho, mas numa relação muito
carinhosa da nossa convivência nordestina e da importância do trabalho de V. Exª ali, que foi uma grande
experiência conviver contigo nessa caminhada, você
presidindo a Comissão de Orçamento.
Então, nós ﬁzemos, a partir exatamente dessas
conversas que tivemos com...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT - BA) –
Obrigado, Senador Casildo.
...o Deputado Arlindo, o Senador Acir, o Senador
Vital. Cada vez que nós nos deslocávamos, aproveitávamos e fazíamos uma discussão mais ampla do que
podíamos acrescentar.
Então, além desses pontos a que eu me referi
aqui, nós acrescentamos ainda a adequação da capacidade dos aeroportos administrados pela União,
com algo em torno de R$2,2 bilhões. Mais R$1 bilhão
para atendimento à reforma, ampliação e adequação
de aeroportos e aeródromos de interesses estaduais
– é importante frisar que são aeroportos estaduais. No
caso especíﬁco de construção e capacidade, os aeroportos de várias cidades nossas, como Vitória, Macapá,
Rio Branco, Palmas, Aracaju, Porto Velho, Ji-Paraná
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– portanto, em Rondônia, em Roraima –, todo mundo
sendo atendido de forma bem intensa.
A implantação de novos portos com algo na ordem de R$2,4 bilhões. A reestruturação das instalações
portuárias, com algo em torno de R$1,4 bilhão, portanto, atendendo às demandas de portos e terminais de
passageiros. A questão da adequação das estruturas
de acostagem e operação de cargas em portos marítimos, com mais R$200 milhões.
A construção de ferrovias, no País com R$5,5
bilhões. Aí, meu caro Senador Vital, entra a questão
do braço ferroviário da Transnordestina com a sua
querida Paraíba.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB - PB) – Senador.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT - BA) – Pois
não. Um aparte a V. Exª.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB - PB) – Eu vim
correndo sofregamente, quando liguei a televisão e vi
que V. Exª estava falando, porque o caminhar dessa
minha rápida presença no microfone de aparte, com
a licença do Presidente, é para agradecer a V. Exª. Eu
estou inscrito para, daqui a pouco, falar um pouco sobre o PPA, mas não poderia perder esta oportunidade
de agradecer a V. Exª, agradecer ao amigo, agradecer
ao Deputado comigo que foi, agradecer ao sindicalista,
agradecer ao homem de telecomunicações, agradecer os ensinamentos que eu recebi de V. Exª ao longo
dessas horas de voo que tivemos pelo Brasil afora,
discutindo o PPA. Mas foi muito bom o resultado desse encontro de vários brasis, de várias realidades, da
realidade de Rondônia, de Acir Gurgacz, da realidade
de Santa Catarina, de Acir Gurgacz também – ele consegue ser cidadão de dois locais diferentes. Quando
vai ao Paraná, é ele; quando vai a Rondônia, é ele.
Então, essas realidades...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Se pegarmos a origem dele, vamos dizer que ele é
cidadão do mundo.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Do
mundo. Então, isso tudo, Walter, foi fundamental para
que conhecêssemos. E ontem eu brinquei – que a
Presidente Dilma não nos ouça! –, dizendo que o senhor está preparado para ser Presidente da República.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Nossa!
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Aí foi
aquela brincadeira, Jucá, na Comissão de Orçamento,
porque eu disse que ninguém mais do que o Senador
Walter Pinheiro, que preparou esse PPA, que é o melhor de todos os tempos... E olhe que...
(Interrupção do som.)
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O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) –... a Presidente e a equipe econômica têm toda a razão. (Fora
do microfone.) E eu queria felicitar a Miriam Belchior,
nossa Ministra, porque mudou a concepção do PPA.
Hoje nós não temos aquela imensidão de programas.
Estamos com um PPA enxuto, com metas apontadas
claramente. Mas V. Exª, Senador Walter, teve a missão
de mudar o conceito do PPA no Brasil. E esse marco
que nós vamos votar na terça-feira, no Congresso Nacional, vai ser histórico para o Brasil que sonhamos. V.
Exª é comandante dos nossos sonhos. Essa é a grande
síntese que eu faço do seu trabalho. Obrigado pelos
ensinamentos que me deu, mas muito mais obrigado
pelo que fez pelo povo da Paraíba, porque V. Exª pôde
contemplar no PPA a Transnordestina, o porto de Cabedelo, a BR-230. Todos os projetos infraestruturantes
de que a Paraíba precisava para os próximos quatro
anos V. Exª conseguiu, com a sua competência, colocar no PPA. Obrigado e parabéns!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Eu que agradeço muito a participação de V. Exª e diria que o aprendizado foi mútuo, principalmente nessa
boa convivência.
Mas é importante registrarmos aqui, como eu
dizia, para a construção de ferrovias, mais R$5,5 bilhões, com esses acréscimos.
Quanto à adequação dessas ferrovias, meu caro
Casildo, é importante lembrar que nós estamos colocando aqui, entre adequação de ferrovias e construção
de anéis e contorno, algo da ordem de R$3 bilhões, e
o Estado de V. Exª tem uma participação decisiva. Há
um Deputado que é um brigador pelas ferrovias neste Brasil, o nosso companheiro Pedro, que costumam
chamar de Pedro das Ferrovias. Boa parte dessa reestruturação deveu-se muito à persistência e ao trabalho
ali desse Deputado.
Há a questão dos contornos, os anéis rodoviários,
com 2 bilhões, ampliamos; as construções de novas
rodovias, com mais R$1,7 bilhão, incluindo aí a questão
da BR-316, que é a principal entrada de Belém, além
das outras que aqui já estão listadas; a adequação
da capacidade dos eixos rodoviários, com mais 1,4
bilhão – e aí abraçamos a própria questão de Tocantins, de Uberlândia, o apelo da Senadora Lúcia Vânia,
com a 452, a questão envolvendo ainda mais o trevo
naquela região do Iguaçu, portanto, se não me falha
a memória, na BR-277. Há as questões de implantação de infraestrutura e sistemas hídricos no Brasil,
com 1,1 bilhão, envolvendo aqui a questão da bacia
hidrográﬁca do Acre e mais ainda empreendimentos
como, é importante lembrar, estudos e execuções de
intervenções para a prevenção de riscos – e aí notadamente, e aqui bem aﬁrmado no PPA, a questão dos
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empreendimentos para a contenção de enchentes e
cheias no rio Itajaí-Açu, como é conhecido, assim como
também na cidade de Aracaju. Há as iniciativas à reestruturação do funcionamento dos nossos hospitais
e novos hospitais universitários – é importante lembrar aqui –, com 700 milhões. E aí, com uma emenda
do Senador Mozarildo, meu caro Romero Jucá, nós
estamos atendendo aqui agora a construção, questão central, a implantação do hospital universitário da
Universidade Federal de Roraima, assim como outros
que aqui estão, em Minas, em Teóﬁlo Otoni; na Federal
do Amapá; na Federal do Tocantins; na Federal, inclusive aqui também representada, da nossa Paraíba; a
reforma do Hospital Lauro Wanderley. Há as iniciativas
de interiorização da rede federal de ensino superior,
portanto, a expansão das nossas universidades, que,
particularmente, no caso do campus de Santa Maria
da Vitória, da Universidade do Oeste Baiano, acatando diversas sugestões da nossa Bancada da Bahia, e
diversos outros lugares aqui contemplados, inclusive
o Estado da Paraíba...
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Senador
Walter Pinheiro...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Vou dar um aparte a V. Exª.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Pois não.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Só
vou concluir esta parte, que é fundamental, que envolve aqui a ampliação da capacidade de produção de
biodiesel, situação do Piauí, e a questão da atenção
à saúde, com a qual termino. Nós ampliamos com o
atendimento de várias questões de hospitais, como
o hospital metropolitano, na região metropolitana de
Porto Alegre, e o atendimento à expansão da saúde,
atendendo a uma demanda da Bancada do Mato Grosso do Sul nesta Casa, dos Senadores Russo, Moka e
Delcídio e de meus companheiros, Deputados Giroto
e Geraldo Resende. Portanto, ﬁzemos esse acréscimo
e esses são os valores.
Quero aqui fechar, dando um aparte ao Senador
Acir, encerrando, dessa forma, o nosso posicionamento.
Esperamos, na próxima terça-feira, meu caro Líder
do Governo Romero Jucá, com a convocação do Congresso, ter oportunidade de votar, primeiro, aqui, essa
peça importante, que é o PPA e, à noite, a nossa DRU.
Portanto, foram esses os acréscimos que ﬁzemos,
algo na ordem de R$29 bilhões, mas, no total, com novas iniciativas, foram R$42 bilhões. Tivemos aqui algo
em torno de R$29,7 bilhões para as iniciativas que falei,
totalizando, assim, R$71,7, mais o acréscimo advindo
do Relatório 2012 do Arlindo. Vamos fechar com algo
em torno de R$ 97,8 bilhões nesses programas, acres-
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cidos, efetivamente, aos R$3,1 trilhões apresentados
pelo Governo ao nosso PPA.
Para encerrar, meu caro Senador Acir, com o
aparte de V. Exª, agradeço o apoio que tivemos de
todos os consultores, da Câmara e do Senado, a todos os servidores, pela paciência, inclusive, de V. Exª,
como Relator da receita e parceiro, do Senador Vital,
do Deputado Arlindo, de todos os membros da Comissão. Quero aqui agradecer, de público, o empenho e,
principalmente, o carinho que recebi dos membros de
todos os partidos, a conﬁança dos parlamentares da
Comissão de Orçamento, a quem quero agradecer
imensamente.
Ontem houve uma verdadeira manifestação de
credibilidade em nosso trabalho. Isso foi muito legal.
Estou falando “nosso” envolvendo exatamente este
quarteto: o Senador Vital, V. Exª, Senador Acir, Deputado Arlindo e a nossa presença. Foi muito legal vermos
ali o debate normal, o calor do debate, mas o respeito
e o apoiamento, e tivemos uma votação expressiva,
total conﬁança para aprovar o nosso relatório. Com
certeza, iremos apresentar uma grande peça.
Também devo agradecer ao Governo pela conﬁança nessa relatoria e, ao mesmo tempo, pela boa
oportunidade de implantarmos um novo sistema de
planejamento no País. É essa a nossa expectativa e
acho que esse é o desejo de todos, para que tenhamos
ferramentas eﬁcazes no planejamento, mas, principalmente, ferramentas eﬁcazes para a execução, para que
tudo isso possa chegar à ponta, atendendo, assim, às
demandas e aos interesses do povo brasileiro.
Um aparte ao Senador Acir. Depois dele, encerrarei a nossa participação por hoje, nesta manhã gloriosa de sexta-feira aqui, no Senado.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Muito
bem, Senador Walter Pinheiro. É um prazer fazer parte
desta equipe da Comissão de Orçamento. Para mim,
foi uma honra poder trabalhar junto com V. Exª, junto
com o Senador Vital, junto com o Deputado Arlindo.
Foi uma experiência ímpar para mim. Agradeço a atenção que V. Exª nos deu em grupo ou individualmente,
orientando-me, mostrando o caminho. A sua participação junto conosco foi de uma importância realmente
singular. Agradeço a sua inclusão no PPA da nossa
ferrovia de Porto Velho, que vem ligando Vilhena, Lucas do Rio Verde, chegando à Bahia. Tenho certeza de
que isso vai fazer diferença no futuro do nosso Estado,
como também a inclusão da reforma do Aeroporto Internacional de Porto Velho, a reforma do Aeroporto de
Ji-Paraná, a reconstrução da BR-364, que é importantíssima para o Estado de Rondônia, o porto de Porto
Velho, que também é um gargalo grande no transporte
da produção agrícola, não só do meu Estado, mas do
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Estado de Mato Grosso, que vai ao Amazonas, que
embarca para exportação. É um trabalho importante
que será feito no nosso Estado, mas importante para
todo o nosso País. O trabalho que poderá ser feito também nas universidades federais, incluindo a nossa Unir,
do Estado de Rondônia. Portanto, V. Exª nos ajudou
muito nesse PPA, não só o Estado de Rondônia, mas
quero aqui me ater ao meu Estado. Naquela audiência
pública que ﬁzemos em Porto Velho, ouvimos a sociedade, os nossos parceiros, que levaram seus pleitos
e a que V. Exª atende no PPA. Evidentemente, mais
uma vez colocada a importância, para mim, de poder
participar deste grupo que trabalhou, que, aliás, está
trabalhando ainda o Orçamento. O Deputado Arlindo
está lá, com certeza, fechado em uma sala, debatendo com os seus técnicos, os técnicos da Câmara, os
técnicos do Congresso Nacional, o fechamento, ele,
como Relator-Geral, para que a gente possa votar, na
semana que vem, o Orçamento, que é tão importante
para todos nós. Portanto, o meu agradecimento pessoal,
o meu agradecimento pelo meu Estado de Rondônia
e os cumprimentos pelo seu trabalho à frente dessa
matéria tão importante que é o PPA.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu
que agradeço e agradeço, mais uma vez, a benevolência do nosso Presidente desta sessão e às senhoras
e senhores parlamentares. Não poderia ser diferente.
Vamo-nos preparar para as boas festas.
Na semana que vem, teremos oportunidade de
apresentar aqui a todo o povo brasileiro, até porque, até
quinta-feira da semana que vem, estaremos aqui ﬁrmes
e a postos para esse trabalho, a aprovação destas importantes matérias: DRU, PPA e Orçamento da União.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner,
Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa se congratula com V. Exª, Senador Walter Pinheiro, pela luta e pelo trabalho que
desempenhou no PPA e, sem dúvida alguma, ressaltando até as medidas em relação à defesa civil no
País, porque o País, na verdade, nesse particular, não
é previdente. Então, são as congratulações.
Na sequência, e antes de passar a palavra ao
Líder Romero Jucá, quero fazer o registro dos alunos
do ensino médio do Instituto Federal de Educação de
Goiás, da cidade de Uruaçu, que se encontram nas
galerias do Senado. Os cumprimentos da Mesa e do
Senado Federal à presença de todos os alunos do
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Instituto Federal de Educação do Estado de Goiás.
Nossos cumprimentos. (Palmas.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Senador, pela ordem.
Eu gostaria de pedir a minha inscrição pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – V. Exª está inscrito, Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– É, mas, se for pela Liderança, eu falo antes e realmente tenho um compromisso. O Senador Acir vai falar
como inscrito, então posso falar pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela Liderança agora está inscrito, então, o Senador Romero Jucá; na sequência, o Senador Acir Gurgacz, como inscrito, e, em seguida, então,
V. Exª, pela Liderança, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Fora
do microfone.) – Em que ordem estou?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Então, vamos ter agora, pela Liderança,
o Senador Romero Jucá; o Senador Acir Gurgacz, como
inscrito; pela Liderança, o Senador Cristovam Buarque
e, na sequência, os inscritos: Senador Wellington Dias;
Senador Vital do Rêgo, que é V. Exª; depois, Senador
Pedro Simon e este, que preside a sessão neste momento, que é o último inscrito, por enquanto.
Com a palavra V. Exª, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer três registros rápidos.
O primeiro deles é informar à Casa que o Supremo
Tribunal Federal marcou para a próxima segunda-feira,
às 10h, a posse da Ministra Rosa Weber, no Supremo
Tribunal Federal. Tive a honra de ser Relator da Ministra
aqui, na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. Portanto, refaço este registro de que a Ministra
tem todas as condições e vai, com certeza, exercer um
excelente mandato junto ao Supremo Tribunal Federal;
provou isso na sua sabatina, provou isso na sua vida
proﬁssional ao longo dos últimos anos em que trabalhou no TST, sendo, inclusive, aprovada em sabatina
já aqui também aqui no Senado Federal. Portanto, ﬁca
esse primeiro registro.
O segundo registro que gostaria de fazer é que
hoje a CNI – Confederação Nacional da Indústria – e o
Ibope apresentaram uma nova pesquisa de avaliação
no País. E a avaliação da popularidade do Governo Dilma, cresceu de 51%, de setembro passado, para 56%
agora, neste mês de dezembro. Além disso, no Norte
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e no Centro-Oeste e no Sul, cresceu 11 pontos, indo
a 61%. Portanto, é importante registrar o crescimento
da avaliação do Governo da Presidenta Dilma, e dizer
que, nessa pesquisa, 32% ainda, além dos 56%, consideram o Governo regular. Portanto, em comparação
com a pesquisa anterior, que era de 34%, aumentou
o nível de ótimo e bom e diminuiu o nível de regular e
de péssimo. Somente 9% da população reprova o Governo da Presidenta Dilma; em setembro, o índice era
de 11%. Portanto, nós tivemos uma diminuição também na reprovação do Governo da Presidenta Dilma.
E sobre o desempenho pessoal da Presidenta, a
avaliação pessoal da Presidenta, ela subiu de 71% de
aprovação para 72% de aprovação. Portanto, também
se mantendo no nível de aprovação bastante relevante,
o que demonstra o acerto da Presidenta nas diversas
ações do Governo, inclusive no trato dessa questão
da transparência e do pedido de informação, dos pedidos de movimentação de Ministros. Na substituição
de Ministros, a Presidenta, o tempo todo, tem agido
com muito rigor. Ela hoje, pela manhã, num café com
jornalistas, reaﬁrmou que é tolerância zero, que não
compactua com nada errado no Governo e, portanto,
vai continuar a ter a sua posição ﬁrme. Eu queria fazer esse registro.
E por ﬁm, quero fazer o registro, Sr. Presidente,
que lá em Roraima, no nosso querido Estado de Roraima, o 6º Batalhão de Engenharia, comandado pelo
Coronel José Mateus Teixeira, inaugurou a Praça Capitão Felipe Sturm, com uma obra da réplica do Forte
São Joaquim. O Forte São Joaquim, que foi autorizado
em 1752, que já foi tombado este ano pelo Iphan, e
que nós estamos, num grande esforço da sociedade
de Roraima, dos Poderes de Roraima, enﬁm, dos diversos segmentos, trabalhando para realmente reconstruir, no local onde foi construído o Forte, um ponto de
registro dessa história importante do Brasil e do nosso
Estado de Roraima.
Então, a réplica foi inaugurada nessa praça de
que falei, que ﬁca no VI Batalhão de Engenharia, na
Avenida Ene Garcez, no bairro da Messejana, e que
está aberta à visitação pública.
Gostaria de reforçar aqui os parabéns à equipe
que trabalhou para a reconstrução de todos esses fatos históricos e registrar que a equipe responsável pela
construção dessa maquete tem o artista plástico Paulo
de Tarso; os militares do Exército; Fernando Mesquita, arquiteto do Iphan; Roberto Costa, arqueólogo do
Iphan; e o Tenente Coronel José Mateus Teixeira, além
de diversas pessoas da sociedade, entre as quais se
inclui o Desembargador Gursen de Miranda, que tem
feito também um trabalho muito forte no sentido de se
reconstruir, de se ter novamente construída a maquete
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do Forte São Joaquim, e o próprio Forte no mesmo
local onde já fora erguido. Mas está lá o local para que
ele seja reconstruído.
Então, gostaria de fazer esses três registros e
pedir a transcrição das matérias: “Popularidade do
Governo Dilma Cresce para 56%, diz pesquisa CNI e
Ibope” e “São Joaquim, inaugurada praça com réplica
do Forte, em Roraima”.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – V. Exª será atendido na forma regimental,
Senador Romero Jucá, na transcrição das solicitações.
Na sequência, temos a inscrição do eminente
Senador Acir Gurgacz.
Com a palavra.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos ouvintes da Rádio Senado, nossos telespectadores da
TV Senado, trago um tema, na manhã de hoje, que
entendo que é da maior importância, principalmente
para o meu Estado de Rondônia, que é a agricultura
e, evidentemente, os nossos agricultores.
A situação de insegurança jurídica e fragilidade
institucional em que se encontram os agricultores de
todo o Brasil, mas em especial do Estado de Rondônia
poderá ser resolvida parcialmente com a aprovação do
novo Código Florestal, que hoje está na Câmara dos
Deputados, já passou pelo Senado, onde debatemos
com muita profundidade esse tema, que é da maior
importância para todos os brasileiros.
Dessa forma, os agricultores, por exemplo, que
colonizaram o nosso Estado nas décadas de 60, 70,
80 e 90, atendendo ao chamado do Governo, quando
a regra vigente do Código Florestal permitia a transformação de 50% a 75% da vegetação nativa para a
implantação de lavouras, pastos e benfeitorias que
poderão ser mantidos segundo a lei da época... Isso
traz praticamente todos os agricultores de Rondônia
para a legalidade. Quem possui até quatro módulos
não precisa reconstruir a reserva legal. Isso torna legais praticamente 85% das propriedades do Estado de
Rondônia que hoje estão ilegais não por conta do que
ﬁzeram, mas por conta da lei que se mudou ao longo
do tempo. Falo da lei de hoje, não da lei da época em
que era permitido fazer essa transformação, era permitido fazer o trabalho que ﬁzeram para desenvolver o
Estado de Rondônia, a Amazônia, o nosso País.
Mas hoje chamo a atenção para uma outra questão que também mantém milhares de agricultores na
ilegalidade, em situação de risco e de total insegurança
jurídica. Trata-se da falta de regularização fundiária das
vastas áreas de terras situadas na Amazônia Legal.
A regularização fundiária em Rondônia e na Amazônia está atrasada pelo menos 30 anos. Em Rondônia, pouco se fez após os grandes ﬂuxos migratórios
das décadas de 1970 e 80, quando a população do
então Território Federal de Rondônia passou de 110
mil habitantes, no Censo de 1970, para mais de 500
mil, em 1982, quando da transformação de território
em Estado.
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Essa nova fronteira econômica não cessaria seu
crescimento e, no Censo de 1996, Rondônia possuía
mais de 1,2 milhão de habitantes. Muitos desses migrantes estão até hoje aguardando a regularização de
suas terras e novas demandas foram criadas pelos movimentos sociais de luta pela reforma agrária que se fortaleceram após a abertura democrática brasileira. Hoje
existem em Rondônia, 195 projetos de assentamento,
com 37.108 famílias assentadas, em área aproximada
de seis milhões de hectares. O Estado possui cerca de
30 acampamentos de agricultores que ainda não são
considerados assentamentos pelo Incra. A situação
mais grave e os conﬂitos estão nos acampamentos.
Só no Município de Buritis são 16 acampamentos. Alguns estão sendo transformados em assentamentos,
mas todos estão em situação irregular.
Uma ação mais efetiva para recuperar esse passivo da reforma agrária no País foi retomada somente
há dois anos, ainda no Governo Lula, com o Programa Terra Legal, que já cadastrou 22 mil famílias em
Rondônia que se encontram em situação irregular nos
assentamentos, acampamentos ou em imóveis com
termo de posse e até desmembrados e com escritura,
mas sem a devida certiﬁcação cartorial, sem georreferenciamento e as imposições legais para a conquista
do título de propriedade da terra.
Nestes dois anos, o Programa Terra Legal já contratou o georreferenciamento em 41.427 ocupações,
abrangendo 7,39 milhões de hectares. E já foram emitidos títulos para 263 produtores rurais nos Municípios
de Alvorada d’Oeste, Candeias do Jamari, Itapuã do
Oeste, Machadinho d’Oeste, Mirante da Serra, Porto
Velho e Urupá, perfazendo 11,33 mil hectares.
Esse trabalho pode parecer lento para quem tem
pressa em regularizar a sua situação para produzir
dentro da legalidade, com acesso a crédito e aos programas governamentais, mas já é um grande avanço
considerando as condições amazônicas e o atraso de
30 anos no processo de regularização fundiária na
Amazônia, em especial no nosso Estado de Rondônia.
De acordo com a Secretária de Regularização
Fundiária do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
a Drª Shirley do Nascimento, que esteve conosco em
audiência pública da Comissão de Agricultura no Município de Ariquemes, em Rondônia, na região do Vale
do Jamari, representando o Ministro Afonso Florence,
o trabalho é lento porque envolve procedimentos técnicos, questões judiciais, cartorárias, órgãos dos governos federal, estaduais e municipais, além de muitos
conﬂitos e das diﬁculdades de realização do georreferenciamento nas áreas rurais da Amazônia.
Desse modo, o trabalho feito nesses dois anos
pelo Programa Terra Legal conseguiu apenas sanear
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30 anos sem uma ação efetiva na regularização de
terras na Amazônia.
É importante destacar também as ações integradas entre os Governo federal, estadual e municipais,
favorecidas por conta do alinhamento político. Somente
através de uma ação integrada dos governos federal,
estadual e municipal será possível realizar de maneira adequada o programa de regularização fundiária.
Em convênio celebrado com o Governo Federal,
o Estado realizou, em 2011, o georreferenciamento
de 5 mil propriedades de um total previsto de 12 mil.
Defendemos essa integração. Esse foi o objetivo de
nosso seminário e é neste sentido que estamos trabalhando: a união do Governo Federal e do Estado de
Rondônia para atender à necessidade da população
do meu Estado.
O trabalho mais árduo já foi feito, a base de dados está montada e a perspectiva daqui para a frente é
de que os resultados irão aparecer mais rapidamente,
com uma resposta positiva para a sociedade e para a
economia da região. Estamos conﬁantes nesse trabalho
e é disso que precisamos para continuar produzindo
com inclusão social, desenvolvimento econômico e
proteção ambiental.
A notícia boa que tivemos do Superintendente
do Incra, Carlino Lima, é que o órgão dispõe de R$ 14
milhões para investir em assistência técnica nos assentamentos de Rondônia em 2012. O Incra também está
implantando uma nova metodologia de trabalho para
agilizar o processo de regularização dos assentamentos. O objetivo é tornar os assentamentos em unidades
de produção estruturadas, com segurança alimentar
garantida, inseridos na dinâmica do desenvolvimento
municipal, regional e territorial de forma sustentável.
É isso que queremos ver em todos os assentamentos de Rondônia e também nas propriedades rurais que já deixaram de ser assentamentos, mas que
ainda dependem da certidão imobiliária para poderem
produzir com segurança e ter acesso a crédito e assistência técnica.
Com relação à pesca e aqüicultura, Sr. Presidente, na semana passada também realizamos uma audiência pública com o Ministro da Pesca e Aquicultura,
Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, que apresentou um
panorama das atividades do Ministério em todo o Brasil
e a proposta de uso de parte dos recursos do Fundo
Amazônia, criado em 2008 pelo Governo brasileiro
com o objetivo de promover projetos de prevenção e
combate ao desmatamento, para o desenvolvimento
da atividade pesqueira e aquícola sustentável na Região Norte do País.
Concordo com a proposta do Ministro Luiz Sérgio, pois entendo que uma das formas de preservar a
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Amazônia é justamente oferecer uma atividade econômica para a população amazônida que compatibilize
a preservação ambiental com a produção, para que
ela possa ter uma renda para se sustentar. A pesca e
a piscicultura são atividades totalmente compatíveis
com a proteção do meio ambiente.
Um dia após a audiência com o Ministro na Comissão de Agricultura, ele esteve conosco em Rondônia, juntamente com o Governador Confúcio Moura, o
Senador Valdir Raupp e a Deputada Marinha Raupp
para a entrega da minuta do convênio entre o Governo Federal e o Governo do Estado no Programa Água
Produtiva, que tem como meta aumentar a produção
de pescado em Rondônia das atuais 15 mil toneladas
para 80 mil toneladas/ano.
É um grande desaﬁo, mas se levarmos em conta
o potencial de águas do Estado, os projetos de piscicultura do Governo do Estado de Rondônia, das usinas hidrelétricas, com o aproveitamento do lago das
barragens com tanques-redes, e do Governo Federal,
Rondônia poderá saltar para 80 mil toneladas/ano em
pouco tempo.
O Ministro também fez a entrega de nove máquinas retroescavadeiras para a construção de tanques
para a criação de peixes e está dando o apoio necessário para que os pescadores e aquicultores se organizem em cooperativas para fortalecer toda a cadeia
produtiva do pescado no Estado de Rondônia.
Receberam as máquinas os Municípios de Cacaol, Ariquemes e Porto Velho. Também receberão escavadeiras os Municípios de Pimenta Bueno, Mirante da
Serra, Presidente Medici, Rolim de Moura, São Felipe
d’Oeste, Ouro Preto d’Oeste e outros Municípios no
ano que vem, como Alta Floresta, Jiparaná e outros
que pediram esse benefício tão importante para os
aquicultores.
Creio que estamos no caminho certo para que
Rondônia se transforme num dos maiores produtores
de pescado do País e assim possamos melhorar as
condições de vida dos pescadores e agricultores que
também praticam a piscicultura, bem como fortalecer
a nossa economia.
Faço questão de cumprimentar o nosso Governador Confúcio Moura pelo programa e pela determinação
de levar ao agricultor essa alternativa de aumento de
renda que é a produção de pescado no nosso Estado de Rondônia. Fica aqui o nosso agradecimento ao
Governador Confúcio Moura e toda a sua equipe, que
estão trabalhando nesse programa tão importante para
o nosso Estado de Rondônia.
Concedo o aparte ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Acir, V. Exª, como sempre, com a sua experiência, a sua vivência de amazônida, aborda com muita
propriedade a questão da sobrevivência dos amazônidas. É muito simples para alguns setores que defendem, de maneira muito radical, o ambientalismo
pensar, por exemplo, que não temos alternativas para
as populações da Amazônia. Não olhar, por exemplo,
que temos 25 milhões de habitantes naquela região,
muitos deles vivem realmente só de sobrevivência. E
aí V. Exª registrou alternativa, como a piscicultura, que
não é poluente, não causa nenhum dano ao meio ambiente, e é rentável. O meu Estado, por exemplo, que
era basicamente um Estado de produção agropecuária, hoje, por incrível que pareça, exporta peixe para
o Amazonas. Por quê? Porque muita gente desistiu
de criar gado para fazer piscicultura. Então, é muito
importante que haja estímulo do governo federal, dos
governos estaduais, para que as pessoas que estão
naqueles assentamentos, naquelas vicinais distantes,
naquelas beiras de rio, possam, de fato, ter estímulo
para ter uma alternativa econômica de sobrevivência;
não de sobrevivência; é econômica, para poder melhorar de vida, de poder realmente ter um futuro. Portanto, quero cumprimentar V. Exª e parabenizá-lo pelo
brilhante discurso que, como sempre, faz sobre o tema.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito
obrigado, Senador Mozarildo. O seu Estado está crescendo muito na produção do pescado. Tenho grandes
amigos que estão investindo em Roraima; um deles,
chamado Adelino da Silva, que saiu de Rondônia, foi
para Manaus, e hoje está investindo em Roraima para
a produção do pescado.
O seu Estado está crescendo a passos largos na
produção do pescado e alimentando a cidade de Manaus, que é banhada por um rio piscoso. Mas os nossos
Estados – o de V. Exª, Roraima, e o nosso Estado de
Rondônia – já exportam também produção de pescado
de cativeiro para Manaus. E nós queremos exportar
para todos os Estados brasileiros o nosso tambaqui, o
nosso pirarucu, o nosso tucunaré, o pintado, a tilápia,
que estão sendo produzidos em cativeiro, em grande
escala, no Estado de Rondônia, e que deve avançar,
e muito, nessa produção.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Permita-me um aparte, Senador Acir?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Com
o maior prazer, Senador Vital do Rego.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Quero
estender o aparte que ﬁz ao Senador Walter Pinheiro, quando tratou da questão do PPA. Dizia o Senador Walter como foi interessante para todos nós essa
convivência.
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E por estar V. Exª na tribuna falando sobre diversos assuntos atinentes à Comissão que V. Exª dirige
tão bem, Comissão de Agricultura, às importantes
missões que V. Exª abraçou no Senado, entre elas eu
queria ressaltar uma que me tocou muito mais proximamente. Porque pude conviver com V. Exª, neste ano
todo, na condição de Presidente da Comissão Mista
de Orçamento, sendo V. Exª o relator de receita. Eu
não me canso – V. Exª já ouviu isso diversas vezes –
de dizer que o resultado do êxito do funcionamento da
Comissão de Orçamento deve muito ao interesse que
os parlamentares, Senadores e Deputados, têm para,
ao emendar o Orçamento – e olha que emendamos
muito pouco, pois somos muito garroteados, muito limitados a essa questão, Presidente Casildo – mas, o
grande despertar desse interesse é a capacidade de
emendamento, e ela só existe graças à possibilidade
de uma receita. E aí foi onde pontuou V. Exª com proﬁciência, ao lado de seus assessores e consultores do
Senado, na Comissão de Orçamento. V. Exª conseguiu
no momento em que estamos atravessando uma crise internacional séria; no momento em que as nuvens
não estão boas na Europa e nos Estados Unidos; no
momento em que o Brasil vive superando suas diﬁculdades, graças à sua economia interna, V. Exª conseguiu R$26 bilhões a mais de receita ao Orçamento e
conseguiu convencendo setores da área econômica do
Governo, convencendo os partidos políticos. E foi tão
forte a condução de V. Exª que, na segunda reestimativa
de receita, V. Exª disse: “Não, agora é hora de deixar o
zero a zero: de não aumentar nem diminuir.” Então, por
isso tudo, eu queria, publicamente, em nome da Presidência da Comissão de Orçamento, dizer à Rondônia
que somos muito honrados de ter um representante
daquele Estado, da estatura, da altivez de V. Exª, que
sabe, sem dúvida alguma, ser merecedor da conﬁança
daquele povo, porque foi através do trabalho de V. Exª
que Rondônia, certamente, nos próximos anos, vai ter
os frutos da semente que plantou o relator de receita
para o Orçamento do seu Estado, do meu Estado e
de todas as Unidades da Federação. É o testemunho
que eu faço com a gratidão daquele que entende ser
possível o trabalho da Comissão de Orçamento, graças a um grande relator de receita.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Vital, eu não conseguiria dar um
passo sem o comando de V. Exª, que tem feito um trabalho fantástico à frente da Comissão Mista de Orçamento. V. Exª tem nos orientado e se ﬁzemos alguma
coisa que ajudou a Comissão foi sob sua orientação.
Para mim, é uma honra fazer parte dessa Comissão e ser liderado por V. Exª. Se produzimos um
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grande trabalho é porque a equipe é coesa e porque
tem um Líder e esse Líder é o Senador Vital do Rêgo.
Muito obrigado.
Ouço o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Acir Gurgacz, peço a palavra apenas para
dizer, continuando o que disse o nosso Senador Vital
do Rêgo, que não só Rondônia tem motivos para se
orgulhar do seu trabalho, como representante do Estado, mas nós do PDT também, por tê-lo como militante
e por ser o nosso Líder aqui no Senado. Quero dizer
que o seu discurso mostra o seu preparo e a forma
como o senhor defende o seu Estado. Mas eu quero
chamar a atenção de algo que não se percebe: além
de Rondônia, V. Exª é um Senador que carrega a ideia
de Senador da República. A prova disso são as sessões que o senhor tem feito às sextas-feiras, à tarde,
para discutir a agricultura brasileira. Eu creio que esses
debates, e eu assisti a alguns deles sem estar presente, alguns deles têm dado caminhos, rumos aos quais
deveríamos prestar mais atenção na hora de trabalhar
a agricultura brasileira. Agricultura que tem sido o carro-chefe. Houve um tempo – foi por um curto período de
tempo – que o carro-chefe da economia brasileira foi a
indústria. As pessoas sempre dizem que foi a indústria
automobilística. Isso por um período curto. O tempo
todo foi o café, o algodão, o açúcar e, recentemente,
tem sido a soja especialmente. Mas é a agricultura que
tem sido o carro-chefe. O senhor tem trabalho nisso
e tem levantado problemas e encaminhado soluções,
que, se não tomarmos, o setor poderá ter problemas
no futuro. Parabéns. Manifesto aqui, de público, a minha satisfação em tê-lo como nosso Líder no Senador.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque. Para mim, é
uma honra, um prazer dividir os trabalhos com V. Exª
nesta Casa e, principalmente, no nosso querido PDT,
do qual fazemos parte; debatemos, discutimos tudo
que é do interesse do nosso País, dos nossos Estados
e dos nossos Municípios.
Vamos continuar esse trabalho. Temos a certeza
de que o PDT tem muito a dar ao nosso País. Junto
com a Presidenta Dilma, tendo ou não ministério. O
importante é que nós do PDT temos uma linha, temos uma conduta, temos um projeto para o nosso
País. Temos as nossas teses e as temos defendido.
Isso que é importante para nós pedetistas, Senador
Casildo Maldaner.
Temos um projeto de lei que transfere as terras
da União, no Estado de Rondônia, para o Estado de
Rondônia, para que ele possa gerenciar e praticar essa
regularização fundiária no nosso Estado.

DEZEMBRO54639
2011

Sábado 17

Vou ler aqui um artigo para que as pessoas possam nos entender.
“Art. 3º As terras transferidas ao domínio dos Estados de em atividades agrícolas
diversiﬁcadas, de conservação Rondônia, de
Roraima e do Amapá deverão ser preferencialmente utilizadas ambiental e desenvolvimento
sustentável, de assentamento, de colonização
e de regularização fundiária, podendo ser adotado o regime de concessão de uso previsto no
Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967”.
Esse projeto transfere ao domínio dos Estados
de Rondônia, de Roraima e do Amapá as terras pertencentes à União. Esse projeto está na CCJ aguardando a designação de um relator. O objetivo é incluir
Rondônia no benefício de transferência das terras da
União para o Estado. Isso facilitará a regularização
fundiária no nosso Estado de Rondônia. Nós queremos dar documento aos nossos agricultores, para que
eles possam ter acesso a crédito bancário, possam ter
acesso aos programas de Governo, possam aumentar
a sua produção agrícola e possam ter segurança jurídica. Se a pessoa está na terra produzindo, há dez,
vinte, trinta anos, e não tem o documento, ele não tem
segurança de fazer investimento, não tem segurança,
inclusive, de cuidar das reservas, cuidar das nossas
ﬂorestas. E esse é um grande objetivo nosso: aumentar a produção agrícola, mas preocupados com o meio
ambiente; cuidar das nossas reservas, cuidar das nossas ﬂorestas, cuidar das APPs. Mas, se o indivíduo
não tem o documento da sua terra, ele também não
tem compromisso de cuidar das reservas, também não
tem compromisso de cuidar das suas APPs, não tem
compromisso de cuidar do meio ambiente. Portanto,
para cuidarmos das nossas ﬂorestas, nós temos que
dar documento ao homem do campo.
Era isso que eu tinha para dizer.
Muito obrigado pela sua atenção, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa gostaria de se congratular com
V. Exª, Senador Acir Gurgacz, não só pelo trabalho que
foi desenvolvido perante a Comissão de Agricultura,
que V. Exª preside nesta Casa – uma grande Comissão, percorrendo o Brasil –, mas pelas terras, agora, de
Rondônia. Inclusive, chamou-me a atenção a questão
da regularização das áreas, das terras. As pessoas estão lá radicadas. Dessas, muitos catarinenses, muitos
do Sul do Brasil, que estão em Rondônia trabalhando.
As famílias estão se criando lá. Essa transferência das
terras do Governo Federal para que o Estado, que conhece mais, possa administrar e dar essa praticidade,
acho que é uma grande saída.
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A Mesa ouviu com muita ênfase a expressão de
V. Exª, dizendo que Rondônia, hoje, produz cerca de
15 toneladas de pescados e poderá, em pouco tempo,
ir a 80 toneladas de pescado.
Olha, não só o Brasil, mas o mundo agradece a
Rondônia. É uma grande expectativa.
Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, como Líder, concedo
a palavra ao eminente Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ontem, foi
a entrega de um prêmio, organizada por um instituto
chamado Instituto Innovare.
O Instituto Innovare e a Fundação Roberto Marinho têm um prêmio para aqueles que consigam inovar
mais no funcionamento da Justiça. É surpreendente
como no Brasil há grandes experiências para melhorar
o funcionamento da Justiça, inovações que são feitas
por pessoas, por grupos, encontrando brechas que
permitem fazer com a Justiça se faça de forma mais
rápida e mais próxima dos interesses das pessoas.
Diversos prêmios foram dados, ontem, pela Fundação Roberto Marinho e pelo Instituto Innovare. Por
exemplo, uma juíza gaúcha, Salise Monteiro, tem um
projeto que coloca deﬁcientes visuais para fazer transcrição de audiências e sessões de julgamentos. Empregou pessoas que não teriam emprego de outra
maneira com facilidade.
O promotor de Justiça Pedro Borges Mourão, do
Rio, foi contemplado por causa do projeto que permite
maior rapidez nas investigações de homicídio.
O defensor público Thiago Tozzi ganhou o prêmio por conseguir – vejam que interessante – que a
concessionária de energia do Ceará perdoasse a dívida de pacientes que mantêm equipamentos médicos
ligados em casa. Com isso, estão reduzindo o custo
da saúde pública. Não conseguiam pagar a conta de
luz e, se a luz fosse cortada, as pessoas morreriam.
Ele conseguiu esse perdão.
O advogado Darci Frigo saiu vitorioso porque
garantiu a famílias de Curitiba o direito de morar em
endereços regularizados.
Mas houve um dos prêmios, da desembargadora Marilene Melo Alves que vale a pena nós considerarmos aqui. A desembargadora Marilene criou um
programa pelo qual soldados da Polícia Militar que
estão nos morros do Rio de Janeiro graças às UPPs
passassem a ser intermediários das discussões entre pessoas, entre moradores. Dois moradores, duas
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casas; eles têm uma divergência. Em vez de entrar
na Justiça, no sistema tradicional, que a gente sabe
que nunca vai resolver as coisas e o tanto de tempo
que demora, nem eles teriam recursos para isso, eles
procuram esse soldado da PM, que conversa com os
dois e dirime esse problema. Essa iniciativa dessa desembargadora mereceu o prêmio. E eu creio que é um
premio válido e é um exemplo.
Isso merece que aqui seja citado para dar um
prêmio ao Instituto Innovare e à Fundação Roberto
Marinho por, juntos, estarem promovendo experiências como essas.
Mas eu quero falar de outra coisa. Hoje de manhã, eu vi, no programa Bom Dia Brasil, uma entrevista
com a desembargadora e com um soldado que fazia
esse trabalho de intermediação entre as partes, de solução de desentendimentos. Esse soldado disse que
uma das primeiras coisas que ele teve que aprender
quando chegou lá no morro para fazer esse trabalho
de intermediação foi aprender a falar como o povo dali.
Senador Vital do Rêgo, veja que coisa: ele precisou aprender a falar como o povo local fala. Sabe por
quê? Porque o Brasil está tendo dois idiomas português: dos que aprendem na escola e dos que ﬁcam
nas ruas. Não é igual. Já é diferente. Os outros países
estão lutando porque têm muitos idiomas; a Bolívia, o
Paraguai. O Brasil teve a sorte de uma integração que
espalhou um único idioma. E nós, por erros de concepção econômica, por desprezo à educação, estamos
criando duas formas diferentes, três formas, cinco, mil
formas diferentes de falar o português. Isso, porque
temos um integrador, que é o meio de comunicação.
Se não fossem as rádios, as televisões, hoje, o
português, não de uma região para outra, isso é sotaque, mas o português entre as classes sociais seria
tão diferente de um grupo para o outro que a gente
poderia considerar dois dialetos: o dialeto – chamemos
– erudito e o dialeto popular. Isso é uma tragédia para
a organização e o funcionamento de um país; uma tragédia social porque, mesmo que eu reconheça que é
preciso respeitar o português popular, vamos falar claro, ninguém consegue um bom emprego falando o tal
do português popular, porque nas provas e exames se
exige o português formal, que todos têm que aprender.
Fiquei vendo o Instituto Innovare, ﬁquei vendo
a Fundação Roberto Marinho dando prêmios, vendo
essa coisa maravilhosa de um soldado da PM trabalhar
colocando duas partes do morro em contato e resolvendo os problemas entre eles; mas, ao mesmo tempo, preocupado porque de repente constato, ao ouvir o
depoimento dele na televisão, esta situação que venho
denunciando há muito tempo: que a falta de escola leva
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até o idioma a se distanciar de um grupo para o outro,
dos que estudam para os que não estudam.
Aí aproveito para dizer que, em uma realidade
como esta, em uma tragédia como esta, o Governo
Federal está caminhando, Senador Vital do Rêgo, para
reduzir, reduzir o piso salarial do professor. É tão absurdo isso que eu preciso explicar de onde vem esta
minha preocupação.
O piso salarial do professor é uma inovação.
Apesar de termos 500 anos de história, isso surgiu
recentemente. Durante a Constituinte, o Deputado Severiano Alves, do PDT, colocou artigo na Constituição
que permitia criar piso salarial do professor. Eu tenho
orgulho de dizer que aqui no Senado eu coloquei o
projeto de lei que criou o piso. A Constituição permitia, graças ao Severiano, e eu ﬁz o projeto de lei que
foi aprovado graças ao interesse do Ministro Fernando
Haddad, graças ao Presidente Lula. Finalmente, o Presidente Lula sancionou esse projeto. O Brasil passou a
ter piso salarial a partir de 2008; não tinha piso salarial
para professor. Há piso salarial para todo mundo, há
até o salário mínimo, mas o piso salarial do professor
não existia. Criamos o piso.
Eu achava que a luta tinha terminado ali. Nada.
Estava começando, porque cinco Governadores entraram na Justiça para dizer que o piso era inconstitucional.
Eu me lembro de que disse que dizer que o piso
salarial do professor era inconstitucional era o mesmo
que dizer, em 1888, que a Lei Áurea era inconstitucional, porque cada Estado deveria ter o direito de dizer
se teria ou não teria escravo, como, aliás, nos Estados Unidos, em que, durante décadas, a escravidão
era aceita em um Estado e não o era em outro. Felizmente, os Governadores de 1888 não eram iguais
aos de hoje; nenhum deles entrou na Justiça pedindo
a inconstitucionalidade da Lei Áurea, assinada pela
Imperatriz em exercício, Princesa Isabel.
Felizmente, a Princesa Isabel teve sua lei aceita
imediatamente. No Brasil, o piso dos professores enfrentou resistência. O pedido de inconstitucionalidade foi
para o Supremo e se arrastou por muito tempo. No ﬁm,
o Supremo disse: “Esta lei é constitucional”, e criou-se
o piso. Mas o piso precisa ser reajustado. A gente não
pode criar um piso e dizer que ele vai valer por dez,
vinte anos igual. Foi preciso reajustar o piso, que era
de R$975,00. Foi necessária uma lei para dizer como
reajustar o piso salarial. O Governo Federal tomou a
iniciativa de mandar o projeto para o Congresso. Aqui,
eu, como Relator, junto com o Ministro, com toda a
simpatia que ele tinha, porque o projeto começou com
ele, acertamos como deveria ser o reajuste.
Senador Casildo, o que nós deﬁnimos no projeto
de lei foi que nos anos de crise não haveria reajuste
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real; o reajuste seria pelo INPC, ou seja, o professor
não perderia. A taxa da inﬂação seria aplicada a cada
ano ao piso salarial, Então, o professor ﬁcaria com o
mesmo salário real; não perderia. O valor monetário
cresceria de acordo com o INPC, que mede a inﬂação
no período, mas, nos anos em que tivéssemos alguma
bonança, tivéssemos uma boa situação, o reajuste seria acima da inﬂação.
Qual taxa,Senador Casildo?
Uma taxa que imaginamos que era boa: todo ano
o Governo Federal, quando há bom desempenho na
economia, transfere um valor, chamado Fundeb, um
valor que vem do Fundo para o Desenvolvimento da
Educação de Base (Fundeb) por aluno. Pega o valor
total do Fundeb, divide pelo número de alunos e transfere esse dinheiro para o Estado e o Município.
O que nós dissemos foi o seguinte: “nesses anos
bons, em que é possível até ao Fundeb crescer, nós
faríamos o reajuste do piso salarial do professor proporcional, na mesma taxa, ao crescimento do Fundeb
por aluno”. Ou seja, na mesma proporção do recurso
que o Fundeb transfere ao Estado, dividido pelo número de alunos.
Duas formas. Quando o Fundeb fosse bom, a
gente colocaria o reajuste conforme o Fundeb. Isso
seria acima da inﬂação. É impossível este País dar
certo se o salário do professor for tão baixo como está.
É preciso valorizar.
O Plano Nacional de Educação, que o Governo
propôs, diz que o piso salarial terá que ser reajustado
acima da inﬂação até quando os professores do Brasil
tiverem uma remuneração equivalente à dos outros proﬁssionais com a mesma qualiﬁcação dos professores.
O Plano que o Governo está fazendo diz isso. O
Plano está sendo discutido na Câmara. E, antes mesmo
disso, decide-se rasgar o Plano Nacional de Educação
e eliminar a possibilidade de o reajuste ser conforme o
aumento dos recursos desse tal de Fundeb. Querem
que o reajuste seja apenas conforme o INPC. Ou seja,
o professor vai ter sempre o mesmo piso.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – V. Exª
me permite?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Se houver inﬂação, reajusta, mas só conforme a
inﬂação. Logo, você reajusta o salário, mas o preço de
todas as mercadorias subiu igual. Então, é o mesmo.
Mas tinha algo mais grave, Senador Vital, a quem,
com prazer, concederei o aparte em seguida. É que
querem aplicar ao salário, ao piso salarial, o INPC da
inﬂação de doze meses, mas os salários não são reajustados a dezesseis ou dezoito meses. Ou seja, quando
você faz as contas, o reajuste que querem dar ao piso
salarial do professor será inferior à inﬂação do período.
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Isso é um crime, Presidenta Dilma, contra o Brasil!
Como é que este País que gasta 50 bilhões para
a Copa, 50 bilhões para as Olimpíadas, 50 bilhões para
uma ferrovia, o trem-bala, 50 bilhões para Belo Monte
– estou simpliﬁcando o número apenas para dar uma
ênfase – não consegue transferir aos professores o
mesmo reajuste que se dá ao Fundeb, um dinheiro
que já é transferido?!
Quando houve o aumento do salário dos Senadores, há um ano, eu coloquei um projeto de lei dispondo
que, toda vez que houvesse um aumento de salário
para parlamentar, ia se dar o mesmo reajuste para o
piso salarial. É o mínimo que a gente podia fazer.
Agora, está-se propondo reduzir o valor real do
piso. Eu não acredito que isso vá prevalecer quando
chegar à Presidenta Dilma, mas é preciso lembrar que
a origem da mudança do projeto que elaboramos e de
que fui o relator veio por inﬂuência do Governo Federal,
do Ministério da Fazenda. O Ministro Fernando Haddad
está de acordo com essa proposta que nós ﬁzemos
aqui e que foi feita conversando com ele. Eu estive no
gabinete dele e ele está sensível. Ele é uma pessoa
sensível. Não foi ele. Quando eu falo Governo, parece
que é uma coisa só, mas não. Têm mais de uma coisa
dentro do Governo. O Ministro da Educação estava de
acordo com o reajuste do piso salarial dos professores
acima da inﬂação, quando possível. Quando possível!
Aí vem o da Fazenda e diz que não, de jeito nenhum.
Pior, como eu já disse: a taxa de inﬂação que servirá
para o reajuste do piso é referente a 12 meses, mas
os salários não sobem há 16 ou 18 meses. Então,
essa taxa de 6,5% é inferior ao aumento dos preços
no período. É absurdo imaginar isso!
Senador Acir, eu confesso que ﬁca difícil ser da
base de apoio de um governo que reduz salário de
professor. É muito difícil para mim! Como é possível
uma coisa dessa?! Eu estou dizendo com sinceridade e esperança: com a sinceridade de dizer que não
é possível ﬁcar na base de apoio de um governo que
reduz – reduz! – o valor de um piso salarial e com a esperança de que isso não vá acontecer. É perfeitamente
possível se negociar ainda; é perfeitamente possível
que a Presidenta pense diferentemente.
Hoje, qual é a situação? A Comissão de Fiscalização da Câmara aprovou a política de que haverá
redução no valor real. Haverá uma elevação, mas abaixo da inﬂação. A Deputada Fátima Bezerra, do Partido
dos Trabalhadores, de apoio ao Governo, pediu e está
coletando assinaturas para que o assunto chegue ao
plenário e seja discutido e modiﬁcado a favor dos professores. Eu espero que a Deputada Fátima Bezerra
ganhe essa luta que está fazendo. Eu espero que o
Plenário discuta outra vez e desfaça o que a Comissão
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de Fiscalização fez. Que volte ao que o Senado inteiro
aprovou e as três Comissões da Câmara aprovaram, e
que o reajuste do piso salarial se dê como foi proposto a partir daqui, nas conversas com o Ministro. Que
haja duas possibilidades: quando as coisas estiverem
bem, a gente reajusta conforme o Fundeb; quando as
coisas não estiverem bem, a gente reajusta conforme
a inﬂação.
Eu faço aqui um apelo para que a Presidenta dê
orientação ao Partido, à sua base de apoio, que tem
seguido tudo que ela manda, na verdade, ao ponto,
Senador Vital, de, às vezes, a gente discutir se temos
uma democracia mesmo ou se temos apenas uma
maioria tão forte que se impõe independentemente
de qualquer coisa. Ela tem condições de propor que
a sua base não aprove dessa maneira e, se aprovar,
ela tem condições de vetar essa maneira e fazer de
uma forma diferente.
Esse é o apelo que eu faço para que, no Brasil, quando tivermos uma coisa tão bonita como esta
de um PM ser paciﬁcador em disputas familiares, em
descontentamentos familiares, uma coisa tão bonita,
o PM não precise aprender o português local. Que ele
chegue lá falando a mesma língua que fala o povo, e
que essa mesma língua seja construída numa escola
igualmente boa para todos.
Esse era o meu discurso, Senador. Mas eu vejo
dois pedidos de aparte e, com o maior prazer, eu concedo aos dois Senadores.
Senador Vital.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Senador Cristovam, sempre ouvir V. Exª é motivo, para
mim, de aprendizado. Não deixo de fazer registro do
seu envolvimento com o País e, principalmente, com
os assuntos que versam sobre a educação brasileira.
Aí, navegando com as suas palavras, eu me lembrei
de que a síntese que eu poderia fazer num aparte,
para não fazer nenhum discurso dentro deste aparte, era dizer que essa é uma questão de prioridade.
V. Exª traz um assunto que é uma decisão política do
Governo, porque é muito clara, é muito transparente
essa redução, essa retração àqueles que, sem dúvida alguma, serão os grandes ﬁadores do Brasil que
nós queremos. Há dez anos, houve uma política de
priorização nos investimentos de infraestrutura do
País. Chegou-se ao ponto de criar o famoso PAC. Por
quê? Porque era necessário. O Presidente Lula, em
boa hora, entendeu que precisava dar um choque de
gestão, atacando a infraestrutura. Criou-se o PAC. Há
um ano, eu ouço a Presidente Dilma comprometida
com a saúde. E nós estamos trabalhando fortemente – eu falo isso ao lado do Senador Acir – no Orçamento para que, este ano de 2012, seja, Presidente,

676

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

um orçamento da saúde. Nós estamos injetando na
saúde R$12,5 bilhões agora. Então, se V. Exª traz outro assunto, que para mim é tão ou mais importante
– quero deixá-lo, pelo menos, no mesmo patamar de
prioridade –, por que não o Congresso Nacional dar
um exemplo a partir de uma política de valorização dos
nossos professores? Porque já é evidente, já é claro:
nós estamos andando para trás. Se o Brasil conseguiu, com a comunicação que V. Exª colocou, integrar
os nossos dialetos indígenas – e quantas tribos nós
temos? –, se nós conseguimos integrar o sotaque do
Norte com o do Nordeste, o do Sul com o do Sudeste, se eu posso conversar com a gaúcha Ana Amélia
com o mesmo estilo, falando a mesma língua, apesar
disso, hoje já há, claramente, com os ruídos do nosso
português, com as gírias, com as diferentes formas
de falar, duas línguas: a língua da rua e a língua da
escola. E, se não cuidarmos, vamos ter a ponte sendo
destruída entre essas duas línguas. Vamos integrar, e
quem integra, quem é o cirurgião dessa operação é o
professor. Se a gente o desmoraliza... Hoje eu vejo que
a licenciatura, as oportunidades do ensino superior na
área de educação estão cada vez menos atrativas para
os jovens. Para que ser professor se não tem sequer
aquilo que é elementar na sua sobrevivência física?
Então, por isso, é sempre bom ouvir V. Exª. Acho que
esse discurso é um alerta. A Presidente Dilma é uma
mulher comprometida com a causa da educação – V.
Exª conhece a formação –, é uma Presidente que tem
a necessidade do tema como um tema de Governo,
de Estado, e tenho absoluta certeza de que os erros
que V. Exª está colocando serão dirimidos, e nós vamos atacar, colocando a educação como prioridade.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado, Senador.
Quero dizer que, quanto a essa visão dos dois
idiomas, se prestarem atenção, conversando com seus
eleitores, vão ver que isso acontece. Não foi por uma,
duas nem três vezes que ouvi pessoas dizerem: “Eu
gosto muito de ver a TV Senado, vocês falando. Só que
eu não entendo o que vocês dizem”. Já ouvi mais de
uma vez. Eles dizem: “Eu não entendo direito o que
vocês falam. Vocês falam difícil comigo”. Já disseram
– aliás, não só do conjunto, mas de mim: “Gosto muito,
Senador, quando o senhor fala, mas, às vezes, eu não
entendo. O senhor fala muito difícil”. Eu teria de mudar
a maneira de falar, falar de uma maneira inteligível, e
isso signiﬁca que temos duas formas diferentes de
falar o português. Então, era isso que queria colocar
para o senhor.
Tenho esperança, sim, de que a Presidenta resolva, mas, quando vou negociar, o que me dizem os do
Governo Federal? “Falem com os governadores e com
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os prefeitos. Eles que estão contra”. De fato, são eles
que vão pagar mais, até que aconteça o que defendo: a
federalização da educação de base. A responsabilidade de educar, de dar educação de base deve ser pelo
menos igual à de educar no ensino superior, em que
as universidades são federais. O ensino fundamental
é, no mínimo, tão importante quanto as escolas técnicas, que são federais.
Disseram-me: “Fale com os governadores e prefeitos”.
Então, governadores e prefeitos, se vocês não têm
dinheiro, defendam a federalização, coloquem isso nas
mãos do Governo Federal, mas não ﬁquem contra os
professores, por favor. Ficar contra o professor é ﬁcar
contra o futuro do País.
Senador Acir.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Senador Cristovam, para mim, é sempre um aprendizado
lhe ouvir aqui no Senado Federal, da tribuna ou nas
nossas reuniões do nosso Partido. E quero me solidarizar com V. Exª na defesa do ensino em nosso País.
Nós precisamos fazer com que as crianças possam
aprender lá em Rondônia a mesma coisa que aprendem, e com a mesma qualidade, do que aprendem aqui
no Distrito Federal, que aprendem lá em São Paulo,
que aprendem lá em Porto Alegre, que aprendem lá
no Nordeste. Nós precisamos uniﬁcar isso. Fazer com
todo o Brasil cresça, junto, da mesma forma. E como
fazer isso? É por meio do ensino, por meio da uniﬁcação, da federalização. E fazendo com que os nossos
professores sejam bem remunerados. Nós não podemos imaginar que um professor possa ganhar menos
do que um motorista de ônibus. Eu não quero diminuir
a categoria, em hipótese alguma.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu entendo.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Que não
me entendam mal os meus colegas que trabalham junto
conosco. Mas um professor tem uma responsabilidade de conduzir a vida futura dos nossos jovens. Assim
como o motorista tem a responsabilidade de conduzir
um ônibus cheio de vidas dentro de seu veículo, dentro da sala de aula, temos crianças que estão sendo
projetadas para o futuro, para a vida lá na frente. Então, precisamos fazer com que os nossos professores
sejam bem remunerados, tenham uma qualiﬁcação, e
que o ensino seja uniﬁcado no nosso País, para que
o que se aprende lá em Cerejeiras, o que se aprende
em Costa Marques, o que se aprende em Ji-Paraná
seja a mesma coisa, e com a mesma qualidade, do
que os alunos aprendem aqui no Distrito Federal, em
Brasília, em São Paulo, em Curitiba, em Fortaleza. O
Brasil que quer ser uma das lideranças do futuro pre-
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cisa urgentemente investir em educação. Tenho certeza de que a nossa Presidenta Dilma também pensa
dessa forma, e ela não vai deixar que isso aconteça
com os nossos professores, se não seria realmente
um problema e uma lástima para todos nós, brasileiros.
Meus cumprimentos a V. Exª pelo seu pronunciamento
hoje, Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado, Senador. O senhor falou como
pedetista, que põe a educação em primeiro lugar, como
nos ensinou Brizola, Darcy Ribeiro e outros.
Quero concluir, dizendo, na linha do que o Senador Acir colocou, que um país, Senador Casildo, pode
perfeitamente ter desigualdade na roupa, desigualdade
de onde passa as férias, desigualdade no tamanho no
carro, até não terem carro uns e terem carro outros.
Essa desigualdade não é boa, mas é tolerada. Mas há
duas coisas que a gente não deveria nem chamar de
desigualdade, deveria chamar de imoralidade: quando
o acesso à educação e à saúde não são iguais para
todos. É claro que umas pessoas têm uma biologia que
facilita a saúde. Claro que umas pessoas são mais preparadas ou têm mais vocação ou persistência do que
outras, mas não pode haver desigualdade no acesso à
educação ou à saúde. Não deveríamos nem chamar de
desigualdade, mas de imoralidade uma pessoa viver e
outra morrer, porque esta tem dinheiro, e a outra não.
Isso é uma imoralidade. Uma pessoa poder estudar,
uma criança, porque desta os pais têm dinheiro, e os
da outra, não. Isso é imoralidade. Se a gente iguala
essas duas coisas, acesso à educação e à saúde, as
outras desigualdades vão começar a diminuir, e, se
existirem, é porque alguns têm mais talento, mais persistência, mais vocação que outros, mas não porque
têm mais dinheiro no banco.
Não é no berço que nasce a desigualdade. É
na escola que a gente constrói a desigualdade ou a
igualdade.
Era isto, Senador, que eu tinha para colocar, o
meu descontentamento e a minha esperança de que
tudo isso que estou dizendo, que ainda não aconteceu
– felizmente, nesta semana é que deve ser votada no
Plenário, se a Deputada Fátima Bezerra conseguir –,
mas que, nessa votação, se consiga que se volte ao
relatório que ﬁz e que prevê essas duas formas diferentes do aumento do piso salarial: uma, reajustando pela
inﬂação, quando as coisas não estiverem bem – vejam
que eu fui responsável –, e a outra, reajustando acima
da inﬂação, quando as coisas forem bem. Como, aliás, a
gente vem fazendo com o salário mínimo, que tem sido
reajustado com base na inﬂação e com o PIB. É isso
que a gente quer para os professores, e muito menos,
porque não se põe PIB, nada disso; põe-se Fundeb.
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É isso que eu tinha para dizer como um recado,
como uma sugestão, como um pedido à Presidenta e
com muita esperança, na linha mesmo do que falaram
o Senador Acir e o Senador Vital, de que ela não vai
deixar passar isso, porque ela não deve querer ﬁcar
com a marca de que foi a Presidenta da redução do
valor do piso salarial.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa quer congratular-se com V. Exª,
Senador Cristovam Buarque, pela luta, pelas caminhadas. Aliás, V. Exª é conhecido no Brasil inteiro como o
peregrino pela educação.
Ainda ontem, uma associação de professores
do oeste catarinense, situada na cidade de Maravilha,
através da Prof. Ivonete, ligou-me: “Maldaner, será que
é possível conversar com o Prof. Cristovam Buarque
para ele voltar a Santa Catarina, no oeste catarinense,
em Maravilha, em meados de março do ano que vem,
para dar uma palestra?” Eu disse: “Olhe, faça o ofício,
vamos tentar, porque ele é chamado não só no Brasil,
mas no mundo para dar palestra, mas vamos tentar”.
Os cumprimentos a V. Exª também pela menção
que fez, no seu pronunciamento, aos condecorados
do Instituto Innovare e da Fundação Roberto Marinho.
Meus cumprimentos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Senador, é a primeira vez que recebo um convite
transmitido ao vivo pela televisão. Eu, mesmo que não
quisesse – e eu quero –, teria que aceitar. Então, já está
aceito o seu convite, só precisa a gente marcar a data.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Obrigado a V. Exª, como sempre, muito atencioso.
Na sequência, temos aqui a inscrição do nosso
eminente Senador Vital do Rêgo, que foi o grande relator do Orçamento para o ano de 2012.
Com a palavra V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Senador Casildo, meu querido Maldaner, ﬁgura humana
extraordinária, que nos alegra e nos encanta sempre
que nos encontramos, pela sua força interior, pela sua
força espiritual, meus cumprimentos, cumprimentos aos
Senadores do PDT, cumprimento o Senador Cristovam,
que fez pronunciamento brilhante aqui, Senador Acir.
E hoje tenho muitos motivos para comemorar.
Quero fazer um breve relato sobre o Orçamento,
o PPA, sobre assuntos que nos interessam, mas antes, quero fazer um relato curto porque, se tenho tantos motivos para comemorar, Casildo, eu não posso
deixar que este espaço grandioso que o Senado nos
oferece seja permeado por lágrimas, por choro, por
algum tipo de desassossego.
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Quero fazer dos meus desassossegos tempo
curto, para falar das coisas boas; quero me permitir
falar dos meus desassossegos agora quando vejo a
minha Paraíba, uma terra de encanto que encanta a
gente, uma terra que é hoje um dos principais roteiros
turísticos do País, uma terra que vem crescendo a cada
dia na recepção de pessoas que, ao se aposentarem,
encontram a Paraíba como um refúgio maravilhoso.
Tem sido assim o ﬂuxo turístico do meu Estado,
Senador Maldaner. E esse ﬂuxo turístico pode se interromper, por fatores que estão sob nosso comando, sob
a nossa vontade, são fatores estruturantes, são fatores
como estradas, são fatores de ações governamentais.
Mas o que me preocupa, senhoras e senhores deste
País, é o crescimento da violência no nosso Estado.
O grande atrativo da Paraíba, sem dúvida alguma, era dizer da sua tranquilidade, era falar que você
podia, à beira-mar, Acir, dormir de portas abertas. Um
Estado que tinha essa forma, esse marketing. E eu vi
agora há pouco o mapa da violência de 2012, elaborado com base nos estudos do Ministério da Justiça e
do SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade),
do Ministério da Saúde, divulgado nesta semana, em
que aparece a Paraíba como o 6º Estado mais violento
do País. Ora, o 6º Estado mais violento do País!
Essa notícia me apunhalou pelas costas. Nós não
podemos aceitar que um Estado que hoje está precisando crescer na atratividade turística e que há 10
anos, meus amigos, ocupava a 20ª posição no ranking
da violência, cresceu... Ora, eu queria crescer em emprego, em investimentos, mas crescemos em violência.
Subimos 14 posições e, hoje, somos um Estado mais
violento do que São Paulo e Rio de Janeiro. Dá para
acreditar? Dá para imaginar que hoje nós, paraibanos,
aceitemos de bom grado, Senador Casildo, Presidente
Acir, esse crescimento for força da imobilidade do Governo? Por força da falta de atividade, de enfrentamento? Hoje, ao invés de importarmos recursos, estamos
importando criminosos. Semana passada, li, em um
dos jornais de grande repercussão, que aquele grande
traﬁcante, o Nem, estava de passagem marcada para
João Pessoa. Pode uma coisa dessas?
Meu amigo Acir, a Paraíba é o terceiro Estado do
Brasil com o maior número de homicídios de pessoas
de cor negra. Nos assassinatos de mulheres, ocupamos
o quarto lugar. Hoje, na Paraíba, uma pessoa é morta
a cada seis horas, uma média de quatro assassinatos
por dia. Essa média aumenta nos ﬁnais de semana,
quando ocorrem dezoito assassinatos entre a sexta
e o domingo. Na maioria dos casos, jovens entre 14
e 26 anos, com alguma ligação com o tráﬁco de drogas. João Pessoa, a minha capital, foi apontada pelo
estudo como a segunda cidade mais violenta do País,
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inclusive com um índice assustador de crescimento
nos últimos anos: 151%.
Trouxe esses dados para dizer da minha preocupação, da minha indignação contra esse estado de
coisas, responsabilizar diretamente o Governo do Estado e chamar à responsabilidade o Governo Federal.
Esta semana devo encontrar-me com o Ministro da
Justiça para, usando as minhas responsabilidades e
minhas atribuições como Senador da República, cobrar
uma intervenção na segurança do meu Estado, uma
intervenção. É o mínimo que eu posso cobrar ante a
falência do sistema de segurança pública no meu Estado! Vou levar esses números ao Ministro da Justiça
e dizer que em um ano de exercício administrativo o
Governador Ricardo Coutinho não conseguiu atenuar,
eu não diria resolver, mas atenuar a questão da segurança pública, e nós precisamos de uma intervenção
direta do Governo Federal, sob pena de nosso Estado, belo pela própria natureza, ser transformado num
inferno de bandidos. Eu volto a esse assunto, porque
será o assunto da próxima semana em termos de reivindicação em nome do meu Estado.
Mas eu dizia que hoje é um dia que preciso comemorar. Eu preciso comemorar também. Se eu fosse
falar só da violência, eu passaria aqui usando os 20
minutos e mais a tolerância dos nossos queridos presidentes eventuais desta sessão – Maldaner agora,
Acir nesse momento.
Mas eu quero dar um espaço para as minhas comemorações. Eu quero falar, por exemplo, que hoje está
aniversariando um homem que me acompanhou, um
homem que é responsável direto pela minha presença
nesta Casa, um homem, Alexandre Almeida, você, que
conheceu todo o desenrolar dessa luta da Paraíba, que
foi um dos meus mentores, ao lado do Prefeito Veneziano, um homem que já esteve aqui como Senador.
Desde 1986 até 1994, o Senado da República
viu, Deputado Giroto, conheceu a competência, o dinamismo de um empresário que se fez político e que
saiu da política com a cabeça erguida, com o sentimento da consciência absolutamente tranquila, com o
sentimento do dever cumprido, feito, e que hoje reside
em Brasília e é um dos mais festejados empresários da
indústria automobilística, revendedor da Volkswagen
do Brasil e da indústria da construção civil.
Eu quero me reportar, com muito carinho, ao
Senador Raimundo Lira, que dirigiu a Presidência da
Comissão de Orçamento, de que hoje faço parte, foi
duas vezes Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vice-Líder do PMDB, Senador mais votado
da história da Paraíba em 1986. É uma ﬁgura humana
carinhosíssima, querida, e tenho a honra de tê-lo como
meu suplente para, em qualquer momento eventual da
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minha vida, eu saber que a Paraíba está sempre bem
representada aqui no Senado. Ao Senador Raimundo
Lira, a sua família, o meu mais efusivo agradecimento.
Um outro momento de comemoração é a realização, Senador Acir... E este eu quero dividir com o
senhor, com o Deputado Arlindo Chinaglia, com o Senador Walter Pinheiro.
Pouca gente acreditava que nós fôssemos dar
conta desse Orçamento, que o Congresso pudesse
votar o orçamento. Estamos com uma agenda tão
fechada – e quero dividir com V. Exª, Deputado Federal Giroto, que é Relator setorial –, estamos com
uma agenda fechada, com tantas encrencas para resolver, tanto na Câmara, Casildo, quanto no Senado,
nós temos assuntos tão fortes, que o Orçamento, em
determinado momento, criou-se sobre ele um misto
de desconﬁança e incredulidade.
Será que sai? Será que vai dar certo? Será que
o tempo é aquele de que precisamos? Será que o
Congresso vai ser autoconvocado? Será que a Presidente vai precisar convocar o Congresso para votar o
Orçamento? E aí um grupo de parlamentares, Senadores e Deputados como V. Exªs, comprometidos com
o Plano Plurianual.
O Senador Walter Pinheiro, a quem chamei de
“o comandante dos nossos sonhos”, falou com muita
objetividade sobre os caminhos do Plano Plurianual e,
agora, com o Ploa, comandado pelo Deputado Arlindo Chinaglia, que entregará, às 18 horas da próxima
segunda-feira, o seu relatório, para que possamos votar esse relatório ainda na quarta-feira, e quinta-feira,
na Câmara dos Deputados, em sessão do Congresso
Nacional, possamos oferecer ao Brasil um plano, uma
carta de navegação de quatro anos, que é o Plano Plurianual desse Brasil, que é hoje uma potência econômica mundial, e possamos oferecer ao País também
um Orçamento capaz de ser digno dos brasileiros.
E, nesse Orçamento, algumas inovações, Deputado Giroto, que me trouxeram extrema satisfação,
por isso a comemoração. V. Exª, que andou este País
comigo, com o Deputado Arlindo e com o Senador
Walter, via como o Orçamento era pouco acreditado
pelas pessoas. Visitávamos as Câmaras Municipais em
sessões, em Roraima, em Rondônia, quando fomos a
Porto Velho, ou na minha João Pessoa, e pouca gente
tinha a esperança de ver o Orçamento mais próximo
da população.
Até se criminalizava o Orçamento, em uma linguagem de Arlindo, e agora, por iniciativa do Relator-Geral,
estamos incluindo as emendas de iniciativa popular.
Essa inovação do Orçamento gerou a aproximação
direta do povo com o que quer, no Orçamento, para o
seu Município. Cidades com cinco mil habitantes vão
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receber diretamente do Orçamento geral R$300 mil;
cidades entre cinco e dez mil habitantes, R$400 mil;
entre dez e 20 mil habitantes, R$500 mil; e até 50 mil
habitantes, R$600 mil.
Sabe, Sr. Presidente, sabe, Sr. Deputado, sabe, Sr.
Senador, quantas cidades no Brasil vão ser beneﬁciadas? Quatro mil, novecentos e cinquenta e oito Municípios. Este Brasil é um Brasil municipalista, a força está
exatamente nesses Municípios de 50 mil habitantes,
Maldaner. Quantos na sua santa, santa e bela Santa
Catarina? Então, os mais de cinco mil Municípios do
Brasil, vamos beneﬁciar diretamente, sem precisar de
nenhuma intervenção do Congresso Nacional, mas o
Congresso Nacional apoiando, referendando, avalizando e deliberando, mas o próprio povo, em audiências
públicas, dizendo o que quer. E aí a atenção inicial,
o conceito primeiro: o tema desse Orçamento vai ser
saúde, então nós vamos aplicar em saúde. Saúde vai
receber um reforço no Orçamento da ordem de R$5
bilhões e 500 mil. A saúde vai receber um reforço orçamentário da ordem de R$5 bilhões e 500 mil. Esse
orçamento está diminuindo em R$12,5 bilhões, porque
R$7 bilhões estão entrando no orçamento da saúde,
graças ao aumento, à inserção do Fundeb, que dá um
aumento na receita. Vamos ter aí um País muito mais
comprometido com a saúde pública.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
V. Exª me permite um aparte, Senador Vital do Rêgo?
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Com certeza, Casildo.
E quero lhe dar uma informação, e V. Exª precisa
pegar essa informação para levar para sua Santa Catarina. O número de Municípios que se cadastraram.
Porque a nossa primeira preocupação era de que o
anúncio tinha sido feito, mas será que as pessoas iriam
acreditar mesmo? Será que é para valer? Mas tivemos 83%, quase 84%, ou seja, 83,71% de cadastros
ao Orçamento. Quer dizer, 83%, arredondando, 84%
já se cadastraram e receberam a senha. Hoje, às 8h
da manhã, passei pela Comissão de Orçamento e recebi a seguinte informação: 2.900 prefeituras já estão
aprovadas, já mandaram os documentos, que foram
analisados pela Comissão, e hoje esses investimentos
já estão assegurados no Orçamento.
Até às 18 horas, esperamos chegar às 4 mil e
150 prefeituras que ﬁzeram cadastros e que remeteram esse cadastro com audiência pública, com manifestação da Câmara Municipal. Enﬁm, foi um conjunto
de ações que me envaidecem muito e que eu queria
creditar na pessoa do nosso Relator-Geral, o Deputado Arlindo Chinaglia.
Mas ouço V. Exª, que, com certeza, abrilhantará
esse modesto pronunciamento.
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O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Não pude deixar transcorrer esse instante, Senador
Vital do Rêgo, em que V. Exª vem a esta Casa e, em
pouco tempo, transcende aquilo que a gente esperava. Não só começamos a apreciá-lo fortemente em
relação aos royalties, em que V. Exª fez um trabalho,
um relatório para contemplar todos os Municípios do
Brasil, os Estados, e agora está na Câmara para decidir isso. Mas aquilo foi um trabalho que V. Exª liderou
com muita força, também acompanhado pelo Senador
Wellington Dias. Apreciei muito. Eu até não sabia. V.
Exª, com formação de médico e também no direito, que
vim descobrir mais tarde, é um sujeito extraordinário.
E agora na relatoria do Orçamento, em que inclusive
ajudou, pela posição de V. Exª em privilegiar a saúde,
com as emendas populares, a regulamentação da
Emenda nº 29. Ela conseguiu transitar até com uma
certa harmonia no Senado em função disso. E aí o
papel relevante, quero destacar, foi V. Exª, que conseguiu no Orçamento para o ano que vem contemplar
a saúde daqui, de lá, quer dizer, reforçar os recursos
para a saúde para facilitar a aprovação da Emenda nº
29, senão ela teria sérios problemas de solução nesta
Casa, da maneira como veio da Câmara dos Deputados. Aqui havia uma posição muito forte, até da nossa
bancada, de vários companheiros, diferentemente. E
isso facilitou. Por isso, não pude deixar, neste instante,
de cumprimentar quem veio da Paraíba para engrandecer não só o Estado de V. Exª, mas o Brasil. Meus
cumprimentos a V. Exª, Senador Vital.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Senador Casildo, quero fazer o registro de que recebi
da sua palavra, do seu gesto, do seu abraço amigo,
tanto nos royalties quanto na Emenda nº 29, uma solidariedade inconteste. V. Exª foi um dos primeiros a
acreditar que a questão dos royalties era uma questão de integração nacional. Nós precisávamos ter um
Brasil de todos, não apenas o Brasil dos incluídos e o
Brasil dos excluídos.
Mas a Emenda nº 29 só passou, Casildo – e quero fechar, Senador Acir, esse pronunciamento – com
tranquilidade nesta Casa, porque nós oferecemos –
nós, da Comissão de Orçamento, e o Governo, quando incluiu o Fundeb na base de cálculo – uma saída:
nós não vamos com o texto que veio da Câmara, mas
poderemos fazer melhor do que o texto que veio da
Câmara, porque temos a garantia, graças ao Relator
Humberto Costa, médico comprometido e Relator
dessa matéria, e graças à ação da Comissão de Orçamento, de que teremos mais recursos na saúde do
que aqueles que estavam com a previsão da própria
Câmara dos Deputados.
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Quero, com estas palavras, me dirigir a todos os
senhores e dizer que esta semana será decisiva, em
que teremos a votação do Orçamento Geral da União
para o próximo ano, a votação do Plano Plurianual, a
votação da DRU, em segundo turno.
Quero, em 30 segundos, dizer que a DRU é uma
necessidade de todo o País. Não se governa com um
orçamento engessado. Nós já temos 82% do Orçamento absolutamente engessado. Daqui desta tribuna, permanentemente, o que pedimos? Vinculações
orçamentárias. Já temos vinculação com a saúde, já
temos vinculação na educação, já temos vinculação
na assistência social, queremos vinculação na segurança pública para combater essa violência aterradora.
Mas o Governo precisa ter o mínimo necessário para
manter-se ﬂexível na execução orçamentária.
Esse é o meu ponto de vista, meu querido Presidente.
Muito obrigado a todos.
Tenham um bom dia, um bom ﬁnal de semana e
ﬁquem com Deus.
Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, o
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Ouviremos agora o Senador Casildo Mandaner,
como último inscrito nesta nossa sexta-feira, para que
nós possamos depois iniciar nossos ciclos de debates
e palestras na Comissão de Agricultura.
Com a palavra, Senador Casildo Maldaner, do
PMDB de Santa Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado a V. Exª, Senador Acir Gurgacz,
que preside esta sessão, caros colegas, embora de
maneira breve, não posso deixar de trazer aqui um
tema que vem aﬂigindo e preocupando o Brasil. Há
diversas comissões tratando o assunto. Em todos os
lugares por onde se anda há uma preocupação em relação à redução da maioridade penal para os 16 anos.
Ainda na última segunda-feira à noite, em um canal
de televisão em Florianópolis, os três representantes
do nosso Estado no Senado, Senador Luiz Henrique,
Senador Paulo Bauer e eu, tivemos um debate, ao
vivo, e as perguntas dos telespectadores, muitas delas
eram relacionadas à redução ou não da idade penal.
Perguntas sobre como se deve enfrentar isso, sobre a
questão prisional que há no Brasil, e toda essa preocupação das famílias, esse conjunto de teses e ações.
Há muitas tendências. Alguns reduzem para 16
anos, outros não reduzem a maioridade penal. Para
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alguns não há onde colocar os jovens se se reduzir a
maioridade, pois os presídios estão lotados. Não há
como colocar mais pessoas com essa idade no meio
de prisioneiros proﬁssionais. Isso não recupera. É a
preocupação das famílias.
Temos a preocupação com o traﬁco; a questão
que envolve menores, o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Então, embora o Congresso entre em recesso
nos próximos dias, na próxima semana, esse é um
tema que não pode sair da pauta. Nós não podemos
deixar de tratar desse caso. Devemos entrar em um
debate nacional, em um debate com todos os setores,
principalmente os que lidam com esse tema, para que
possamos harmonizar e encontrar o melhor para todos.
Cresce, em nosso País, a discussão acerca desse tema de extrema relevância. Reﬁro-me à redução
da maioridade penal, como disse antes, que deve ser
motivo de nossa total atenção.
Primeiramente, gostaria de deixar claro que, por
envolver repercussões tão variadas e signiﬁcativas, a
questão deve passar por um profundo e extenso debate, envolvendo os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, em todos os seus níveis, bem como a sociedade civil. Não tenho a pretensão de expor convicções
deﬁnitivas e imutáveis. Nossa intenção é, primordialmente, apresentar questões para esta indispensável
reﬂexão sobre o assunto.
Por outro lado, não é possível discutir redução
de maioridade penal sem, concomitantemente, avaliar
nosso sistema penal. Não há como negar que vivenciamos um verdadeiro estado falimentar, com superlotação, fugas e, acima de tudo, distante de prática
reintegradora e educativa.
Nossas cadeias, grosso modo, tornaram-se grandes amontoados de presos que de lá saem, por vezes,
piores do que entraram. É forçoso admitir que iniciativas e políticas socioeducativas são exceção. No jargão
popular, essas instituições tornaram-se verdadeiras
universidades do crime.
Segundo dados do Departamento Penitenciário
Nacional, do Ministério da Justiça, a população carcerária brasileira, ao ﬁm de junho de 2011, era de 513.802
pessoas, entre homens e mulheres, em regimes fechado, semi-aberto e aberto em cadeias, penitenciárias,
presídios e delegacias de polícia, nos âmbitos federal
e estadual. Isso mesmo, mais de meio milhão de pessoas – população igual à de cidades médias brasileiras
– compõe esse contingente que cumpre algum tipo de
restrição de liberdade. Igualmente alarmante é o déﬁcit
de vagas: mais de 200 mil.
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Sem dúvida, a solução não é, unicamente, construir mais e mais presídios, pelo menos não no modelo atual.
Reforçando o que disse acima, do total dessa
população carcerária, somente 43.334 participam de
atividades educacionais, ínﬁmos 8,4% do total. Como
reﬂexo imediato, os altos índices de reincidência no
crime.
Outras informações desse relatório já nos indicam
uma linha de reﬂexão. A maior parte dessa população
carcerária está na faixa etária de 18 a 25 anos e não
tem sequer o ensino fundamental completo.
Por ﬁm, outro dado merece relevo: dentre os crimes tentados e/ou praticados, considerando toda a
tipiﬁcação de nosso Código Penal, a imensa maioria
é composta por crimes contra o patrimônio e crimes
envolvendo o tráﬁco de entorpecentes, este campeão
absoluto de ocorrências, mais de 110 mil. Esse fato,
em si, já merece outro debate.
O mesmo se repete nos centros de correção de
menores infratores cuja fórmula tornou-se mera reprodução do modelo empregado nas prisões.
Mas esse quadro não pode desestimular a discussão e tampouco a busca por soluções, senão deﬁnitivas, ao menos mitigatórias.
Com relação ao sistema penitenciário, uma alternativa viável consiste na descentralização das unidades
penitenciárias. A opção por grandes construções exige
uma logística complicada, gera altos custos, além de
promover o afastamento dos apenados de seus familiares e um pernicioso ajuntamento, permitindo a formação de grupos e gangues. Seria interessante que,
em determinado momento, cada comarca do Poder
Judiciário pudesse ter uma pequena unidade prisional,
proporcional ao número de habitantes, possibilitando
a aplicação mais eﬁciente de políticas educativas reintegradoras. Acho que uma saída é pensarmos nessa
descentralização.
Já a questão que envolve os menores infratores
demanda outra reﬂexão. O Estatuto da Criança e do
Adolescente, um grande avanço na legislação brasileira no campo dos direitos humanos, classiﬁca como
criança a pessoa até doze anos de idade incompletos
e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de
idade. Até lá, são inimputáveis.
Isso não signiﬁca, no entanto, que não sofrem
restrições. Dos 12 aos 18 anos, o menor está sujeito
a uma série de medidas educativas e punitivas, inclusive privação da liberdade por um período máximo de
três anos.
Cito o Promotor de Justiça no Estado de São
Paulo José Heitor dos Santos, em artigo publicado no
site do Ministério Público do Rio Grande do Sul:
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É verdade que, ao criar as medidas socioeducativas, o legislador tentou dar um tratamento diferenciado aos menores, reconhecendo neles a condição peculiar de pessoas
em desenvolvimento. Nessa linha, as medidas
deveriam ser aplicadas para recuperar e reintegrar o jovem à comunidade, o que lamentavelmente não ocorre, pois, ao serem executadas, transformam-se em verdadeiras penas,
completamente inócuas, ineﬁcazes, gerando
a impunidade tão reclamada e combatida por
todos. No processo de sua execução, esta é
a verdade, as medidas transformam-se em
castigos, revoltam os menores, os maiores, a
sociedade, não recuperam ninguém, a exemplo do que ocorre no sistema penitenciário
adotado para os adultos.
Por outro lado, não podemos ignorar o clamor de
parte da população diante deste tratamento diferenciado, especialmente na ocorrência de crimes hediondos,
como estupro ou latrocínio.
É difícil imaginar que um menor, por exemplo, de
17 anos não tenha a mínima compreensão da dimensão do seu ato e, consequentemente, não tenha uma
punição compatível , proporcional.
Então, eu acho e defendo a tese de que o menor
de 18 anos deve ter uma punição, porque ele consegue
assimilar, de acordo com a informação avançada que
existe no Brasil hoje. Agora, deve haver uma diferenciação nesses casos.
Há grandes diferenças. Comparamos a legislação
brasileira com a de outros países. Nos Estados Unidos
e na Inglaterra, não existe idade mínima para aplicação de penas, por exemplo. Lá é levada em conta a
índole do criminoso, tenha a idade que tiver, e se a sua
consciência respeita a gravidade do ato que cometeu.
Em Portugal e na Argentina, o jovem atinge maioridade
penal aos 16 anos. Na Alemanha, a idade limite é de
14 anos. E, na Índia, sete anos. Pasmem!
O Brasil optou por uma análise puramente biológica para determinar a compreensão do jovem acerca do
ato cometido. Uma alternativa seria avançar para uma
análise mais ampla de características biopsicológicas.
Nós tínhamos que não só ﬁcar na idade biológica, mas
a ideia que propomos é que, além da biológica, a parte
psíquica também se envolva nesse caso.
De minha parte, acredito ainda numa alteração
na legislação atual que crie uma espécie de regime
diferenciado, talvez compreendendo as idades entre 14
a 18 anos, aliado a uma análise psicológica e psiquiátrica. Esse prazo máximo de três anos para medidas
socioeducativas, por exemplo, deve ser revisto quando
da ocorrência de determinado tipo de crime. Compar-
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tilho também a opinião externada pelo Senador Paulo
Bauer, com larga experiência na área educacional. O
nobre colega quer punição para aqueles que aliciam
menores para seus serviços criminosos, contando com
uma alegada impunidade. Esses aliciadores devem ser
apenados duas vezes: pelo crime que cometem e pelo
envolvimento em desencaminhamento de menores,
enquanto os que foram aliciados teriam uma redução
proporcional na sua punição.
Então, veja, Sr. Presidente Acir, é duro, mas é
uma tese que merece atenção.
Se esse menor, se ele foi induzido ao crime por
um maior, por um proﬁssional do crime, que usa, para
se esconder, o menor como mula, como se diz na gíria,
como laranja, se o usa como escudo, se esse menor
foi induzido ao crime, se ﬁcar comprovado isso, tem
que haver pena? Sim. O menor de 18 a 16 anos, uma
coisa covarde, tem que receber pena, sim. Mas, se é
comprovado que foi induzido, a pena desse jovem será
aliviada, minimizada. Agora, será reforçada a pena do
proﬁssional, daquele que esteve por trás, que induziu
o jovem; ele será responsabilizado e, de acordo com a
proposta do Senador Paulo Bauer, até em dobro. Precisamos fazer com se exija isso no Brasil, para que se
dê mais responsabilidade, se criminalize mais os que
induzem os jovens como instrumento para se protegerem e alcançarem principalmente crimes violentos.
Por ﬁm, como citei no início deste pronunciamento, estas são apenas algumas reﬂexões que devem
permear um debate maior, a ser aprofundado e estimulado por todos nós.
Algumas certezas, no entanto, são irrefutáveis: o
tráﬁco de entorpecentes está na raiz da criminalidade
brasileira. Contra ele, precisamos, sim, intensiﬁcar o
combate, a repressão, mas também fortalecer campanhas educativas.
Educação de forma geral, ampla e irrestrita, é a
melhor arma para combater a escalada da criminalidade e da insegurança que galopa a passos largos
e mantém os brasileiros reféns do medo. Trata-se de
caminho inevitável para um futuro melhor para o nosso
País, para a sociedade justa e democrática que queremos. Este conceito não deixa margem a dúvidas.
São essas as nossas considerações, Sr. Presidente Acir, que trago já no início da tarde de hoje, no
limiar desta sexta-feira. É um debate que está na pauta
nacional: como é que vamos enfrentar esta questão,
se diminuímos ou não a criminalidade dos menores de
18 anos; de que maneira vamos pautar isso; como é
que vamos criminalizar; de que forma; como responsabilizar mais os proﬁssionais de crimes, os maiores
que usam os menores para o crime. E as prisões, a
descentralização. Há uma tese de que, nas comarcas
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do Brasil inteiro, poderíamos ter prisões menores, de
acordo com o número de habitantes de cada comarca,
que muitas vezes abrangem vários municípios. Que
ali mesmo possam se resolver as questões, para que
ﬁquem ali mesmo, no seu ambiente, na sua região,
para não entupirmos as prisões em todos os lugares.
É claro que tem de ter excepcionalidade – presos especiais. Tem que haver isso. Precisamos encarar isto:
na descentralização, harmonizar não só para os que
são proﬁssionais e são condenados, mas também para
aqueles que são menores e são ou induzidos, ou que
procuram praticar sponte propria. Como vamos tratar
disso nas próprias comunidades, nas próprias comarcas. Acho que é uma das saídas para essa questão
tão forte no Brasil inteiro.
No mais, Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância, sob a Presidência de V. Exª, mas eu não podia
deixar de tratar deste tema tão relevante. Na próxima,
se Deus quiser, vamos fazer um resumo das atividades desenvolvidas durante o ano, de nossa parte, no
Congresso Nacional.
Muito obrigado a V. Exª e aos caros colegas.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Meus parabéns, Senador Casildo Maldaner,
pelo importante tema que V. Exª trouxe à Casa nesta
sexta-feira. Realmente é muito importante esse tema,
que é a segurança pública. Nosso País tem problemas
nessa área e precisamos de uma ação efetiva do Governo Federal para levarmos uma resposta positiva à
população brasileira.
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Convido todos a participarem de nosso Ciclo de
Palestras e Debates, às 14 horas, através da TV Senado, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Convido meus amigos rondonienses a participarem junto conosco. Faremos uma prestação de
contas do que foi feito na Comissão de Agricultura no
ano de 2011.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 0299/11 – GSGA
Brasília, 16 de dezembro de 2011
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que no dia 14/12 (quarta-feira) estive em todas as atividades da casa, comissões e plenário, apenas não registrei minha presença
no painel. Encaminho cópia da lista de presença da
comissão de Ciências e Tecnologia, lista anexa.
Sendo assim, solicito a Vossa Excelência considerar minha presença.
Certo de sua atenção para o assunto, aproveito a oportunidade para antecipar a Vossa Excelência
meus votos de elevada estima e consideração. – Senador Gim Argello.
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Oﬁcio s/nº/2011
16-12-11
Exmo. Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 13 do Regimento
Interno do Senado Federal, dispensa dos trabalhos
da Casa no dia 16 de dezembro do corrente, tendo
em vista que estarei cumprindo missão política de interesse parlamentar.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2011. –
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – A Presidência da Mesa do Senado Federal recebeu o Ofício nº 863, de 2011, na origem, do Conselho
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Nacional de Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 219, de 2011, que altera a Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para determinar que o termo de guarda disponha
sobre as viagens do menor ao exterior.
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 863/GP – DMF/2011
Brasília, 1o de dezembro de 2011
Assunto: RESOLSEC 2011.02.00.000668-8
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência cópia do parecer
sobre o Projeto de Lei do Senado no 219/11, para ciência e adoção das providências que entender cabíveis.
Atenciosamente, – Ministro Cesar Peluso, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – O Ofício nº 863, de 2011, vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, a ﬁm de ser juntado
ao processado do Projeto de Lei do Senado nº 219,
de 2011.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência da Mesa do Congresso Nacional recebeu o Ofício nº 864, de 2011, na origem, do
Conselho Nacional de Justiça, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 219, de 2011, que altera a Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para determinar que o termo de guarda disponha sobre as viagens do menor ao exterior.
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É o seguinte o Ofício:
Ofício no 864/GP – DMF/2011
Brasília, 1o de dezembro de 2011
Assunto: RESOLSEC 2011.02.00.000668-8
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência cópia do parecer
sobre o Projeto de Lei do Senado no 219/11, para ciência e adoção das providências que entender cabíveis.
Atenciosamente, – Ministro Cezar Peluso, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – O Ofício nº 864, de 2011, será encaminhado
em cópia à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 263, de
2011, do Presidente da Comissão Temporária criada
pelo Requerimento nº 171, de 2011, destinada a propor alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil e
construir proposta de constituição de uma força nacional de defesa civil, podendo, para tanto, requerer
informações, realizar audiências públicas e diligências
externas, especialmente em Alagoas, Pernambuco e
Rio de Janeiro, estados onde ocorreram tragédias de
grandes proporções, bem como praticar outros atos
necessários para a consecução dos objetivos da Comissão, comunicando o encerramento dos trabalhos
e a apresentação do Relatório Final nº 1, de 2011,
que concluiu pela apresentação de um projeto de lei
e de recomendações.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício no 263/2011 – CT – DEFESA CIVIL
Brasília, 14 de dezembro de 2011
Assunto: Encerramento dos Trabalhos da Comissão
Senhor Presidente,
Na qualidade do Presidente da Comissão Temporária criada nos termos do Requerimento no 171, de
2011, destinada a avaliar e propor alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil e apresentar proposta
visando à criação de uma Força Nacional de Defesa
Civil, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que esta Comissão encerrou seus trabalhos com
a aprovação do Relatório Final, que ora encaminho.
Atenciosamente, – Senador Jorge Viana, Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – O Relatório Final nº 1, de 2011, vai à publicação em suplemento ao Diário do Senado Federal e
será encaminhado aos órgãos competentes.
A proposição apresentada está autuada como
Projeto de Lei do Senado nº 745, de 2011, e ﬁcará
perante a Mesa, durante cinco dias úteis, para recebimento de emendas, nos termos do art. 235, II, f, do
Regimento Interno do Senado Federal.
É a seguinte a proposição apresentada:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso
à Mesa para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes (Enade) é, atualmente, um dos principais indicadores da qualidade da educação superior
em nosso País. O exame, realizado anualmente, faz
parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes) e é aplicado a alunos de universidades públicas e privadas no primeiro e no último ano
de cada curso.
No último dia 6 de novembro, realizaram-se as
provas da edição de 2011 do exame, que, neste ano,
avaliou cursos nas áreas de arquitetura, urbanismo,
engenharia, biologia, computação, pedagogia, educação física, música, entre outras. Mais de 370 mil estudantes de 8,8 mil cursos ﬁzeram a prova, em todos
os Estados brasileiros.
Os resultados do exame ajudaram a subsidiar o
Governo Federal na avaliação anual das instituições
de ensino superior, que foi divulgada pelo Ministério
da Educação no dia 17 de novembro. Há indicadores
bons e indicadores ruins. Entre os bons, está o fato de
que, das 14 universidades federais criadas a partir de
2003, oito ﬁcaram com nota 4 e uma ﬁcou com nota
5, que são as duas pontuações mais altas do Índice
Geral de Cursos (IGC).
As más notícias, por sua vez, são de duas naturezas.
De um lado, temos os resultados negativos em
si, que se repetem ano a ano e que apontam para a
diﬁculdade que o Ministério da Educação está encontrando para reverter tendências de queda de qualidade
na educação superior.
Os dados divulgados pelo MEC apontam, por
exemplo, que 226 instituições de ensino superior apresentaram qualidade insuﬁciente pelo quarto ano consecutivo. Desse total, 214 são privadas e 12 são municipais. Elas representam 12% do total de escolas
avaliadas. As 70 piores correm o risco real de serem
fechadas, enquanto as demais passarão a sofrer forte
ﬁscalização.
O outro grupo de más notícias se refere ao acúmulo de críticas à própria sistemática do Enade, que
é considerada falha em diversos aspectos.
A quantidade de questões da prova – 40, a maioria de múltipla escolha – é considerada, por muitos especialistas, como insuﬁciente para avaliar a qualidade
de um curso de nível superior.
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Outra crítica comum recai sobre a periodicidade
do exame. Apesar de ser feito anualmente, o Enade
só avalia cada curso especíﬁco de três em três anos.
As áreas que foram avaliadas em 2011 haviam sofrido
sua última avaliação apenas em 2008. Tal sistemática
não parece adequada para avaliar certas ﬂutuações
de qualidade que os cursos podem sofrer de um ano
para outro. Além disso, com base no fato de que a
maioria dos cursos no Brasil dura pelo menos quatro
anos, o mesmo aluno só faz, normalmente, uma prova: em seu primeiro ou em seu último ano no curso.
Como os alunos que avaliam o curso no início e no
ﬁnal não são os mesmos, isso pode gerar distorções
nos resultados do exame.
Outra questão problemática é a tendência à composição de um ranking de instituições. Embora essa
forma de utilização dos dados seja expressamente
condenada pelo Ministério da Educação, é natural que
as instituições bem posicionadas explorem suas altas
pontuações para se destacarem da concorrência, assim como é natural que a mídia se valha desses dados
para, segundo seus objetivos, criticar ou elogiar determinados segmentos da área educacional.
Uma última crítica comum é a seguinte: o Enade,
apesar de ser obrigatório, não exige que o estudante
responda às questões se não quiser. Considera-se que
o aluno que simplesmente assinou a prova já cumpriu
sua obrigatoriedade de se submeter ao exame. Isso,
evidentemente, gera sua própria série de distorções.
Em suma, Sr. Presidente, embora o Enade seja
uma evolução em relação ao modelo anterior de avaliação da educação superior, ele ainda sofre com uma
série de problemas, que devem ser atacados com ﬁrmeza pelo Ministério da Educação. Os problemas já
estão todos apontados; basta, agora, a vontade política
para enfrentá-los e eliminá-los.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Não havendo mais inscritos para falar nem assuntos para tratar, vou encerrar a sessão, lembrando
às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da sessão
deliberativa ordinária, a realizar-se na próxima segunda-feira, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 114, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 114, de 2011 (nº 61/2011, na Câmara
dos Deputados), de iniciativa da Presidência
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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.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 289, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 289, de 2011 (nº
227/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Quênia sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Militar, Administrativo e Técnico, assinado em
Nairóbi, em 6 de julho de 2010.
Parecer favorável, sob nº 1.379, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Gim Argello.
3
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.
4
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.
5
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
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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.
6
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.239, de 2011, do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento de STEVEN PAUL
JOBS, co-fundador, presidente e, até agosto
de 2011, diretor executivo da Companhia Apple, ocorrido no dia 05 de outubro de 2011,
na cidade de Palo Alto, Califórnia, Estados
Unidos da América.
Parecer favorável, sob nº 1.399, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Sérgio Souza.
7
REQUERIMENTO Nº 1.422, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.422, de 2011, da Senadora Ana
Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 280, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (proíbe visitas íntimas
aos presos por crime organizado).
8
REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.428, de 2011, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2011,
com os Projetos de Lei do Senado nºs 718,
de 2007, 169, de 2008, e 494, de 2009, que
já se encontram apensados, por regularem
matérias correlatas (destinação e descarte de
embalagens e resíduos).
9
REQUERIMENTO Nº 1.431, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.431, de 2011, da Senadora Ana
Amélia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2007, que tramita em con-
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junto com o Projeto de Lei do Senado nº 153,
de 2007, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Agricultura e Reforma Agrária
(sociedades cooperativas).

da Câmara nº 191, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços
de Infraestrutura (regulamentação do Sistema
de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro).

10
REQUERIMENTO Nº 1.432, DE 2011

15
REQUERIMENTO Nº 1.453, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.432, de 2011, do Senador Armando
Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 181, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos (altera a Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT).

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.

11
REQUERIMENTO Nº 1.438, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.438, de 2011, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 125, de 2010, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (inserir no manual automotivo referência
das principais peças que compõem o veículo).
12
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).
13
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).
14
REQUERIMENTO Nº 1.446, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.446, de 2011, da Senadora Lúcia
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei

16
REQUERIMENTO Nº 1.454, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.454, de 2011, do Senador João Vicente
Claudino, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 172, de 2006;
e 635, de 2007-Complementares, por regularem matéria correlata (cobrança de multa
decorrente de inadimplência de obrigações
do consumidor).
17
REQUERIMENTO Nº 1.522, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.522, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 703, de 2011, além das
Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Econômicos (restrições ao uso e à
propaganda de bebidas alcoólicas).
18
REQUERIMENTO Nº 1.523, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.523, de 2011, da Senadora Lídice da
Mata, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 20, de 2011 - Complementar, dos Projetos de Lei do Senado nºs
150, de 2005; 90, de 2007; e 21, de 2011, todos
Complementares, a ﬁm de que tenha tramitação autônoma (limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira no Orçamento da União).
19
REQUERIMENTO Nº 1.524, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.524, de 2011, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 383, de 2011, do Projeto
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de Lei da Câmara nº 42, de 2010 (descontos
nas tarifas de energia elétrica).
20
REQUERIMENTO Nº 1.532, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1532, de 2011, do Senador Walter
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 703, de 2011, além das Co-
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missões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (restrições ao uso e à propaganda
de bebidas alcoólicas).
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 53
minutos.)
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