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Ata da 7ª Reunião, em 1º de outubro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Alvaro Dias

(Inicia-se a reunião às 14 horas e 30 minutos 
e encerra-se às 14 horas e 34 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – No plenário, não há número regimental para 
abertura da sessão, não podendo esta ser realizada. 

Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento In-
terno, será despachado o Expediente que se encontra 
sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – Sobre a mesa, requerimento da Senadora 
Kátia Abreu, nos termos do art. 43, inciso II, do Re-
gimento Interno, de licença particular dos trabalhos 
da Casa, entre os dias 2 de outubro de 2012 a 30 de 
janeiro de 2013.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 869, DE 2012

Requeiro, nos termos do inciso II do art. 43 do 
Regimento Interno do Senado Federal, licença para 
ausentar-me dos trabalhos da casa entre os dias 2 de 
outuro de 2012 a 30 de janeiro de 2013.

Sala das Sessões, 1 de outubro de 2012. – Sen-
dor Kátia Abreu, (PSD-TO).

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – Não sendo possível realizar-se a votação do 
requerimento, a Presidência defere o pedido, nos termos 
do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, 
aplicado por analogia ao presente caso.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. – Bloco/PSDB 
– PR) – Registro, nos Anais da Casa, nota sobre os 
números revelados pela Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios PNAD. O Brasil tem 1,415 milhão de 
crianças de 7 a 14 anos oficialmente analfabetas, pelo 
registro da PNAD.

A jornalista Miriam Leitão tratou do tema na sua 
coluna de ontem no jornal O Globo. Sob o título “O 
mais grave dos riscos”, ela expressa a estupefação 
de todos nós e reproduz os números da mencionada 
pesquisa.

De 2009 a 2011, caiu o percentual de jovens 
de 15 a 17 anos na escola. A pergunta que devemos 

fazer nesta hora: “Será que é assim que queremos 
vencer?”

Com propriedade, a jornalista chama atenção 
para a “vastidão da tragédia educacional brasileira” e 
nos convoca para “pensar juntos apenas em alguns 
números”.

Fomos informados dias atrás pelo IBGE que 
em 2009 o Brasil tinha 85,2% de jovens de 15 a 
17 anos na escola. O que equivale a dizer que 
14,8% não estavam, e isso já era um absurdo 
suficiente. Mas em 2011, a PNAD descobriu 
que o número tinha piorado e agora só há 
83,7%. Aumentou para 16,3% o total de jovens 
nessa faixa crítica que estão fora da escola. 

A tribuna do Senado Federal é o local apro-
priado para reproduzir o que escreve a jornalista e 
solicitar que os Anais da Casa registrem a íntegra 
dessa matéria.

Em qualquer país do mundo, que saiba a na-
tureza do desafio presente, esses números 
seriam motivo para se fazer um escândalo, ini-
ciar uma investigação, chamar as autoridades 
à responsabilidade. O ministro se desculparia, 
os educadores seriam entrevistados para sa-
ber como resolver o problema, os contribuintes 
exigiriam mais respeito com seus impostos, os 
pais se mobilizariam. Mas a notícia foi dada 
numa sopa de outros indicadores e sumiu por 
lá. Em alguns jornais foi destaque, em outros, 
nem isso.

O Brasil não ficcional e exibido sem os retoques 
do marketing espetaculoso oficial é esse que a pes-
quisa PNAD mostrou. O que ouvimos reiteradamente 
ao longo dos últimos anos são os feitos gloriosos e o 
culto à personalidade dos mandatários.

É hora de a mistificação dar lugar à realidade.
Eu estou pedindo a transcrição na íntegra do ar-

tigo da jornalista Miriam Leitão, do Jornal O Globo, na 
edição do dia 30-9-2012.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno)

O MAIS GRAVE DOS RISCOS

O IBGE revelou uma notícia assustadora, mas 
não houve reação à altura. O Brasil tem um milhão 
quatrocentos e quinze mil crianças de 7 a 14 anos 
oficialmente analfabetas pelo registro da Pesquisa 
Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad). E de 
2009 a 2011 caiu – sim, é isso, caiu – o percentual de 
jovens de 15 a 17 anos na escola. Será que é assim 
que queremos vencer?

A vastidão da tragédia educacional brasileira 
não caberia nesta coluna, e arruinaria – querida lei-
tora, caro leitor – este seu domingo. Por isso vamos 
pensar juntos apenas em alguns números. Fomos in-
formados dias atrás pelo IBGE que em 2009 o Brasil 
tinha 85,2% de jovens de 15 a 17 anos na escola. O 
que equivale a dizer que 14,8% não estavam, e isso 
já era um absurdo suficiente. Mas em 2011, a Pnad 
descobriu que o número tinha piorado e agora só há 
83,7%. Aumentou para 16,3% o total de jovens nessa 
faixa crítica que estão fora da escola.

Em qualquer país do mundo, que saiba a nature-
za do desafio presente, esses números seriam motivo 
para se fazer um escândalo, iniciar uma investigação, 
chamar as autoridades à responsabilidade. O ministro 
se desculparia, os educadores seriam entrevistados 
para saber como resolver o problema, os contribuintes 
exigiriam mais respeito com seus impostos, os pais se 
mobilizariam. Mas a notícia foi dada numa sopa de ou-
tros indicadores e sumiu por lá. Em alguns jornais foi 
destaque, em outros, nem isso. Como assim que em 
2012 o país fica sabendo que tem menos – e não mais 
– jovens onde eles deveriam estar? E mesmo assim 
não se assusta, não reage? Difícil saber o que é pior: 
se a notícia em si ou a falta de reação diante da notícia,

Os demógrafos já nos informaram que estão 
nascendo menos brasileiros, e que, por isso, a po-
pulação vai parar de crescer. Os empresários estão 
dizendo que há um apagão de mão de obra, falta 
trabalhador qualificado. Nem que seja por uma mera 
questão econômica, de formação de trabalhadores, o 
país deveria exigir explicação das autoridades. Afinal, 
estamos jogando fora cérebros que serão necessá-
rios à economia.

Mas a educação, evidentemente, não é só para 
formação de trabalhadores, como se fossem peças de 
uma máquina. É a única estrada que leva as pessoas 

à realização do seu potencial, a única forma de real-
mente incluir o cidadão, a melhor maneira de fortale-
cer a democracia. A taxa de analfabetismo no Brasil 
é considerada a partir de 15 anos. Com esse recorte 
etário, a taxa foi de 8,6% em 2011. Uma melhora em 
relação a 2009, quando era de 9,7%. Com mais de 
15 anos temos 12,9 milhões de analfabetos. Mas se 
formos considerar quem não está na conta – os de 7 
a 14 anos – existem mais 1,4 milhão de analfabetos. 
O problema desse número é que ele derrota a ideia 
de que o analfabetismo é um problema herdado pelos 
erros passados do Brasil. De fato, ele é maior quanto 
mais alta for a idade. Mas esses dados mostram que 
o país está repetindo agora o mesmo desatino. Há 
analfabetos jovens, hoje. Meio milhão deles estão na 
área rural. Aliás, a taxa de analfabetismo rural brasi-
leiro é de 21%.

Eu queria não estragar o domingo de você que 
me lê. Então vamos concluir assim: ainda há tempo. 
Se o Brasil se apressar, pode correr atrás dos ainda 
analfabetos. Pode tentar trazer de volta os jovens 
que desistiram da escola. Alguns mais céticos dirão 
que não há mais tempo e o cérebro não educado 
na infância jamais terá de volta a habilidade neces-
sária. São tantos os casos de superação. É quase 
tarde demais, mas ainda há tempo. Se o Brasil não 
se apressar esses jovens continuarão em seu de-
samparo.”

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – Não havendo quórum, nós declaramos encer-
rada a sessão, marcando nova sessão para amanhã 
às 14 horas, se obviamente existir quórum.

É o seguinte o expediente despachado:

MENSAGEM DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA

A Presidência recebeu a Mensagem nº 85, de 
2012 (º 434/2012, na origem), pela qual a Senhora 
Presidente da República solicita que seja autorizada 
a contratação de operação de crédito externo, entre 
o Estado da Bahia e o Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento – BIRD, no valor de 
até setecentos milhões de dólares dos Estados Uni-
dos da América, de principal, destinada a financiar 
parcialmente o “Programa de Inclusão e Desenvolvi-
mento Socioeconômico do Estado da Bahia (PROIN-
CLUSÃO)”.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

É a seguinte a Mensagem:
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AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

A Presidência recebeu o Aviso nº 55, de 2012 (nº 
1.200/2012, na origem), do Tribunal de Contas da União, 
que encaminha cópia do Acórdão nº 2.513/2012-TCU, 
referente ao acompanhamento da operação de crédi-

to autorizada pela Resolução nº 13/2011, do Senado 
Federal (TC 032.633/2011-4).

O Aviso nº 55, de 2012, vai à Comissão de As-
suntos Econômicos.

É o seguinte o Aviso:
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A Presidência recebeu o Aviso nº 1.110, de 2012, 
na origem, do Tribunal de Contas da União, comuni-
cando o recebimento do autógrafo da Resolução nº 44, 
de 2012, do Senado Federal, autuado naquele Tribunal 
sob o nº TC-036.915/2012-2 e remetido ao setor com-
petente para as providências cabíveis.

O Aviso nº 1.110, de 2012, foi juntado ao proces-
sado da Resolução nº 44, de 2012.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 1.110–GP/TCU

Brasília, 27 de setembro de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 1.921 (SF) de 27-9-2012, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU 
autógrafo da Resolução nº 44/2012 (SF), que “autoriza 
o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de 

crédito externo, com garantia da União, co mo Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), no valor de até RS$ 300.000.000,00 (trezentos 
milhões de dólares norte-americanos)”, e a recomen-
dação para que o Tribunal de Contas da União procesa 
ao acompanhamento da aplicação dos recursos decor-
rentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-036-915/2012-2, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providência pertinentes.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.

RECURSO

A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
o Recurso nº 13, de 2012, interposto no prazo regi-
mental no sentido de que seja submetido ao Plenário 
o Projeto de Lei do Senado nº 2, de 2012, do Senador 
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Sérgio Souza, que altera a redação dos artigos 32 e 
36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para 
inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos 
ensinos fundamental e médio.

A Presidência comunica, ainda, que foi encami-
nhado à Mesa o Ofício nº 180/2012, do Senador Gim 
Argello, solicitando retirada de sua assinatura aposta 
ao referido recurso. No entanto, o recurso é lido por 
ainda conter o número de subscritores mínimo, previsto 
no § 4º do art. 91 do Regimento Interno. 

São os seguintes os Expedientes:

RECURSO Nº 13, DE 2012

Senhor Presidente,
Com fundamento no disposto no § 3º do art. 91, 

do Regimento Interno do Senado Federal, requere-
mos a apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei do 
Senado nº 2, de 2012, de autoria do Senador Sérgio 
Souza, que “altera a redação dos artigos 32 e 36 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para inserir 
novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos en-
sinos fundamental e médio”.

Sala das Sessões,      de setembro de 2012. – 
Senador Eduardo Braga.
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Ofício nº 180/121 – GSGA

Brasília, 27 de setembro de 2012

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vos-

sa Excelência para solicitar as retirada de minha assi-
natura ao recurso apresentado, solicitando a tramitação 
em plenário do PLS nº 2/2012, de autoria do senador 
Sérgio Souza, que altera a redação dos artigos 32 e 
36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para 
inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos 
ensinos fundamental e médio.

Certo de sua atenção para o assunto, aproveito a 
oportunidade para antecipar a Vossa Excelência meus 
votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim Argello.

ABERTURA DE PRAZO

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.

OFÍCIOS  
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 663, 
e 665 a 667, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câ-
mara dos Deputados, comunicando o envio à sanção, 
respectivamente do Projeto de Lei da Câmara nº 11, 
de 2012; do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 74, de 2009; e dos Projetos de Lei do 
Senado nºs 59, de 2003; e 128, de 2010.

São os seguintes os Ofícios.

Of. nº 663/12/PS-GSE

Brasília, 19 de setembro de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunica a Vossa Excelência que foram aprova-

das as Emendas de nºs 01 a 04 oferecidas por essa 
Casa ao Projeto de Lei nº 6.316, de 2009, da Câmara 
dos Deputados, que “Altera o Decreto-Lei nº 1.455, de 
7 de abril de 1976, que dispõe sobre bagagem de pas-
sageiro procedente do exterior, disciplina o regime de 
entreposto aduaneiro, estabelece normas sobre mer-
cadorias estrangeiras apreendidas e dá outras provi-
dências, para autorizar a instalação de lojas francas 
em Municípios da faixa de fronteiras cujas sedes se 
caracterizam como cidades gêmeas de cidades es-
trangeiras e para aplicar penalidade aos responsáveis 
dos órgãos da administração direta ou indireta que 

dolosamente realizarem importação ao desamparo de 
guia de importação”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, _ Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.

Of. nº 665/12/PS-GSE

Brasília, 25 de setembro de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

o Substitutivo oferecido por essa Casa ao Projeto de 
Lei nº 4.464, de 2004, da Câmara dos Deputados (PLC 
nº 74/09), que “Dispõe sobre o controle da fauna nas 
imediações de aeródromos”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.

Of. nº 666/12/PPS-GSE

Brasília, 25 de setembro de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado, 

sem alterações, o Projeto de Lei nº 7.822, de 2010, 
do Senado Federal (PLS nº 59/03 nessa Casa), que 
“Acrescenta parágrafo único ao art. 95 da Lei nº 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, para dispor sobre o Jui-
zado Especial Itinerante.”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, _ Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.

Of. nº 667/12/PS-GSE

Brasília, 25 de setembro de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado, 

sem alterações, o Projeto de Lei nº 2.180, de 2011, 
do Senado Federal (PLS nº 128/10 nessa Casa), que 
“Confere ao Município de Sorriso, no Estado de Mato 
Grosso, o título de Capital Nacional do Agronegócio.”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.
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OFÍCIO 
DA LIDERANÇA DO PSD NO SENADO FEDERAL

A Presidência designa o Senador Sérgio Pete-
cão, como membro titular, em substituição à Senado-
ra Kátia Abreu, que passará à condição de suplente, 
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir 
parecer à Medida Provisória nº 581, de 2012, confor-
me o Ofício nº 54, de 2012, da Liderança do PSD no 
Senado Federal.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO Nº 54/2012-GLPSD

Brasília, 24 de setembro de 2012

Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista 
de apreciação da Medida Provisória nº 581, de 2012

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico os 

senadores Sérgio Petecão e Kátia Abreu, pelo Parti-
do Social Democrático _ PSD, como membros titular 
e suplente, respectivamente, para compor a Comissão 
Mista que apreciará a Medida Provisória nº 581, de 
2012, com o propósito de autorizar a União a conce-
der subvenção econômica às instituições financeiras 
oficiais federais, sob a forma de equalização de taxa 
de juros  nas operações de crédito para investimentos 
no âmbito do FDCO; altera as Leis nº 7.827, de 27 de 
setembro de 1989, e nº 10.177, de 12 de janeiro de 
2001, que tratam das operações com recursos dos 
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do 
Nordeste e do Centro-Oeste; constitui fonte adicional 
de recursos para ampliação de limites operacionais da 
Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A., 
e dá outras providências.

Respeitosamente, – Senadora Kátia Abreu, Lí-
der do PSD.

TÉRMINO DE PRAZO

Esgotou-se no dia 26 do corrente o prazo previsto 
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2010 (nº 
1.174, de 2007, na Casa de origem, do Deputado 
Leonardo Quintão), que institui o Prêmio Paulo 
Freire de Criatividade no âmbito do ensino da 
rede pública;
– Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2011 (nº 
4.344, de 2008, na Casa de Origem, do Depu-
tado Lira Maia), que altera a denominação da 
Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA 

para Universidade Federal da Integração Ama-
zônica – UNIAM; 
– Projeto de Lei do Senado nº 585, de 2007, do 
Senador Gilvam Borges, que altera o art. 10 da 
Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui 
o Sistema Nacional de Avaliação da  Educação 
Superior – SINAES, para fortalecer a fiscaliza-
ção do Poder Executivo sobre as instituições de 
educação superior no sistema federal de ensino;
– Projeto de Lei do Senado nº 706, de 2007, do 
Senador Arthur Virgílio, que altera o art. 52 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa 
as diretrizes e bases da educação nacional, para 
exigir, nas universidades, percentagens específi-
cas mínimas para doutores, mestres e docentes 
com regimes de trabalho em tempo integral; e
– Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2010, do 
Senador Acir Gurgacz, que altera a Lei nº 10.753, 
de 30 de outubro de 2003, que institui a Política 
Nacional do Livro, para atualizar a definição de 
livro e para alterar a lista de equiparados a livro; 

Tendo sido apreciados em decisão terminativa, 
os Projetos de Lei da Câmara nº 51, de 2010; 100, de 
2011; e o Projeto de Lei do Senado nº 585, de 2007, 
rejeitados, vão ao Arquivo; e os Projetos de Lei do 
Senado nºs 706, de 2007; e 114, de 2010, aprovados, 
vão à Câmara dos Deputados.

Com referência aos Projetos de Lei da Câmara 
nº 51, de 2010; e 100, de 2011, será feita a devida co-
municação à Câmara dos Deputados.

MENSAGENS DO VICE-PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

A Presidência recebeu, do Senhor Vice-Presidente 
da República, no exercício do cargo de Presidente da 
República, as seguintes Mensagens:

– nº 426, de 2012, na origem, que restitui os au-
tógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 
2012 (nº 1.827/2011, na Casa de origem), de 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
dispõe sobre a criação de cargos de provimento 
efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, 
sancionado e transformado na Lei nº 12.717, 
de 2012; e
– nº 427, de 2012, na origem, que restitui os au-
tógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 
2012 (nº 7.978/2010, na Casa de origem), de 
iniciativa da Presidência da República, que auto-
riza o Banco Central do Brasil a doar ao Estado 
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de Pernambuco o imóvel que especifica, sancio-
nado e transformado na Lei nº 12.718, de 2012.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar de cada autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 34 mi-
nutos.)
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Ata da 8ª Reunião, em 2 de outubro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Alvaro Dias

(Inicia-se a reunião às 14 horas e 30 minutos 
e encerra-se às 14 horas e 31 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – No plenário não há número regimental para a 
abertura da sessão, não podendo por isso ser realizada. 

Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento In-
terno, será despachado o Expediente que se encontra 
sobre a mesa. 

É o seguinte o Expediente despachado:

 
AVISO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

A Presidência recebeu o Aviso n° 1.198, de 2012, 
na origem, do Tribunal de Contas da União, que enca-
minha cópia do Acórdão nº 2.527, de 2012, referente 
à solicitação de realização de auditorias nas entida-
des integrantes do “Sistema S”, inclusive na Agência 
Brasileira de Desenvolvmento Industrial – ABDI e na 
Agência Brasileira de Promoção de Exportação e In-
vestimento – Apex. (TC 028.956/2011-7). 

O Aviso nº 1.198, de 2012, juntado ao processa-
do do Requerimento nº 1.058, de 2011, vai ao arquivo.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 1.198-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 19 de setembro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em atenção ao Ofício nº 1.587, de 2 de se-
tembro de 2011, cópia do Acórdão proferido nos autos 
do processo no TC nº 028.956/2011-7, pelo Plenário 
desta Corte na Sessão Ordinária de 19 de setembro 
de 2012, acompanhado do Relatório e do Voto que o 
fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.

AVISO DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

A Presidência recebeu o Aviso nº 56, de 2012 (nº 
383/2012, na origem), do Ministro de Estado da Fazen-
da, encaminhando o relatório com as características 
das operações de crédito analisadas no âmbito daquela 
Pasta, no mês de agosto de 2012, a tabela demonstra-
tiva da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do 
Distrito Federal e a relação entre a Dívida Consolidada 
Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.

O Aviso nº 56, de 2012, vai à Comissão de As-
suntos Econômicos.

É o seguinte o Aviso:
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A Presidência recebeu do Senhor Ministro de Es-
tado da Fazenda o Aviso nº 27, de 2012-CN (nº 386/
MF/2012, na origem), encaminhando ao Congresso 
Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo So-
berano do Brasil – FSB, referente ao segundo trimes-
tre de 2012. 

Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 2-10-2012
Até 7/10 prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos da matéria;
Até 22/10 prazo para apresentação de relatório;

até 29/10 prazo para apresentação de emendas 
ao relatório; e
até 5/11 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e encaminha-
mento do parecer da CMO à Mesa do Congres-
so Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 3 de outubro do corrente.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o segunte o Aviso:
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PROJETO RECEBIDO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputa-

dos, o Projeto de Decreto Legislativo nº 523, de 2012 

(nº 555/2012, na Câmara dos Deputados), que apro-

va o texto do Acordo Adicional que altera o Acordo de 

Seguridade Social ou Segurança Social entre a Repú-

blica Federativa do Brasil e a República Portuguesa, 

assinado em Brasília, em 9 de agosto de 2006.

É o seguinte o Projeto:
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ABERTURA DE PRAZO

O Projeto de Decreto Legislativo nº 523, de 2012, 
vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, onde poderá receber emendas pelo prazo de 
cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o prazo 
de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, prorro-
gável por igual período, nos termos do art. 376, III, do 
Regimento Interno.

MENSAGEM DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA

A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora 
Presidente da República, nos termos do art. 124 da Lei 
nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, a Mensagem nº 
102, de 2012-CN (Mensagem nº 433/2012, na origem), 
que encaminha ao Congresso Nacional o relatório de 
avaliação do cumprimento da meta de superávit pri-
mário, referente ao 2° quadrimestre de 2012.

Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 2-10-2012

até 7/10 prazo para publicação e distribuição dos 

avulsos da matéria;

até 22/10 prazo para apresentação de relatório;

até 29/10 prazo para apresentação de emendas 

ao relatório;

 e até 5/11 prazo para apresentação, publicação, 

distribuição e votação do relatório e encaminha-

mento do parecer da CMO à Mesa do Congres-

so Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 

Federal de 3 de outubro do corrente.

O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É a seguinte a Mensagem:
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PARECER
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ARQUIVAMENTO

Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 1.221, 
de 2012, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 
13, de 2012-CMA, que conclui pela apresentação dos 
Requerimentos nºs 870 a 873, de 2012, de informa-
ções, respectivamente, ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, à Casa Civil da Presidência da 

República, ao Ministério da Integração Nacional, e ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia.

Os requerimentos vão à Mesa para decisão, e o 
Aviso nº 13, de 2012-CMA vai ao arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 31 mi-
nutos)
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Ata da 184ª Sessão, Especial, em 8 de outubro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Cyro Miranda

(Inicia-se a sessão às 10 horas e 5 minutos e 
encerra-se às 10 horas e 43 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

A presente sessão especial destina-se a come-
morar o Dia do Administrador, nos termos dos Reque-
rimentos nº 180 e nº 598, de 2012, do Senador Cyro 
Miranda e outros Senadores. 

Convido a fazer parte da mesa: o Presidente do 
Conselho Regional de Administração do Estado de 
Goiás, Sr. João Divino de Brito (Palmas.); o Presidente 
da Associação Goiana de Administradores, Adminis-
trador Samuel Albernaz (Palmas.); o Vice-Presidente 
da Confederação Nacional das Profissões Liberais, Sr. 
Moisés Antônio Bortolotto (Palmas.); e o Secretário-
-Geral da Federação Brasileira dos Administradores e 
Diretor de Organização e Relações Sindicais da Cen-
tral dos Sindicatos Brasileiros, Sr. Itamar Revoredo 
Kunert. (Palmas.)

Convido a todos para, de pé, cantarmos o Hino 
Nacional brasileiro.

(Procede-se à execução do Hino Nacional bra-
sileiro.)

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Eu convidaria os presentes que estão senta-
dos à nossa esquerda para fazerem parte do nosso 
plenário, por gentileza.

Concedo a palavra ao administrador e amigo, Pre-
sidente da Associação Goiana de Administradores, para 
que faça o seu pronunciamento, Sr. Samuel Albernaz.

O SR. SAMUEL ALBERNAZ – Exmo Senador 
da República Cyro Miranda, que tem dignificado mui-
to o nosso Estado de Goiás e o nosso Brasil. Em seu 
nome, quero cumprimentar todos os Senadores que 
aprovaram essa propositura da realização desta ses-
são solene em homenagem ao Dia Nacional do Ad-
ministrador e pelo transcurso dos 47 anos da criação 
da nossa profissão.

Senador Cyro, é um orgulho muito grande es-
tarmos, mais uma vez, aqui nesta Casa de Leis, para 
essas comemorações. Dignifica-nos muito estarmos 
nós, administradores, administradoras, estudantes de 

Administração, sendo homenageados nesta data muito 
importante para a nossa categoria.

Ao cumprimentar o administrador e Presidente 
do Conselho Regional de Administração de Goiás, o 
administrador João Divino de Brito, cumprimento as 
demais autoridades desta seleta Mesa Diretiva desta 
sessão especial.

Prezados administradores, administradoras, pro-
fessores, professoras e meus caríssimos acadêmicos 
estudantes de Administração, bom dia!

É um prazer recebê-los aqui nesta Casa de Leis. 
É um orgulho para nós, administradores, como disse 
anteriormente, estarmos aqui marcando esta data tão 
importante, em que o Senado Federal, Senador Cyro 
Miranda, prestigia e reconhece o valor do administra-
dor para a sociedade brasileira, a importância do ad-
ministrador para as organizações, sejam elas públicas 
ou privadas.

Nós existimos há 47 anos; é, pois, uma profissão 
relativamente nova se comparada a outras profissões. 
O administrador tem verdadeiramente trabalhado e 
contribuído para o desenvolvimento do Brasil.

Muitas e muitas vitórias conseguimos no decorrer 
desses anos, mas precisamos ainda trilhar, conquistar 
novos caminhos. Temos aí a questão da inclusão do 
Dia do Administrador no calendário cívico cultural do 
Brasil; temos o reconhecimento pelos empresários da 
importância do administrador para que suas organiza-
ções não venham a fechar precocemente as suas por-
tas; temos o reconhecimento das autoridades públicas 
para contar com esse profissional preparado para tal e 
que haverá de fazer com que o nosso País seja mais 
justo, mais fraterno, e que haja emprego para todos 
os brasileiros.

E, aí, Senador Cyro, eu coloco a importância do 
administrador nas organizações. Pesquisa feita pelo 
Sebrae nacional demonstrou que as empresas fecham 
suas portas – na grande maioria, chegando a mais de 
60% – nos dois primeiros anos de sua existência. Uma 
das causas do fechamento dessas portas é a falta de 
uma gestão profissional; daí a importância do adminis-
trador na organização. Com isso, estaremos gerando 
emprego e renda para os brasileiros.

Queremos registrar também o sucesso do Conad, 
na sua 17ª edição, realizada em Goiânia, recentemen-
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te, de 27 a 29 de setembro, quando tivemos mais de 
três mil participantes, colegas, empresários, adminis-
tradores, executivos e políticos participando deste que 
é o maior congresso de Administração do Brasil, das 
Américas e, quem sabe, do mundo: o Conad. Esta é 
uma marca de Goiás para o Brasil, bem como a inicia-
tiva de leis que, gestadas em Goiás e que, hoje são 
leis nacionais. Uma delas é a inclusão da figura do ad-
ministrador nas juntas comerciais de todo o Brasil. Se, 
anteriormente, só tínhamos a presença das entidades 
empresariais, dos economistas, contadores e advoga-
dos, com a elaboração de uma minuta de projeto de lei, 
que foi entregue a um deputado federal, conseguimos 
aprovar no Congresso Nacional o que, hoje, é uma lei 
nacional: todas as juntas comerciais têm a presença do 
administrador, indicado em lista tríplice encaminhada 
aos governos estaduais. E há, ainda, a presença do 
conselho regional em todas as juntas comerciais do 
Brasil. Uma grande conquista!

Eu costumo dizer, Profª Roseli, que, após a cria-
ção da nossa profissão, essa foi uma das nossas 
maiores conquistas, porque os empresários, os go-
vernantes viram a importância e a necessidade de ter 
o administrador nas juntas comerciais, onde se regis-
tram os atos constitutivos de todas as empresas. Foi 
uma das maiores conquistas! E nós teremos outras, 
Senador Cyro.

Acredito na PEC nº 317, de 2004, cujos resul-
tados estamos perseguindo desde o ano de 2000. 
A PEC é de 2004, mas ela vem de 2000, com o ex-
-Deputado Federal pelo Estado de Tocantins, Antonio 
Jorge Godinho. Naquela época, tínhamos o Conselho 
Regional de Administração Goiás e Tocantins. Então, 
o único parlamentar que nós tínhamos, como adminis-
trador, era o então Deputado Antonio Jorge Godinho, 
a quem entregamos a minuta de uma PEC – proposta 
de emenda à Constituição, que obriga todas as Prefei-
turas do Brasil a ter, na sua estrutura organizacional, 
o cargo de administrador.

Nós temos mais de 5.600 Municípios no Brasil, 
sendo que cerca de 5.000 dele ainda não têm o cargo 
de administrador. Serão gerados aí, Senador Cyro, mais 
de 5.000 empregos para os administradores. Mas não 
se trata de uma proposta corporativista, não! O fato é 
que nós queremos que realmente as Prefeituras sejam 
bem administradas, que os administradores possam 
contribuir com os nossos Prefeitos para tornar a ges-
tão pública mais eficiente e mais eficaz.

Em 2004, o nosso Deputado Antonio Jorge Go-
dinho não foi reeleito, e o projeto foi arquivado, Admi-
nistrador João Divino de Brito, e então veio para Bra-
sília o nosso Deputado Federal Administrador Sandro 

Mabel, a quem entregamos uma nova proposta da 
criação do cargo.

E uma notícia que o Senador Cyro Miranda me 
passou há pouco foi a de que a PEC já foi aprovada 
em todas as comissões da Câmara Federal. (Palmas.) 
Está apenas faltando um pequeno senão que tem que 
ser submetido à apreciação dos nobres Deputados 
Federais. Passou em todas as comissões! Então, vai 
ser uma grande revolução gerencial, em todos os sen-
tidos, termos administradores em todas as Prefeituras.

E algumas conquistas nós já tivemos, Senador 
Cyro, em Goiás: cidades como Trindade, Goianésia, 
Israelândia, Nova Aurora, Jataí, Rio Verde, Mineiros, 
Caldas Novas, onde as respectivas Câmaras Municipais 
já sentiram a importância de o administrador auxiliar os 
nossos prefeitos. Mas nós queremos mais! Nós quere-
mos que isso, de acordo com a lei que criou a nossa 
profissão – Lei nº 4.769, de 1965 –, seja cumprido na 
íntegra e que todas as prefeituras sejam obrigadas 
a ter a presença do administrador. Será uma grande 
conquista para a nossa categoria.

Poderíamos, também, falar sobre outros proje-
tos, mas não é o momento para isso. Nós estamos 
em uma sessão solene, mas eu não poderia deixar, 
Senador Cyro, neste momento, de aqui reivindicar, em 
nome de todos os administradores – mais de 400 mil 
administradores em todo o Brasil –, a instituição do 
piso nacional do administrador. (Palmas.)

Nós trazemos a V. Exa, neste momento, esse 
pleito, em nome da nossa categoria, para que seja 
apresentado por V. Exa a seus Pares, aqui, no Sena-
do Federal. Outras categorias já têm um piso salarial, 
Senador. Os engenheiros já têm seu piso salarial, es-
tabelecido por lei, bem como os arquitetos, os agrô-
nomos, os químicos, os médicos, os veterinários. Por 
que não o administrador? Então, quero, humildemen-
te, nesta sessão solene em homenagem aos 47 anos 
da profissão de administrador, entregar este pleito a 
V. Exa para que possa apresentá-lo em Plenário e, 
dessa maneira, fazer justiça e levar reconhecimento 
desta Casa de Leis aos administradores, instituindo o 
piso nacional da categoria. (Palmas.) Será uma grande 
conquista para a nossa categoria e um grande reco-
nhecimento, Senador Cyro.

Queremos agradecer, mais uma vez, ao nobre 
Senador que preside esta sessão solene, Senador Cyro 
Miranda, meu amigo, amigo dos administradores, por 
esta solenidade, e, em seu nome, agradecer a todos 
os Senadores que apoiaram e aprovaram a realização 
desta sessão solene.

Quero pedir carinhosamente àquele que eu de-
nomino de “Administrador do Universo” – e muito em-
bora Ele possa ser arquiteto, engenheiro, médico, 



52462 Terça-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2012

economista, psicólogo, para mim, carinhosamente, 
eu denomino Deus, “Administrador do Universo” – que 
abençoe a cada um de vocês, seus familiares, pois Ele 
é a razão de tudo.

Quero, também, Senador Cyro, fazer um agrade-
cimento à minha família, que está nos assistindo neste 
momento, em Goiânia, a Carla Katiúscia, ao meu fi-
lho Augusto Vinícius e à minha esposa, que está aqui 
presente, Zirlene Sônia Coutinho, pedir perdão e pedir 
desculpas também porque nós haveremos de continuar 
trabalhando em prol da valorização da nossa categoria. 
Essa família, que tem me ajudado muito, tem compre-
endido as minhas ausências em casa, Senador Cyro, 
e haverá de compreender mais um pouquinho dessa 
missão que foi colocada sobre o Samuel. Samuel haverá 
de trabalhar ainda por muito tempo por essa categoria.

E vou dar um depoimento particular, pessoal – 
e acredito que a Profª Roseli já tenha conhecimento; 
mas são pouquíssimas pessoas que sabem disso . 
Senador Cyro, quando eu fui fazer o vestibular – não 
vou falar o ano aqui – para a PUC-GO, fui para o cur-
so de Administração. Passei em segundo lugar, e, 
naquele tempo, era muito mais difícil do que é hoje. 
Havia pouquíssimas instituições de ensino. E eu, com 
o coração cheio de alegria, cheguei para o meu pai e 
disse: “Pai, passei em segundo lugar na Universidade 
Católica de Goiás”. Eu esperava que ele tivesse uma 
reação de me parabenizar, de me cumprimentar por 
aquela conquista. Eu costumo dizer que, se eu não 
saísse de perto do meu pai – que Deus o tenha –, eu 
teria apanhado. E, naquele tempo, Senador Cyro, os 
filhos apanhavam.

Mas eu consegui enxergar que o que meu pai que-
ria para o Samuel era o melhor, e, naquele momento, 
os cursos ou as profissões que estavam em alta eram 
as do Direito e da Medicina, eram os advogados e os 
médicos. A nossa profissão estava começando, e eu fiz 
um juramento a ele: que eu trabalharia todos os meus 
dias para que a nossa profissão fosse igual a todas. E 
disso não vou me afastar nunca.

Por isso, algumas pessoas não entendem essa 
paixão que tenho pela Administração. Tenho um com-
promisso com meu pai. Tenho um compromisso com 
vocês, futuros administradores: fazer cada vez mais 
esse trabalho em prol da valorização da nossa pro-
fissão. (Palmas.)

Eu costumo dizer, Senador Cyro, que, em pri-
meiro lugar, sou apaixonado pela minha família; e, em 
segundo, pela Administração. Isso é muito bacana, 
muito gostoso! E peço a todos vocês que estão aqui 
hoje que sejam apaixonados pela sua profissão. Com 
certeza, você será um profissional de sucesso. Tenho 
certeza absoluta disso. (Palmas.)

Senador, quero fazer chegar às suas mãos este 
pleito do Sindicato dos Administradores de Goiânia, 
da Associação Goiana de Administração e, se o seu 
Presidente assim o permitir, falo em nome do Conse-
lho Regional de Administração de Goiás, no sentido 
de que V. Exª e todos os Senadores trabalhem, Sena-
dor, para a implantação do verdadeiro valor para os 
administradores. É apenas um referencial. Nós esta-
mos aqui, Senador, solicitando o mesmo valor que as 
demais profissões têm estabelecido por lei, nem mais, 
nem menos. Acredito que seria um ato de justiça que 
estaria sendo feito neste País.

Bom dia a todos! Um bom regresso a Goiânia, 
a Goiás. Nesta capital em que vocês estão, aqui, al-
guns vão fazer uma visita ao Conselho Federal de 
Administração.

Muito, mas muito obrigado a todos vocês que es-
tão presentes aqui a esta Casa de Leis num momento 
muito especial – especial para os administradores, es-
pecial para o Samuel Albernaz, para o Administrador 
João Divino, para o Itamar Revoredo, da Febrad, para 
o nosso amigo, Administrador Bortolotto, para todos 
os brasileiros que estão nos assistindo via TV Sena-
do, neste momento muito importante, em que estamos 
aqui comemorando o Dia Nacional do Administrador.

Parabéns a todos os administradores e adminis-
tradoras do Brasil! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Quero cumprimentar o Presidente do Conse-
lho Regional de Administração do Estado de Goiás, 
Sr. João Divino de Brito; o Presidente, aguerrido, da 
Associação Goiana de Administradores, administrador 
e amigo, Samuel Albernaz. Cumprimento também o 
Vice-Presidente da Confederação Nacional das Pro-
fissões Liberais, Sr. Moisés Antônio Bortolotto; quero 
também cumprimentar o Secretário-Geral da Federa-
ção Brasileira dos Administradores e Diretores de Or-
ganizações e Relações Sindicais da Central dos Sin-
dicatos Brasileiros, Sr. Itamar Revoredo Kunert. Quero 
cumprimentar as Professoras Roseli Vieira Pires, Ilza 
de Oliveira, Roseane Dias Mota e o Professor Marcos 
Henrique Ribeiro, em nome dos quais cumprimento 
todas as faculdades aqui presentes. (Palmas.)

Srs. Presidentes de Sindicato de Associação de 
Administradores; Srªs e Srs. Professores Acadêmi-
cos de Instituições presentes; alunos das Faculdades 
Unidas de Campinas, Unicamp; alunos da Faculdade 
Afonsiano de Administração; familiares aqui presentes; 
Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, recebi men-
sagem da Senadora Ana Amélia, uma das Senadoras 
mais competentes deste Senado, pedindo desculpas 
por não estar presente. Senadora pelo Estado do Rio 
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Grande do Sul, em função das eleições, ela não con-
seguiu chegar a tempo aqui no Congresso Nacional. 

TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado; 
senhoras e senhores, é com grata satisfação que 
eu, como administrador, realizo esta sessão solene 
em homenagem ao Dia Nacional do Administrador, 
exatamente no ano em que completamos 47 anos 
de profissão. Trata-se de um profissional de extrema 
relevância nas empresas privadas e no setor público. 
Sem administradores de qualidade e perfil agressivo, 
as empresas não andam, não crescem, e o Estado 
não caminha nem atende às demandas da sociedade. 

A construção do futuro do Brasil, forte economi-
camente e justo socialmente, faz-se pela mão de ad-
ministradores, capazes de antever cenários e traçar 
as diretrizes necessárias para a gestão de resultados.

No contexto da sociedade globalizada, a figura 
do administrador, sintonizado com a marcha da econo-
mia e com as tendências do mercado, é imprescindível 
para o crescimento de qualquer empresa e para a ges-
tão de resultados no âmbito da administração pública. 

Como bem observa o administrador Pedro Alves 
de Oliveira, Presidente da Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás, nossa querida Fieg:

O empirismo não cabe mais na gestão tanto 
do setor privado, quanto do setor público. É 
preciso ter um processamento técnico e cien-
tífico para conduzir as empresas, para traçar 
os seus objetivos, traçar as suas metas. É ne-
cessário estabelecer aonde a empresa quer 
chegar, como essa empresa quer se compor-
tar no mercado, como quer passar para seus 
consumidores uma visão, uma mensagem, ter 
um posicionamento de marketing, um posicio-
namento publicitário satisfatório e, sobretudo, 
uma gestão realmente efetiva.

Essas palavras dão a justa dimensão do papel 
chave desempenhado pelo administrador em qualquer 
empreendimento.

De fato, a velha forma de administrar arrumando 
daqui e acudindo dali, como faziam muitos dos em-
preendedores pioneiros do Brasil, não tem lugar num 
contexto extremamente competitivo como se mostra 
a era da sociedade tecnológica.

Uma avaliação imprecisa dos rumos do mercado 
pode colocar em risco o trabalho de décadas e levar ao 
fracasso até mesmo conglomerados fortes, como temos 
visto em lamentáveis episódios da história comercial.

Senhoras e senhores, neste exato momento, o 
que se coloca diante do mundo, com a crise da Zona 
do Euro e do Brasil, com o decréscimo sistemático do 
PIB, é um desafio para os administradores.

Os governos europeus, sobretudo os do sul, têm 
de traçar um caminho para recompor as contas públi-
cas, mas sem chegar ao ponto de tornar as medidas 
mais duras do que a sociedade é capaz de suportar, 
ou seja, o remédio tem de ter a dose certa, senão 
mata o paciente.

Quando o Estado perde a capacidade de admi-
nistrar as contas públicas, os prejuízos para a popu-
lação são inestimáveis.

É difícil pensar no tamanho das dificuldades en-
frentadas pela Grécia e a Espanha, sobretudo quando 
se considera o desemprego dos jovens.

Sem dúvida, o maior desafio para o administrador 
público é criar metas para garantir a gerência do Es-
tado em função das demandas sociais e da disponibi-
lidade de receitas. Exatamente por isso, hoje, o Brasil 
precisa ficar mais alerta em relação aos rumos e aos 
destinos para onde pretendemos conduzir a Nação. 
É preciso arrebanhar bons administradores para tra-
çar as prioridades do País e gerir o Estado com base 
num plano de metas e prioridades. E imperativo reunir 
administradores competentes para fazer estudos de 
cenário e estabelecer as diretrizes para a condução 
da máquina pública.

Cremos que os administradores em sintonia com 
o setor público já devem ter acendido a luz de alerta 
para o quadro que começa a se delinear na economia 
brasileira. Já foi extremamente preocupante o cresci-
mento de apenas 2,7% do PIB em 2011 e mais ainda a 
projeção para algo em torno de 1,6%, ou 1,5% em 2012.

O momento atual é de administrar o Brasil para 
que possamos garantir o crescimento sustentável da 
economia. Mas, para que o País não fique ao sabor 
dos ventos da economia mundial e sempre sujeito 
às intempéries de mercado, teremos de dinamizar o 
mercado interno. O caminho são as parcerias com o 
setor privado para atender às inadiáveis demandas 
em termos de infraestrutura de escoamento da pro-
dução, fator determinante para a competitividade de 
nossos produtos.

O fato é que hoje o Brasil desponta como um 
exemplo de empreendedorismo e criatividade em-
presarial. Pelas mãos de excelentes administradores, 
nossas empresas têm crescido, e muitas estão em 
diversas partes do mundo.

Mas, lamentavelmente, a gestão pública de re-
sultados continua um desafio para os governos nas 
esferas federal, estadual e municipal. Há dificuldades 
em incorporar ao setor público a visão estratégica de 
criar planos e planejamento de longo prazo. E, quando 
não se planeja, a gestão pública cai no improviso, nas 
medidas paliativas, com extrema perda de eficiência, 
eficácia e efetividade.
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As faculdades têm nesse sentido um papel primor-
dial na formação dos futuros administradores, porque 
é nos bancos escolares que se planta a semente da 
administração de qualidade e se aguça a percepção 
indispensável ao sucesso.

Antes de encerrar, queremos render homenagem 
ao valoroso trabalho realizado pelo Conselho Regional 
de Administração de Goiás e, na pessoa do seu Presi-
dente Administrador João Divino de Brito, cumprimentar 
todos os administradores do Brasil, em particular, os 
do meu Estado de Goiás.

Queremos fazer nossas as palavras do Presiden-
te do CRA-GO e dizer que o Brasil precisa de menos 
conversa e mais resultados! (Palmas.)

Se o desejo da sociedade brasileira for fazer o 
dinheiro e a economia fluírem em favor do progresso e 
do desenvolvimento, será preciso retirar os obstáculos 
à criatividade e ao empreendedorismo. Será preciso 
fazer preponderar a administração por resultados.

Srªs e Srs. Senadores da República, queremos 
registrar, nesta sessão solene, o sucesso absoluto, já 
falado pelo administrador Samuel Albernaz, do Con-
gresso Nacional de Administração – Conad, realizado 
de 27 a 29 de setembro, em Goiânia, coordenado pelo 
Administrador Samuel. (Palmas.) O evento reuniu mais 
de 3 mil administradores do Brasil e do exterior e se 
distinguiu pelo excelente nível dos palestrantes e pelo 
poder de mobilização da categoria. O Conad já está 
incluso no calendário nacional.

Em Goiás, sob a inspiração e o trabalho incan-
sáveis do líder classista Samuel Albernaz, foi criado 
o PVA (Plano de Valorização da Administração), que 
encampou diversos pleitos e conquistou nacionalmen-
te: a inclusão do Administrador no vocalato das Juntas 
Comerciais de todo o País; a propositura de sessões 
solenes, anualmente, no Congresso Nacional, em ho-
menagem a essa profissão; a criação, organização e 
promoção do maior fórum científico da categoria na 
América Latina, o Conad, e, mais recentemente, a 

proposição e aprovação do Dia do Administrador no 
calendário cívico-cultural do Brasil.

No Estado de Goiás, conseguiu-se a criação do 
cargo de Administrador nas prefeituras e nas câmaras 
de diversos municípios. Este é um fator preponderan-
te, como foi dito no pronunciamento do administrador 
Samuel Albernaz. As prefeituras, as câmaras, só terão 
condição de melhorar o seu nível com bons adminis-
tradores. Então, tornaremos isso obrigatório em todo 
o País. (Palmas.).

Conseguiu a inclusão do administrador no Conse-
lho Administrativo Tributário (CAT) e espera, em breve, 
o terreno para a construção do Centro de Excelência 
do Administrador. 

Queremos registrar também que estamos lado a 
lado com os administradores na luta pela implantação 
do piso salarial. Tenho o meu compromisso pessoal de 
levar em regime de urgência urgentíssima esse proje-
to de lei que cria o piso salarial para toda a categoria. 
Farei com que ele tramite, e, se possível, ainda no co-
meço do ano, até o mês de março, seja aprovado aqui 
no Senado para depois ir para a Câmara, e, no final de 
2013, possa vigorar, porque é de justiça. 

Parabéns a todos pelo dia que engrandece a pro-
fissão do administrador. Os senhores têm uma grande 
responsabilidade e um peso muito grande em toda a 
administração pública e privada. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Cumprida a finalidade da sessão, agradeço 
a todos aqui presentes, que nos honraram com o seu 
comparecimento, e encerro essa sessão, parabeni-
zando, mais uma vez, pelo 47º aniversário dessa bri-
lhante profissão. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 

– GO) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 43 minutos.)
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Ata da 185ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 8 de outubro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária Da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. João Ribeiro e Antonio Carlos Rodrigues

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 5 minutos e 
encerra-se às 15 horas e 41 minutos)

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – TO) 
– Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Encontra-se na Casa o Sr. Antonio Carlos Ro-

drigues, primeiro suplente da Senadora Marta Suplicy, 
da representação do Estado de São Paulo, convocado 
em virtude do afastamento da titular.

S. Exª encaminhou à Mesa o original do diploma, 
que será publicado na forma regimental, e demais do-
cumentos exigidos por lei.

É o seguinte o Diploma:
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Designo comissão formada pelo Senador Gim 
Argello e pelo Senador Paulo Paim para encaminhar 
o Senador Antonio Carlos para a sua posse.

(O Sr. Antonio Carlos Rodrigues é conduzido 
ao plenário e presta, perante a Mesa, o com-
promisso.)

Solicito que todos fiquem de pé, inclusive o em-
possado, para que S. Exª faça o juramento.

O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – Prometo guardar a Constituição Federal e 
as leis do País, desempenhar fiel e lealmente o man-
dato de Senador que o povo me conferiu e sustentar 
a união, a integridade e a independência do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Declaro empossado no mandato de Senador 
da República o Sr. Antonio Carlos Rodrigues, que, a 
partir deste momento, passa a participar dos traba-
lhos da Casa.

O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Com a palavra o Senador Antonio Carlos, como 
primeiro orador na tarde de hoje.

O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Srs. Senadores, boa tarde a todos.

Assumo hoje, com muita humildade, a vaga de 
Senador pelo Estado de São Paulo, como suplente da 
Senadora Marta Suplicy. É um novo desafio em minha 
vida política fazer parte do mais importante Legislativo 
de nosso País.

Minha vivência no Legislativo teve início nos anos 
em que trabalhei como Procurador na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo. Tive a oportunidade de observar 
a atuação de grandes políticos que por lá passaram 
e de ver a importância do trabalho que realizavam. 
Considero que o Legislativo é o Poder mais próximo 
do cidadão. Trago a experiência de 12 anos como Ve-
reador da Câmara Municipal de São Paulo, onde fui 
Presidente por quatro anos consecutivos.

Minha vida política tem sido pautada no cumpri-
mento às determinações do meu Partido, o PR. Como 
integrante da Executiva Nacional do Partido da Repú-
blica, reitero que vou respeitar todos os compromissos 
assumidos na coligação vitoriosa entre o PR e o Partido 
dos Trabalhadores, com Dilma Rousseff, Presidente, e 
Marta Suplicy, Senadora.

Não poderia deixar de falar de Marta Suplicy. Tive 
o privilégio de acompanhar de perto o seu trabalho 

como Prefeita de São Paulo. Era Líder do meu Partido, 
o então PL, na Câmara Municipal.

Sua administração teve um olhar diferenciado para 
as camadas mais carentes. Os Centros Educacionais 
Unificados (CEUs) foram exemplo dessa preocupação, 
em levar educação, cultura e lazer a todos.

Foi nesse período que tive maior aproximação 
com o Partido dos Trabalhadores. Conheci e convivi 
com muitos dos seus representantes, como o atual 
Ministro da Educação, Aloyzio Mercadante. São ami-
gos que mantenho até hoje. Fui Secretário da Mesa 
do então Ministro José Eduardo Cardozo, como Pre-
sidente da Câmara. 

Sempre tive um bom trânsito entre os diferentes 
partidos, porque sempre assumi compromissos e os 
cumpri.

Chego ao Senado, hoje, com as mesmas convic-
ções que sempre nortearam minha atuação política.

Encerro meu pronunciamento, agradecendo à 
minha cidade de São Paulo, que me deu uma expres-
siva votação para Vereador no dia de ontem, e à minha 
família: minha esposa, Gilda, companheira de todas 
as horas; meus filhos; meus genros, noras e netos. 
O apoio de cada um deles é fundamental em minha 
vida política.

Obrigado a todos e uma boa tarde.
Muito obrigado, Presidente. (Palmas.)
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Há, sobre a mesa, comunicação de filiação parti-
dária e nome parlamentar, cujo expediente passo a ler.

COMUNICAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA  
E NOME PARLAMENTAR

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce-
lência, em conformidade com o art. 7o do Re-
gimento Interno, que, assumindo nesta data 
a representação do Estado de São Paulo, em 
substituição a Senadora Marta Suplicy, ado-
tarei o nome abaixo consignado e integrarei a 
bancada do Partido da República – PR. 
[Cumprimento V. Exª porque o PR passa a ter 
sete Senadores na Casa].
Nome Parlamentar: Antonio Carlos Rodrigues. 
Sala das Sessões, em 8 de outubro de 2012.

É a seguinte a Comunicação, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – O Expediente vai à publicação. 

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – TO) 
– Vou lhe conceder a palavra, mas, antes, Senador Gim 
Argello, eu só queria cumprimentar o Senador Antonio 
Carlos, já que eu sou o 2º Secretário da Mesa e tenho 
a honra de estar presidindo a sessão neste momento. 

O Senado Antonio Carlos é, sem sombra de dúvi-
da, um orgulho do partido, o PR. Ele, que é do Estado 
de São Paulo e que realmente tem uma história, um 
trabalho brilhante na política brasileira, sobretudo na 
política paulista, realmente tem muito a contribuir com 
esta Casa e com o Brasil neste período. A Senadora 
Marta está no Ministério, e espero que ela fique muito 
tempo no Ministério, porque, estando lá, está bem, e 
o Senador Antonio Carlos pode realmente realizar o 
que ele deseja aqui, no Senado Federal. 

Meus cumprimentos a V. Exª. Que Deus ilumine 
seu mandato. 

Concedo a palavra ao Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr. 

Presidente, da mesma forma, com o mesmo entusias-
mo de V. Exª, cumprimento o Senador Antonio Carlos 
Rodrigues. A fama dele o precede. Todo mundo só fala 
muito bem do Senador Antonio Carlos. Em seu nome, 
o senhor já o cumprimentou pelo PR. 

Faço referência também aos demais membros 
do PR, que me ligaram, para fazer isso em nome do 
nosso Bloco, União e Força: Senador Alfredo Nasci-
mento; o nobre Senador Blairo Maggi, que tanto tem 
ligado para dizer que gostaria de estar participando 
desta cerimônia também, mas ligou. Todos os demais 
Senadores do PR recomendam um abraço, assim 
como o Senador Eduardo Amorim, do PSC. Todos os 
Senadores do PTB também lhe saúdam, como, tenho 
certeza, os demais Senadores dos outros partidos. 



52468 Terça-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2012

O senhor é muito bem-vindo aqui. O senhor faz 
parte do mundo da política, Senador Antonio Carlos, e 
a sua história diz isso. O senhor é um exemplo de ho-
mem público em São Paulo, tanto é que foi reeleito na 
data de ontem com uma votação maravilhosa. Seria 
votação, em qualquer Estado, a Deputado Federal com 
tranquilidade. O senhor foi novamente, com muita humil-
dade, disputar o mandato de vereador para ajudar o seu 
partido a fazer bancada, o seu bloco a fazer bancada, 
e o senhor teve mais de 65 mil votos no dia de ontem, 
prova de que o senhor é muito querido na capital de 
São Paulo, no Estado de São Paulo e, agora, no Brasil. 

Sejam muito bem-vindos, o senhor e sua família, 
que está aqui presente. 

Este vai ser, a partir de agora, o lugar normal do 
seu trabalho, e tenho certeza de que a sua experiência 
vai engrandecer muito. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Há oradores inscritos. 
Senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná. 
Tem V. Exª a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ini-
cialmente, presto homenagens ao Senador Antonio 
Carlos e lhe dou as boas-vindas em nome do PSDB. 
Que possa o Senador ser feliz, com uma atuação pro-
fícua, a favor especialmente do povo de São Paulo!

Sr. Presidente, as urnas falaram e serão ouvidas pelas 
lideranças políticas do País, responsáveis pelas mudanças 
que elas exigem, manifestas no pronunciamento de on-
tem. É preciso que façamos a exata leitura do que o eleitor 
quis dizer aos políticos brasileiros na votação de ontem.

Votei em Londrina, cidade que me projetou para 
a política, e vi o eleitor triste e desencantado, votando 
em silêncio. Não foi aquela festa cívica exuberante ou 
a manifestação de alegria de quem elege. Foi a exte-
riorização do desencanto que campeia no País, em 
razão de escândalos de corrupção que se sucedem, 
como consequência de um modelo promíscuo, que tem 
de ser denunciado e destruído no Brasil.

A eleição foi a fotografia da falência partidária. 
Os partidos não existem, desapareceram programa-
ticamente e significam um simulacro. O que vemos 
são siglas para registros de candidaturas, muitas ve-
zes comandadas de cima para baixo, com imposições 
descabidas que ofendem a militância partidária. O que 
vimos foi um festival de incoerência, de contradição, 
nas alianças estapafúrdias que se apresentaram diante 
do eleitor, como mecanismo de força para impor candi-
daturas, sobretudo com o objetivo de ampliar o tempo 
no rádio e na televisão para a propaganda eleitoral.

Não há proposta, não há programa, não há projeto. 
O que há é o interesse imediato de se organizar uma es-
trutura capaz de vencer eleições, e o eleitor fica aturdido 
diante desse cenário de contradições e de incoerências, 
sustentando, sobretudo, um modelo perverso de promis-
cuidade que se instalou em Brasília e que foi transporta-
do para Estados e Municípios. É um modelo que instala 
um balcão de negócios para cooptar partidos políticos 
e políticos de forma geral, a fim de que quem governa 
possa ter o conforto de uma maioria esmagadora a apoiá-
-lo, liquidando a oposição, reduzindo numericamente a 
oposição à insignificância, como ocorre nesta Casa e no 
Congresso Nacional, com a menor oposição da história, 
com a menor oposição da América Latina.

Ora, Sr. Presidente, como se procede para coop-
tar, para limitar a oposição e para constituir uma maioria 
confortável de apoio ao Governo? Com o loteamento 
dos cargos públicos, com o aparelhamento do Estado 
brasileiro. E, dessa forma, esgota-se a energia finan-
ceira do Poder Público, que gasta a receita na manu-
tenção da máquina e deixa de investir produtivamente 
e de oferecer serviços públicos de qualidade em se-
tores essenciais, como educação, saúde e segurança 
pública, especialmente. As obras de infraestrutura são 
paralisadas e, quando realizadas, são superfaturadas, 
porque esse sistema, que é adotado a pretexto de se 
garantir governabilidade – repito o que tenho dito –, 
como se fosse necessário rimar governabilidade com 
promiscuidade, abre portas para a corrupção.

Nós estamos num momento crucial da vida bra-
sileira. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 
história, condena o mensalão – portanto, condena esse 
modelo – e, provavelmente, mandará para a cadeia 
alguns dos seus idealizadores, operacionalizadores e 
beneficiários. É um passo importante para manifestar 
à opinião pública brasileira e à sociedade brasileira a 
ideia de que é possível ver a Justiça derrotando a im-
punidade. É um passo histórico fundamental.

O modelo que gera o mensalão está sendo con-
denado judicialmente, mas não se esgotou, não tem 
sido combatido na área política. Não há perspectiva 
de que ele possa se esgotar em curto prazo. E nós te-
mos de assumir a missão de combatê-lo com denodo, 
com persistência, de forma implacável, para destruí-lo.

Não é possível que este País não possa ver um 
Presidente da República assumindo as responsabili-
dades de chefe de Estado sem instalar um balcão de 
negócios para comprar consciências a fim de adminis-
trar o País! Eu não me conformo com a tese de que, 
para governar, é preciso fazer concessões descabidas, 
concessões que fazem com que o governo, quanto pior 
e mais desonesto, mais apoio político obtenha, porque 
estimula a presença de desonestos, de fisiológicos e 
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de incompetentes que procuram a sombra do poder, 
para nela vicejar e alcançar seus objetivos escusos.

Esse não é o modelo dos sonhos do povo brasilei-
ro. Esse não é um modelo digno de receber aplausos da 
população, mas os governantes os recebem, e essa é 
grande contradição. Mas existe uma explicação para a 
popularidade dos governantes que adotam, idealizam, 
consagram e operacionalizam esse modelo desones-
to: não há oposição para denunciar. A oposição fica 
reduzida numericamente à miséria da representação 
parlamentar. As denúncias não ganham proporção, não 
ganham dimensão. Há banalização da corrupção. Um 
ex-presidente diz que o povo está mais preocupado 
com o Palmeiras do que com o mensalão, ofende a 
inteligência nacional e agride a dignidade das pessoas. 
Mas esse é o retrato da banalização da corrupção e 
da prevalência da impunidade no nosso País.

O povo brasileiro tem, portanto, razões de sobra 
para esse desencanto manifesto nas urnas, com a au-
sência de muitos, com quantidade exorbitante de vo-
tos brancos e nulos, especialmente em duas grandes 
capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Mas por que os governantes alcançam elevada 
popularidade, apesar dessas contradições visíveis para 
os que acompanham a vida pública brasileira? Porque, 
como eu estava dizendo, liquida-se a oposição, reduz-se 
o espaço oposicionista, o contraditório fica comprometi-
do, e se gastam milhões em propaganda enganosa no 
rádio e na televisão, em propagandas espetaculosas. A 
mágica da comunicação e a arte dos efeitos especiais 
produzem resultados de popularidade em curto prazo.

Fala-se sempre que a popularidade é eventual, 
passageira, e que a história acaba mostrando a reali-
dade dos fatos, mas o povo brasileiro não merece ter 
de esperar que a história julgue seus governantes, por-
que isso ocorre sempre tardiamente. Nós precisamos 
abrir os olhos. A classe política brasileira está extre-
mamente desgastada e é repudiada constantemente. 
Precisamos mudar. As reformas são urgentes.

A Presidência da República tem a maior responsa-
bilidade, porque estamos sob a égide de um presiden-
cialismo forte. O Executivo legisla, pauta o Legislativo, 
impõe seus projetos, estabelece o cronograma e faz 
a hora. Sem interesse da Presidência da República, 
não há reforma de profundidade que possa ocorrer 
no País, e, por isso, as reformas não ocorrem. Desde 
o Plano Real, não se deu um passo à frente em ma-
téria de reformas essenciais no Brasil. Que reformas 
fizemos? A reforma da Previdência foi reforma? Refor-
ma às avessas! E a reforma do mensalão? A reforma 
da Previdência é o exemplo citado no julgamento do 
mensalão. Para obter sua aprovação, por se tratar de 
reforma impopular, que contrariou os interesses dos 

trabalhadores brasileiros e que subtraiu, inclusive, direi-
tos adquiridos, o balcão de negócios foi instalado, para 
que a aprovação ocorresse, mesmo contra a vontade 
da maioria dos trabalhadores brasileiros.

Portanto, a palavra, o verbo é reformar, reformar 
para avançar, para que o País possa se desenvolver, 
para que possamos recuperar credibilidade, para que 
as instituições públicas brasileiras voltem a ser acre-
ditadas, para que este País possa ser a grande Nação 
que todos nós desejamos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg. 
(Pausa.)

Não estando S. Exª aqui presente, concedo a pa-
lavra ao próximo orador inscrito, o Senador Gim Argello.

Tem V. Exª o prazo de até 20 minutos para fazer 
seu pronunciamento.

O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, vim aqui, hoje, para agra-
decer a duas frentes diferentes. Primeiro, aos eleitores 
do Entorno do Distrito Federal e do Brasil, que deram ao 
PTB mais de 300 prefeituras nestas eleições: foram 300 
prefeitos, mais de 150 vice-prefeitos, centenas de milha-
res de vereadores. Agradeço-lhes porque foi muito bom 
o resultado dessas eleições para o Partido Trabalhista 
Brasileiro. E, agora, temos uma disputa ainda em Tere-
sina, com Elmano, segundo turno na capital piauiense, 
onde, se Deus quiser, o PTB, com o apoio de João Vi-
cente Claudino, vai sair vitorioso, renovando o mandato 
do Prefeito Elmano. Então, venho agradecer ao Entorno 
do Distrito Federal, à Cidade Ocidental, a Águas Lindas, 
onde foi eleito o Prefeito Hildo do Candango, a toda a 
região aqui por termos conseguido ajudar a eleger, das 
19 cidades mais próximas, 15 prefeitos. Então, foi uma 
vitória importantíssima que aconteceu nessa região, no 
Entorno. Esse é o primeiro agradecimento.

O segundo agradecimento, Senador João Ribei-
ro, é às Ministras Miriam Belchior, Gleizi, à Senhora 
Presidente Dilma Rousseff, ao conhecido Tio do PAC, 
Maurício Muniz. Por quê? Porque, hoje, confirmamos 
que o Veículo Leve sob Trilhos no Distrito Federal, que 
já tem uma obra feita ali perto do Setor Hospitalar Sul, 
onde interrompe o trânsito há mais de três anos, um 
viaduto inacabado, que é do VLT, esse VLT, que, na 
semana passada, foi anunciado que estaria fora das 
obras da Copa, como de fato aconteceu, foi confirma-
do agora que voltou para as obras do PAC. Então, o 
Distrito Federal vai ter o VLT, que vai vir do aeroporto, 
vai vir pela parte sul de Brasília, passando por toda a 
W3 Sul, reativando aquela que é uma das mais prin-
cipais avenidas de Brasília.
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Portanto, esta é a grande notícia que quero dar: o 
VLT do Distrito Federal – já foi confirmado oficialmente 
– vai fazer parte do PAC. Voltou agora com muito força 
para o PAC. Agora nós temos certeza de que vamos 
ter o VLT, que havia saído das obras da Copa. Nós o 
havíamos perdido para a Copa porque, de acordo com 
o que aconteceu em Brasília, nesses últimos três anos, 
não daria tempo, mas agora voltou para o PAC. Então, 
essa é a notícia que trago para o Distrito Federal.

Agradeço também porque, hoje, saiu o quarto 
balanço do PAC para o Distrito Federal, de janeiro 
a abril de 2012, no qual os números são, realmente, 
impressionantes, Senador Rodrigo Rollemberg. São 
números grandiosos. 

Nessa luta nossa, no correr destes anos, de 2007 
para cá, conseguimos vários e vários bilhões de re-
ais para o Distrito Federal. Agora, o balanço saiu. Vou 
colocá-lo no meu site, para quem quiser e tiver inte-
resse poder acessar e conhecer cada obra, como a 
de transportes, aeroportos, obras concluídas, volumes 
de recursos colocados, mobilidade urbana, expansão 
do metrô, saneamento, tanto do Distrito Federal quan-
to da Ride, adutoras que estão trazendo água para o 
Distrito Federal e para a Ride, Região Integrada do 
Corumbá IV, investimentos em creches, urbanização 
em assentamentos precários, água em áreas urbanas. 
Quer dizer, são tantas e tantas obras que nós estamos 
realizando, que o Governo do Distrito Federal está re-
alizando, através do PAC, desde 2007 até hoje. 

Então, só tenho que agradecer, porque obras 
estão sendo concluídas, obras estão sendo iniciadas. 
E, hoje, também, uma obra que estava parada, que é 
a do VLT, foi confirmada a sua continuidade. 

Portanto, seriam esses os anúncios que, acredito, 
são muito importantes para o Distrito Federal, para a 
região do Entorno. 

Ao PTB, do Brasil todo, nosso agradecimento. Pa-
rabéns à direção do nosso Partido, porque, realmente, 
foi uma grande vitória.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se-
nador Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal.

Tem V. Exª até 20 minutos para proferir seu pro-
nunciamento.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as-
somo à tribuna, na tarde de hoje, para fazer breves 
comentários sobre o processo eleitoral do primeiro 
turno, que se encerrou no dia de ontem. 

Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Tribunal Su-
perior Eleitoral, na figura da Presidenta, Ministra Carmem 

Lúcia, pela condução do processo eleitoral. E nós, brasilei-
ros, temos muito do que nos orgulhar, de toda a tecnologia 
que desenvolvemos, através das urnas eletrônicas, o que 
faz com que, certamente, o Brasil seja um dos países do 
mundo, se não o país do mundo que tem o processo de 
apuração do resultado das eleições mais rápido.

Foi absolutamente impressionante, ontem, acom-
panhar o resultado das eleições em todo o Brasil, em 
todos os Municípios brasileiros e muito rapidamente 
saber o resultado das eleições não apenas para pre-
feitos, como também para vereadores.

Creio que o processo eleitoral demonstrou cla-
ramente que a disputa se restringiu – ou, pelo menos, 
predominou –, em todo o País, à discussão da temática 
local, da temática municipal, fazendo com que aquelas 
prefeituras bem avaliadas tivessem seus prefeitos, can-
didatos, reconduzidos e também fortalecendo algumas 
lideranças no plano local.

De parte do Partido Socialista Brasileiro, quero 
agradecer aos milhões de eleitores de todo o Brasil 
que deram uma vitória extremamente significativa para 
o Partido Socialista Brasileiro, Senador Paulo Paim.

Quero cumprimentar, neste momento, o Presi-
dente do PSB, nosso Governador Eduardo Campos, 
cumprimentar todos os nossos governadores, todos os 
nossos prefeitos, todos os nossos parlamentares, todos 
os nossos militantes, que construíram essa vitória não 
neste processo eleitoral, mas que vêm construindo essa 
vitória em um processo político coerente, transparente, 
em que o PSB vem demonstrando muita eficiência na 
gestão pública, muita competência na gestão pública, 
muita transparência na gestão pública. 

Hoje, os resultados iniciais das eleições, divulgados 
pelos jornais, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
mostram o PSB como o partido de maior crescimento 
eleitoral em todo o País. Saímos de algo em torno de 
310 prefeituras eleitas, em 2008, para 433 prefeituras, 
prefeitos eleitos, em 2012, sendo que disputaremos, 
ainda, o segundo turno em várias cidades brasileiras e 
algumas capitais importantes, como Fortaleza, Cuiabá 
e Porto Velho, mas também em algumas cidades com 
mais de 200 mil eleitores, cidades-polo em seus Esta-
dos, como, por exemplo, Campinas, em São Paulo, e 
Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro.

Mas se o PSB ampliou em mais de cem prefeitos 
o número de prefeitos eleitos nesta eleição, nós prati-
camente dobramos o número de eleitores que confia-
ram no PSB e entregaram o destino de suas cidades, 
para os próximos quatro anos, a quadros do Partido 
Socialista Brasileiro.

Mas é importante registrar o trabalho de cresci-
mento coerente e sistemático. O PSB vem tendo uma 
curva ascendente, eleição após eleição, muito em fun-
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ção da sua coerência política. Partido que trabalhou na 
construção do governo do Presidente Lula, já lá atrás, 
em 1994, na construção da Frente Brasil Popular, que 
lançou, pela primeira vez, o Presidente Lula como can-
didato. Mas também dando sustentação, uma sustenta-
ção política, coerente, ao Presidente Lula, nos últimos 
oito anos, e agora, há cerca de dois anos, à Presidenta 
Dilma. Um partido que, quando diverge, diverge com 
lealdade, diverge com responsabilidade, mas que tem 
consciência da sua responsabilidade com o País e que 
sempre colocou os interesses do País, os interesses 
do povo brasileiro, acima de qualquer interesse indivi-
dual ou mesmo acima de qualquer interesse partidário.

O PSB é um partido que constrói alianças, e 
constrói alianças em torno de objetivos muito bem 
definidos: a retomada do desenvolvimento, do desen-
volvimento sustentável, com responsabilidade com o 
País, com responsabilidade com nosso povo, a partir 
da compreensão de que a política só tem sentido se 
for utilizada como instrumento para a melhoria da qua-
lidade de vida do nosso povo.

Em Pernambuco, tivemos as vitórias mais expres-
sivas. Elegemos um prefeito no primeiro turno, o que 
demonstrou, de forma insofismável, o acerto da decisão 
política do Governador Eduardo Campos, maior lide-
rança política daquele Estado e, por que não dizer, do 
Nordeste Brasileiro, hoje uma das grandes lideranças 
políticas. Porque, naquele momento, o PT, que ocupava 
a Prefeitura, não teve a capacidade de produzir a unida-
de interna que o permitiria ampliar a busca da unidade 
das forças políticas progressistas da cidade de Recife. 

O resultado das eleições mostrou o acerto do 
Governador Eduardo Campos ao eleger, ainda no pri-
meiro turno, um gestor competente, um gestor testado 
na administração estadual e que esteve à frente de 
grandes programas implementados por seu governo. 
Mas a vitória é mais expressiva. Mais de 80%, talvez 
90%, dos prefeitos eleitos no Estado de Pernambuco 
foram apoiados pelo Governador Eduardo Campos, 
Governador que vem demonstrando uma capacidade 
de unificar forças políticas tão grandes, inclusive forças 
políticas que até pouco tempo atrás eram adversárias 
em função das conjunções políticas, mas conseguiu 
uni-las, unificá-las em torno de um objetivo comum, 
que é o desenvolvimento do Estado de Pernambuco 
e o desenvolvimento do Brasil. O mesmo aconteceu 
em muitos Municípios daquele Estado, em que todas 
as forças políticas apoiavam o Governador Eduardo 
Campos e também recebiam seu apoio.

Conseguimos também outra brilhante vitória: a 
vitória da boa gestão, a vitória da capacidade de unir, 
da capacidade de unificar em torno de objetivos comuns 
do povo. Na cidade de Belo Horizonte, o Prefeito Már-

cio Lacerda também foi reeleito com votação bastante 
expressiva, já no primeiro turno, mostrando a qualidade 
de sua gestão, o que fez com que a própria Presidenta 
Dilma, há alguns meses, tenha dito, publicamente, em 
lançamento de uma obra naquela capital, que estáva-
mos ali ao lado de um dos melhores prefeitos do Bra-
sil. Sem dúvida, um dos melhores prefeitos do Brasil, 
que teve esse reconhecimento da população de Belo 
Horizonte. Além de ser um grande gestor, demonstrou 
uma capacidade de unificação muito grande de um 
campo político que vai continuar promovendo o de-
senvolvimento na cidade de Belo Horizonte. Disputou 
a eleição, Senador Paim, com um grande quadro polí-
tico nacional e com um homem da maior qualidade, do 
maior respeito e por quem tenho a maior admiração, 
o ex-Ministro Patrus Ananias, responsável por um dos 
programas mais importantes desenvolvidos no Brasil 
nos últimos anos, o que torna sua vitória ainda mais 
expressiva e demonstra que o que estava em jogo ali 
não era uma questão nacional. O que estava em jogo 
ali era o reconhecimento da capacidade administrativa, 
de uma administração eficiente, de uma administração 
transparente, de uma administração ao lado do povo, 
como foi a administração do Prefeito Márcio Lacerda.

Cumprimento, em nome de todos os socialistas 
de todo o Brasil, o Prefeito Geraldo Júlio e o Prefeito 
Márcio Lacerda neste momento. 

No segundo turno, também estamos em mais três 
capitais. Como eu disse: na cidade de Porto Velho, no 
Estado de Rondônia, onde já elegemos no segundo 
maior colégio eleitoral daquele Estado, a cidade de 
Ji-Paraná; estamos, no segundo turno, na cidade de 
Fortaleza, onde, certamente, haverá um segundo turno 
muito disputado entre duas forças políticas de esquer-
da, o PSB e o PT; e também, ainda, em Cuiabá, onde 
também haverá uma disputa no campo da esquerda, 
entre o candidato do PSB e o candidato do PT.

É importante registrar que o resultado eleitoral 
também demonstra um reconhecimento e um fortale-
cimento dos partidos da base de apoio da Presidenta 
Dilma. Há um claro sinal de que a população entende 
que o Brasil está no caminho certo, o Brasil está no 
rumo certo, sob a liderança da Presidenta Dilma. 

Alguns quiseram forjar determinados atritos, deter-
minadas brigas que não se sustentaram, até porque a 
trajetória do PSB é muito clara, é transparente, é crista-
lina, e em nenhum momento nós nos deixamos seduzir 
por qualquer tipo de intriga, buscando mostrar o nosso 
caminho de proporcionar às populações das cidades 
brasileiras a melhor gestão para enfrentar aqueles pro-
blemas que a população enfrenta no dia a dia – proble-
mas de saúde, problemas de educação, problemas de 
segurança, problemas de infraestrutura –, nas cidades, 
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no momento em que as prefeituras brasileiras passam 
por sérias dificuldades financeiras, o que exige maior 
qualificação dos quadros políticos nacionais.

Senador Paim, não houve eleições no Distrito Federal, 
mas nós participamos, devido às relações que construímos 
ao longo da nossa trajetória, das eleições no Entorno do 
Distrito Federal, na região metropolitana do Distrito Fede-
ral, até ampliando-as, em função de convites de compa-
nheiros de Partido, especialmente do PSB de Goiás, de 
vários processos eleitorais no Estado de Goiás, apoiando 
legendas aliadas ou apoiando candidatos do PSB.

Quero ressaltar o apoio e a vitória do companheiro 
Hildo do Candango, uma vitória bastante expressiva, 
na cidade mais populosa da região metropolitana do 
Distrito Federal, a cidade de Águas Lindas. O com-
panheiro Hildo do Candango já havia sido candidato 
nas eleições passadas, apoiado por nós. Não ensejou 
conquistar a vitória naquele momento, mas neste mo-
mento teve uma vitória bastante expressiva para uma 
cidade muito importante para todo o Distrito Federal 
e contará com o nosso apoio na promoção do desen-
volvimento. Estivemos várias vezes ali, participamos 
do último comício e estamos muito satisfeitos com a 
vitória do companheiro Hildo do Candango.

Registro também uma vitória muito importante da 
companheira Giselle Araújo, na Cidade Ocidental. A compa-
nheira Giselle é filiada ao PTB e é viúva de um ex-prefeito 
da cidade, reconhecido por sua administração; fez um en-
frentamento com a atual gestão e mostrou de forma clara, 
cristalina, estar muito preparada para os desafios da Cidade 
Ocidental. Também celebramos com muita alegria a vitória 
da Srª Giselle Araújo na Cidade Ocidental.

Luziânia, a cidade mais expressiva da região 
metropolitana do Distrito Federal, uma cidade-polo na 
região, também teve a eleição do companheiro Cristó-
vão, do PSD, apoiado por nós, que teve algo em torno 
de 70% dos votos, mostrando a vontade da população 
em eleger esse prefeito.

Quero registrar uma campanha bonita, entusias-
mada, mas em que não conquistamos a vitória, em 
Formosa, onde o PSB apresentou o nome de Gene-
dir Ribas para vice do candidato Ernesto Roller, que 
alcançou algo em torno de 48% dos votos. Mas, ali, 
perdemos as eleições para o Itamar.

Ainda apoiamos a candidatura do Prefeito João 
de Deus, em Água Fria, também vitorioso. Tive a opor-
tunidade de participar do processo eleitoral naquele 
Município. E vencemos, com candidatos do PSB, em 
dois Municípios importantes da Chapada dos Veadeiros, 
região de grande potencial turístico, de grande poten-
cial ambiental, que tem uma relação muito forte com 
o Distrito Federal, principalmente com a sua juventu-
de, que frequenta muito especialmente o Município de 

Alto Paraíso. Ali, vencemos as eleições em São João 
d’Aliança, com o candidato Atos, por uma diferença de 
apenas 12 votos, salvo engano; uma eleição bastante 
disputada de que tivemos a oportunidade de participar. 
E tivemos uma bela vitória, com o nosso companheiro 
Alan, em Alto Paraíso, cidade que, no nosso entendi-
mento, deve ser uma vitrine das boas práticas adminis-
trativas, da promoção do turismo sustentável. É ali que 
está o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, é 
ali que está um dos grandes referenciais turísticos do 
País, que precisa ter a sua infraestrutura melhorada 
para receber turistas brasileiros e estrangeiros, que 
visitarão o Brasil em razão dos grandes eventos.

Ainda participamos em outra cidade que tem 
alguma relação econômica com o Distrito Federal, a 
cidade de Iaciara – todas essas três cidades, Senador 
Paulo Paim, estão no Vale do Paranã –, onde também 
o PSB teve uma grande vitória com a eleição do Ag-
naldo, com mais de 60% dos votos.

Quero cumprimentar todos os eleitores e todos os 
candidatos, os vitoriosos e os derrotados, assim como 
todos os candidatos a vereador eleitos, desejando que 
todos estejam à altura da confiança da população. To-
dos nós políticos temos um grande desafio, que é o de 
resgatar a imagem da política como instrumento essen-
cial para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Agora, passadas as eleições, quero mandar um 
recado a todos os prefeitos vitoriosos da região metropo-
litana do Distrito Federal, tenham sido ou não apoiados 
por mim: meu compromisso é com o Distrito Federal, mas 
estamos inteiramente à disposição dessa região para con-
tribuir no desenvolvimento regional, no desenvolvimento 
do Distrito Federal e de toda a região metropolitana.

Neste momento, aproveito para abraçar todos os 
militantes do Partido Socialista Brasileiro. De norte a sul, 
de leste a oeste do País, todos os militantes, eles sim são 
os grandes responsáveis pela vitória do PSB, que está 
sendo saudado pela imprensa como o grande partido, 
aquele que obteve a maior vitória eleitoral nestas eleições. 
E repito: não foi uma vitória construída no processo elei-
toral apenas. É uma vitória que vem sendo construída 
por anos de coerência, por anos de compromisso com 
a população brasileira e com boas gestões administrati-
vas nas prefeituras e governos de Estado, que temos a 
honra de ocupar, e também no exercício dos mandatos 
parlamentares, sejam eles de vereadores, de deputados 
estaduais, Deputados Federais e Senadores. 

A todos os militantes do Partido Socialista Brasi-
leiro o nosso abraço e o nosso muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, 
o Sr. João Ribeiro, 2º Secretário, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Antonio Carlos Rodrigues.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Rodrigues. 
Bloco/PR – SP) – Concedo a palavra ao próximo ora-
dor, o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr. 
Senador Antonio Carlos Rodrigues, que assumiu no dia 
de hoje e, num ato de grandeza aqui do meu Senador 
João Ribeiro, já está presidindo a sessão do Senado. 
Parabéns a V. Exª, que, com certeza, representará 
muito bem o Estado de São Paulo e, naturalmente, 
também a Senadora Marta Suplicy. Senador da base, 
comprometido com o projeto da Presidenta Dilma e do 
Presidente Lula. Seja bem-vindo a esta Casa!

Sr. Presidente, a exemplo de outros Senadores 
que me antecederam, eu também tenho que falar do 
processo eleitoral, e falarei, inclusive, ao longo do meu 
discurso, da questão de São Paulo, cujo processo elei-
toral V. Exª conhece como ninguém.

Sr. Presidente, nos últimos três meses, eu visi-
tei, lá no meu Rio Grande – e por isso que a voz está 
com um pouco de dificuldade –, cerca de 200 cidades. 
Percorri cerca de 20 mil quilômetros. O Rio Grande 
do Sul tem 485 cidades. Foram, pois, cerca de 20 mil 
quilômetros de carro, de cidade em cidade. Cerca de 
dez pronunciamentos ou dez comícios por dia. Percorri 
o meu querido Rio Grande, de norte a sul, de leste a 
oeste, cruzei todos os caminhos, rios, atravessei canha-
das, serras, campos, bebi, enfim, da sagrada seiva do 
Rio Grande, sentindo a força do nosso vento Minuano.

E posso dizer, Sr. Presidente, que foi um mo-
mento de muita alegria. Em cada cidade que eu pas-
sava, independente da posição que lá eu defendia, da 
coligação e das políticas de alianças do Governo da 
Presidenta Dilma, do meu partido, sentia um carinho 
enorme da população.

Agradeço a todas as cidades por onde passei, 
independentemente do resultado. Nos palanques em 
que subi para defender, naturalmente, o meu partido 
e a coligação, representantes de partidos adversários 
diziam: “Meu Senador, eu sei que você está cumprindo 
o seu papel, mas saiba que aqui nós, que estamos em 
campos diferentes neste momento, votamos no senhor”. 
Então, muito obrigado ao povo do Rio Grande, inde-
pendentemente, neste momento, do processo bonito 
e democrático da disputa local, pelo carinho com que 
fui tratado. Não tive um único problema em nenhum 
dos Municípios que percorri.

Eu posso dizer que, mais uma vez, enchi minha 
alma, meus olhos com a fartura e o carinho do povo, 
da gente do Sul. Quero aqui destacar que, em todos 
os momentos, sem exceção, o que mais ouvia, eu diria 
que pela unanimidade dos partidos, dos militantes, dos 
delegados, da população em geral, era que eu voltasse 

à tribuna do Senado – e eu disse que voltaria nesta 
segunda-feira – para pedir, pelo amor de Deus, o fim 
do fator previdenciário. É unânime, Sr. Presidente! Não 
há um cidadão no Rio Grande e neste País que não 
queira o fim do fator e uma política de valorização dos 
benefícios dos aposentados.

Palavra empenhada lá, nas ruas, no comércio, nas 
fábricas, nas universidades, nos campos, nos centros 
de tradição: eu disse que, nesta segunda-feira, viria à 
tribuna e falaria do fator previdenciário e do reajuste 
dos aposentados. É o que estou fazendo neste mo-
mento, Senador Antonio Carlos Rodrigues.

A nossa gente, o nosso povo, Sr. Presidente, 
não aceita mais esse fator. Ele confisca, repito, pela 
metade o salário do trabalhador no ato em que ele se 
aposenta. Não é justo! A mulher perde em torno de 
51%; o homem, em torno de 40%.

Enfim – eu lá dizia e aqui repito –, meus amigos 
e minhas amigas, nós, aqui no Senado, já aprovamos, 
por unanimidade, o fim do fator e também a política de 
valorização dos aposentados e pensionistas, inclusive 
a questão do Aerus, por meio de um decreto legislativo 
que aqui apresentei. Agora é na Câmara. A pressão é lá!

Tive a oportunidade, Presidente, de estar num 
palanque ao lado do atual Presidente da Câmara. E ele 
me autorizou a dizer, num comício com mais de seis ou 
sete mil pessoas – calculo eu –, que a Câmara votaria, 
durante o mês de outubro, o fim do fator. Então, a pa-
lavra do Presidente foi dada, e espero que a Câmara 
cumpra a sua parte e vote o fim do fator previdenciário.

Sr. Presidente, creio que a Presidenta Dilma e o 
Presidente Lula estão no caminho certo. E nós fazemos 
parte dessa Base. Se analisarmos o cenário nacional 
e pegarmos os partidos da Base, verificaremos que 
ganhamos em 90% das cidades. Isso se pegarmos 
o campo dos partidos da Base, que não é composta 
só pelo PT. A Base é composta pelo PR, PMDB, PDT, 
PCdoB, PSC, PSB; enfim, cerca de vinte partidos com-
põem a Base do Governo.

Então, o projeto liderado por Lula e por Dilma, ao 
contrário do que alguns tentaram insinuar – mensalão 
para cá, mensalão para lá – o povo sabe muito bem 
separar. O mensalão é um debate lá no Supremo, e a 
decisão foi tomada. Agora, um projeto político, econô-
mico e social para o País foi aprovado pela população 
brasileira. Não quero errar aqui, mas garanto que fica 
em 85% a 90% o número de cidades e de eleitores 
que votaram nesse projeto.

E, conforme um dado que peguei agora, pela ma-
nhã, se olharmos somente o PT, verificaremos que ele 
foi o partido que recebeu o maior número de votos. Se 
não me engano, foram 17,65 milhões de votos.
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No Rio Grande do Sul, o PT foi o mais votado 
também. Não ganhamos a capital, mas ele foi o mais 
votado. Foi mais de um milhão de votos, em matéria 
de partido no Estado.

Na minha cidade, Sr. Presidente, Canoas, Jairo 
Jorge, um jovem jornalista que cresceu comigo - claro, 
eu com mais idade -, que era um menino que anotava 
nas portas de fábrica o que nós fazíamos, para jogar 
na imprensa num belo trabalho, foi reeleito com 72% do 
votos – 71,6%, se não me engano –; 72% dos votos! E 
hoje esse líder chamado Jairo Jorge já é lembrado para 
ser candidato a governador do nosso Estado, o que 
é, para mim, uma grande alegria, já que Marco Maia, 
Presidente da Câmara, foi do meu sindicato quando 
eu era presidente. Jairo Jorge fazia trabalho de base 
ali na cidade e hoje é o prefeito reeleito.

Quando eu falo dos metalúrgicos de Canoas, 
além do Marco Maia, eu podia lembrar do Nelsinho 
metalúrgico, Deputado Estadual, da diretoria do meu 
sindicato; podia lembrar do reeleito Gilmar, o Gilmar 
Rinaldi, da diretoria do meu sindicato, de Esteio, outra 
grande cidade do Rio Grande; podia lembrar do Vilmar 
Ballin, reeleito com uma enorme votação, também da 
base do meu sindicato. Do Jairo eu já falei. E eu podia 
aqui lembrar que Jairo Jorge fez uma coligação lá em 
Canoas, que eu sempre defendi, com 17 partidos – 17 
partidos! Sabe quantos vereadores a oposição elegeu? 
Elegeu 1 vereador em 21; 17 partidos, e elegemos 20 
vereadores e somente 1 vereador a oposição elegeu. 
Destaco, além do Nelsinho, o meu amigo e querido Mi-
guel Rossetto. Miguel Rossetto, também da base meta-
lúrgica do meu sindicato, foi Vice-Governador do Esta-
do e hoje é presidente da Petrobras Biocombustíveis.

Sr. Presidente, houve momentos maravilhosos 
que entram para a história nessa minha caminhada 
pelo Rio Grande. Podia lembrar até mesmo de Caxias 
do Sul, onde o adversário do PDT ganhou no 1º turno, 
mas o nosso candidato – e eu estive lá – saiu de 2% 
e terminou em segundo lugar com uma votação até 
expressiva mediante aquela realidade.

Quero falar, por exemplo, de São Gabriel. Comí-
cio na cidade de São Gabriel: uma praça lotada com 
cinco a seis mil pessoas. Eu vou aqui comentar com 
os senhores e divido com o Brasil. Sabe que a cor do 
PT é vermelha, e eu subo no palanque com um colete 
vermelho. Aí alguém me diz no palanque: “Senador, 
aqui o vermelho é a cor do adversário; aqui a nossa 
cor é verde, amarela e branca. Porque aqui há uma 
briga muito forte de cores, Senador, e o senhor está 
todo de vermelho.” Eu estava com um colete vermelho 
e uma camisa no mesmo tom. E disse: “A camisa eu 
troco, o colete eu não troco.” Troquei a camisa e fiquei 
com o colete vermelho. E lá de baixo – eu via –, todo 

mundo me olhava: “Mas o Senador, nossa, veio aqui 
para apoiar com o colete vermelho.”

Aí, no meio do comício, eu tinha o símbolo aqui 
do meu candidato, tirei o símbolo, peguei o colete ver-
melho, retirei o colete vermelho e disse: “Olha, o PT é 
vermelho, eu sou vermelho, mas aqui eu não sou ver-
melho. Eu sou da cor dessa lua – que era branca –, 
sou verde e amarelo, as cores do Brasil, e o vermelho 
vai neste momento para o lado de lá.” E joguei para o 
plenário. Foi uma festa só. Eu abri mão do vermelho e 
fiquei de verde, amarelo e branco.

Um momento como esse faz com que eu lembre, 
neste momento, o comício de Rio Grande – Rio Gran-
de, na Região Sul. Eu diria que lá é a cidade do Rio 
Grande do Sul onde o Governo Federal mais faz inves-
timento. E muitos achavam que a gente não ganharia.

Fui para o Rio Grande, para o comício de encer-
ramento, para fazer a fala final junto com o prefeito, e lá 
eu disse – eu estava de boné, estava meio friozinho – e 
disse: “Esse boné aqui, que tem uma história bonita de 
luta, eu só deixo na cidade em que tenho certeza que 
a gente ganha as eleições.” Tirei o boné e joguei para 
o povo. E o resultado foi positivo. Ganhamos as elei-
ções, lá, com o companheiro Alexandre Lindenmeyer, 
um jovem Deputado Estadual, que tem uma história 
bonita, muito bonita, naquela terra.

Lembro aqui da Terra dos Marechais – do chão 
em que tombou o índio querido, hoje herói nacional, 
Sepé Tiaraju –, que é São Gabriel, lembro de novo. 
São Gabriel é uma terra de muitos fazendeiros, de mui-
to agronegócio, e, lá, pela primeira vez, com o apoio 
inclusive do agronegócio, o PT vai governar, porque 
eles respeitam e admiram muito a proposta defendida 
e articulada pela Presidenta Dilma.

Quero aqui lembrar que, lá em São Gabriel, o Pre-
feito reeleito do PT é o Roque, e o Vice-Prefeito Evandro 
Guedes, do PPS. O nosso Vice-Prefeito lá é do PPS.

Mas, destaco aqui: lá a liderança incontestável 
é do Balbo, Balbo Teixeira, do PSB. Balbo teve a sua 
candidatura impugnada pelo nosso adversário e ele não 
teve dúvida; não teve dúvida: “Eu sei que o melhor can-
didato é o Roque, o candidato do PT e junto [no caso, 
aqui] o PPS. Balbo Teixeira, uma grande liderança. Ele 
já foi prefeito duas vezes daquela cidade, apoiou o PT 
e foi fundamental para a nossa vitória.

Muito obrigado, Balbo Teixeira, pelo apoio!
Em Antônio Prado, foi eleito o Nilson Camatti. 

Falei 200 cidades, mas todos vão me perdoar porque, 
claro, não vou falar aqui em todas elas. Mas falo em 
Antônio Prado, porque fui duas vezes lá. E por que fui 
a Antônio Prado, duas vezes, e ganhamos as eleições? 
Porque o presidente da Câmara de Antônio Prado, que 
era negro, foi proibido de concorrer pelo nosso adver-
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sário. Ele apoiava a nossa candidatura, e fomos lá duas 
vezes. Felizmente, pela liderança do Camatti, nós ele-
gemos o Prefeito de Antônio Prado, uma bela cidade.

Quero muito cumprimentar, também, o professor 
que elegemos em Alvorada, grande lutador, grande com-
panheiro, Prof. Serginho, hoje é o Prefeito eleito de Alvo-
rada, da grande Porto Alegre. Estive lá por duas vezes. 
Parabéns, Serginho! Gol de placa! Você vai fazer uma 
grande administração. O Deputado Federal Henrique 
Fontana, que já foi Líder do Governo, grande apoiador 
teu. A Estela, que já foi prefeita e, hoje, é Secretária 
de Estado, também fez um trabalho brilhante para que 
você estivesse lá e, naturalmente, pela tua liderança.

Como já disse, Sr. Presidente, foram mais de 
200 cidades. Na maioria, o PT foi cabeça de chapa; 
em outras, vice, e em algumas, ele integrava a chapa 
majoritária com os vereadores, na linha do projeto da 
Presidenta Dilma.

Sr. Presidente, poderia dizer que pude presenciar 
e sentir, nas falas da minha gente gaúcha, a força do 
projeto iniciado por Lula e, agora, ampliado pela Pre-
sidenta Dilma Roussef.

Lembro, aqui, que o PT foi o partido que mais re-
cebeu os votos no Rio Grande do Sul: 1,45 milhão de 
votos. E, da mesma forma, no Brasil, o PT foi o parti-
do que mais recebeu votos: 17,26 milhões no total. E 
lembro que os partidos todos da base da Presidenta 
Dilma receberam uma vitória consagradora nas urnas.

Enfim, agradeço, com muito carinho, de coração, 
todo o apoio que recebi da gente gaúcha – em mui-
tos lugares tinha que deixar o carro, tinha que passar 
alguns rios, caminhando, com a calça arregaçada, ia 
para o lado de lá. Fui a cidades com mil eleitores, mas 
fui a cidades com mais de 1 milhão de eleitores. Em 
todas e todas as cidades, o carinho do nosso povo é 
emocionante. É isto que dá gosto na política: a forma 
como eu fui recebido em cada cidade. E não vou aqui 
dizer que ganhamos em todas. Não! Em algumas, ga-
nhamos; em algumas, perdemos. Mas o carinho do 
povo foi o mesmo em cada cidade.

Faço uma homenagem especial aqui ao Santos 
Fagundes, na cidade do Caí. E por que eu faço uma ho-
menagem especial ao Santos Fagundes na cidade do 
Caí? O Santos Fagundes é funcionário do meu gabinete, 
aqui do Senado, é totalmente cego e coordena politica-
mente o meu gabinete no Rio Grande do Sul. Um jovem 
da melhor qualidade e competência política; foi chama-
do pelo partido e concorreu a prefeito da cidade do Caí.

Eu tinha convite para iniciar a manhã tomando 
café com o candidato a prefeito de Porto Alegre, de 
Canoas, cuja vitória era certeza; de Esteio, de Sapu-
caia, de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, mas optei 
pela simbologia de estar às 7 horas da manhã lá no 

interior, na cidade de Caí, junto com o Santos Fagun-
des, e visitei os colégios eleitorais.

Parabéns, Santos Fagundes! Parabéns aos que ga-
nharam também! Você ficou em terceiro lugar e disputou 
com um companheiro do PP e do PMDB. Você ficou em 
terceiro lugar, mas fez uma campanha bonita, mostrando, 
inclusive, a importância do corte das diferenças, da sensi-
bilidade, combatendo os preconceitos contra todos, mas 
principalmente em relação às pessoas com deficiência.

Santos, você não ganhou nesta, mas, com certeza, 
pela sua competência, o seu futuro é promissor. Você 
ainda vai ser prefeito dessa cidade ou deputado, se assim 
entender, ou, quem sabe – por que não? –, concorrer a 
um outro cargo no Executivo, porque na vida, como diz 
o poeta espanhol, a gente faz o caminho caminhando.

Sr. Presidente, repito que para mim foi uma ale-
gria enorme esse contato com a população, com o meu 
povo, caminhando nas ruas. Como foi bom abraçar, rir, 
até ver algumas pessoas emocionadas, chorando, mas, 
ao mesmo tempo, mostrando uma lealdade no cam-
po das ideias, do bom debate, com respeito a todos.

Se Deus me permitir, quero voltar tantas vezes, 
quando for necessário, a cada espaço do Rio Gran-
de onde tenho caminhado. Estive com o Governador 
Tarso Genro em muitos momentos, como em Canoas, 
como em Esteio, como lá em Parobé, onde ganhamos 
também com o Cláudio, um líder incontestável – um 
abraço para o Cláudio lá de Parobé. Enfim, quero dizer 
que o amor que temos cada um pelo seu Estado, pelo 
seu País, pela sua querência é infinito e está sempre, 
como a primavera, se renovando.

Sr. Presidente, enfim, destaco aqui que é inques-
tionável, quem viver verá, agora em 2012, ou, se qui-
ser, em 2018, a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva 
e da Presidenta Dilma. Mesmo nos comícios dos ad-
versários, não consegui ver uma crítica, um ataque à 
Presidenta Dilma, como também ao Presidente Lula, 
pelo menos lá no Rio Grande.

E poderia – eu disse que ia falar – lembrar-me 
de São Paulo. Lembro-me de que, aqui no plenário, 
comentávamos a grande possibilidade de a Ministra 
Marta Suplicy ser eleita a Prefeita de São Paulo, mas, 
por uma decisão do partido em São Paulo e, natural-
mente, pela influência do Presidente Lula, a Presiden-
ta da República junto com Lula, optaram pelo nosso 
querido Fernando Haddad, competente Ministro da 
Educação que fez um belíssimo trabalho na sua pasta.

Haddad arranca, com dois pontos percentuais, o 
apoio de Dilma, de Lula, de Mercadante, de todos os 
partidos da base aliada e, naturalmente, da liderança 
também de Marta Suplicy, e está no 2º turno, com gran-
des possibilidades de ganhar as eleições. O quadro 
que estamos vendo é um quadro muito positivo. Até 
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porque quem ficou em 3º lugar, no meu entendimento, 
tem uma tendência a apoiar, na minha avaliação – cla-
ro, ele que vai decidir e a sua base aliada –, o nosso 
querido Fernando Haddad.

Termino, Sr. Presidente, apenas pedindo a V. Exª 
que, como não estava aqui, considere na íntegra o meu 
pronunciamento. Tenho um trabalho muito longo com os 
idosos, sou autor do Estatuto do Idoso. Trata-se de um 
pronunciamento que fiz sobre o Dia Nacional e Interna-
cional do Idoso, e completou 10 anos o Estatuto do Ido-
so. Faço aqui um pronunciamento, falando do dia 1º de 
outubro, que é o dia em que lembramos o Dia Nacional 
e Internacional da Promulgação do Estatuto do Idoso 
– faço aqui a retificação, 9 anos do Estatuto do Idoso.

Tenho a alegria de lembrar que sou o autor dessa lei 
e, aqui, destaco a importância do Estatuto do Idoso, no ce-
nário nacional, e que, hoje, é uma referência internacional.

Peço, então, a V. Exª que considere na íntegra os 
meus pronunciamentos, tanto o primeiro quanto o segun-
do. O primeiro, comentei detalhadamente, falando sobre 
o processo eleitoral; o segundo, peço que V. Exª consi-
dere, pela importância que tem o Estatuto do Idoso, que 
traz benefício hoje para mais de 40 milhões de pessoas.

Sr. Presidente, destaco aqui só um artigo do Es-
tatuto, o que nós mudamos. A lei anterior dispunha que 
o idoso teria direito a um salário mínimo só quando 
a renda per capita da família não ultrapassasse ¼ do 
salário mínimo. Com o Estatuto, não. Basta que o ido-
so prove que ele não tem como se manter para que 
ele passe a receber um salário mínimo, desde que ele 
tenha mais de 65 anos. Mais de 5 milhões de pessoas 
foram contempladas só com esse artigo do Estatuto.

Presidente, agradeço a V. Exª, inclusive a tole-
rância que teve com este Senador. Agradeço a V. Exª, 
Senador Antônio Carlos Rodrigues, e também ao Se-
nador João Osório, que esteve neste período... João 
Ribeiro! Osório por causa da nossa cidade de Osório, 
no Rio Grande do Sul, que é, inclusive, comandada 
pelo PDT. Senador João Ribeiro, que é um Senador 
que aprendi, no dia a dia, a respeitar, um quadro quali-
ficado do nosso partido, da Base do Governo. E V. Exª 
sabe que foi uma honra ter João Ribeiro presidindo a 
sessão em que V. Exª foi empossado. Senador João 
Ribeiro, meus cumprimentos, sabe do respeito que 
tenho pelo seu trabalho e pela sua história.

Um abraço a todos e muito obrigado!

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, nos últimos 90 dias, eu visitei em torno de 
200 cidades no Rio Grande do Sul.

Rodei cerca de 20 mil quilômetros de carro!
Percorri aquele chão de norte a sul, leste a oes-

te, cruzei caminhos.
Atravessei canhadas, serras, campos, rios, bebi 

a sagrada seiva.
Enchi os olhos e a alma com o carinho de toda 

a gente do sul.
Em todos os momentos, sem exceção, os meus 

conterrâneos exigiam o fim do fator previdenciário e 
reajustes decentes para aposentados e pensionistas.

Essa foi uma realidade que quero compartilhar 
com este plenário.

E, creio eu, estamos no rumo certo de que até o 
final do ano ocorra uma decisão.

Mas, Sr. Presidente, na questão eleitoral vou fazer 
alguns registros, que entendo necessários.

Todos vocês sabem que a minha origem política 
é Canoas.

Por lá, antes da vida partidária, eu iniciei minha 
vida sindical.

Fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. O 
atual presidente da Câmara, deputado Marco Maia, 
também foi. E, há ainda outros que foram diretores do 
Sindicato dos Metalúrgicos como os prefeitos reeleitos 
de Esteio e Sapucaia do Sul Gilmar Rinaldi e Vilmar 
Balin, respectivamente.

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, foi reeleito 
com 72% dos votos, ele é lembrado para o governo 
do estado em 2018, no mínimo, ao governo.

E claro que tudo ao seu tempo. Um passo por vez, 
na base ainda dos Metalúrgicos de Canoas, cito aqui 
o deputado estadual Nelsinho, que também foi presi-
dente, e o ex-deputado federal e ex vice-governador 
do estado, Miguel Rosseto – atual presidente da Pe-
trobrás Biocombustíveis.

Houve momentos maravilhosos que entraram 
para a história como os comícios nas cidades de Rio 
Grande e São Gabriel.

Na portuária Rio Grande, onde há grandes inves-
timentos do governo federal, foi eleito o companheiro 
Alexandre Lindenmeyer.

Na Terra dos Marechais, no chão em que tom-
bou o índio Sepé Tiarajú, São Gabriel pela primeira 
vez, será comandada pelo Partido dos Trabalhadores.

Roque Montagner é o prefeito e Evandro Gue-
des, do PPS, o vice. Destaco ainda, neste município, 
a liderança incontestável de Balbo Teixeira, do PSB. 

Em Antônio Prado foi eleito Nilson Camati, do PT. 
E, em Alvorada, o companheiro.

Srªs e Srs., como eu já disse, estive em mais de 
200 cidades gaúchas.

Na maioria o PT foi cabeça de chapa; outros vice; 
e, algumas, integrava a coligação.
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Pude presenciar e sentir nas falas da minha gente 
lá do Rio Grande do Sul a força do nosso projeto ini-
ciado no ano de 2003, com o presidente Lula e, agora, 
com a continuidade do governo Dilma Rousseff.

Lembro que o PT foi o que mais recebeu votos 
no RS: 1 milhão e 450 mil votos.

E, da mesma forma no Brasil também: 17,26 mi-
lhões no total.

Agradeço do fundo do coração, o carinho rece-
bido dos gaúchos.

Para mim é uma alegria visitar o meu estado, 
caminhar nas ruas do interior abraçar, rir, chorar com 
essa gente carinhosa, sincera e leal.

Se Deus permitir, quero voltar tantas vezes fo-
rem necessárias.

Obrigado povo gaúcho, obrigado gente da capital, 
obrigado gente interiorana que tem amor infinito pela 
querência onde nasceram.

Para finalizar, Sr. Presidente, destaco a liderança 
inquestionável do presidente Lula e da presidenta Dilma.

Bem como do ex-ministro Fernando Haddad que 
está no segundo turno em São Paulo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no dia 1º de outubro comemoramos, si-
multaneamente, o Dia Nacional e o Dia Internacional 
do Idoso, assim como a promulgação, há 9 anos, do 
Estatuto do Idoso, norma que representa, no Brasil, 
um divisor de águas no que se refere à normatização 
das políticas públicas voltadas para os nossos cida-
dãos da terceira idade.

São 118 artigos, que dão garantia à Vida, Li-
berdade, Dignidade, Saúde, Alimentação, Habitação, 
Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Profissionalização, 
Previdência Social, Assistência Social, Proteção Jurí-
dica, criminalização de maus tratos.

O Estatuto do Idoso trouxe inovações importan-
tes em relação aos aspectos penais. Tipificou diversas 
situações como crime: discriminação, omissão de so-
corro, abandono, preconceito etário, apropriação ou 
desvio de bens, entre outros.

Tenho muito orgulho de ter meu nome associa-
do a esse Estatuto, que se originou de proposta por 
mim apresentada ainda na Câmara dos Deputados 
em 1997, quando lá estava cumprindo mandato de 
Deputado Federal.

Tive depois a felicidade de poder continuar o deba-
te e o aprimoramento da matéria já no Senado Federal, 
de modo que tenho especial envolvimento com essa 
Lei, tendo participado intensamente de todo o proces-
so de tramitação, tanto na Câmara quanto no Senado.

Todos nós reconhecemos o avanço que repre-
sentou, para as políticas públicas relativas aos idosos, 
a promulgação do Estatuto.

A edição desse conjunto normativo, que é o Esta-
tuto, representou não apenas uma ampliação da abran-
gência da anterior Política Nacional dos Idosos, mas 
também implicou a adoção de uma nova perspectiva, por 
parte do Poder Público e por parte de toda a sociedade, 
sobre as questões relacionadas à terceira idade, aos 
direitos dos idosos e aos nossos deveres para com eles.

O perfil demográfico da população brasileira, 
como sabemos, vem-se alterando.

Em suma, com a natalidade em queda e a ex-
pectativa de vida em alta, nossa população está en-
velhecendo.

O Censo de 2010 confirmou essa tendência: te-
mos hoje mais de 18 milhões de pessoas com idade 
superior a 60 anos, o que representa aproximadamente 
12% da população total do País. Nos próximos 40 anos, 
esse número deve superar os 60 milhões.

Temos, portanto, de estar preparados para essa 
transição demográfica, que já vivemos e que se acen-
tuará gradativamente à medida que o envelhecimento 
da população e a queda da natalidade forem acumu-
lando seus efeitos ao longo do tempo.

Acredito que o marco legal estabelecido há 9 anos 
com a promulgação do Estatuto do Idoso nos fornece 
o quadro normativo necessário para orientar nossos 
esforços no que se refere à garantia dos direitos e à 
promoção do bem-estar de nossos idosos.

A aprovação desse Estatuto no momento em 
que ocorreu, na esteira dos avanços já iniciados com 
a Constituição de 1988, foi uma feliz oportunidade.

Temos uma orientação segura e adequada, de 
modo que temos condições de nos preparar para essa 
transição assegurando nossos direitos e nosso bem-estar.

E a relevância dessa preparação fica tanto mais evi-
dente, quando levamos em conta que essas transforma-
ções do perfil demográfico têm ocorrido muito rapidamente.

O Brasil ainda luta, por exemplo, contra problemas 
sanitários típicos de países em desenvolvimento, mas 
já enfrenta as complexidades dos problemas próprios 
aos países com população envelhecida.

Ainda lidamos com problemas sanitários ligados a 
doenças infecciosas e parasitárias, mas vemos crescer 
os casos de doenças associadas ao envelhecimento, 
com toda a pressão que põem sobre o sistema de saú-
de, na medida em que implicam procedimentos mais 
complexos e custos mais altos de tratamento.

Da mesma forma, esse envelhecimento gera um 
impacto significativo na previdência social.

Hoje, a expectativa de vida ao nascer do brasileiro já 
ultrapassou os 73 anos, contra os 67 no início dos anos 90.
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Mais importante ainda: a expectativa de vida 
dos que chegam aos 60 anos – ou seja, dos que se 
aproximam da idade da aposentadoria - já ultrapassa 
os 80 anos.

Isso quer dizer que teremos, no futuro, cada vez 
mais pessoas recebendo aposentadorias por um pe-
ríodo mais longo.

Ao mesmo tempo, com a queda da taxa de fe-
cundidade, a reposição da força de trabalho vai se 
desacelerar.

Segundo as projeções a partir das tendências atu-
ais, em 2050 haverá apenas 1,92 jovem para cada idoso 
com 60 anos ou mais hoje esta relação está por volta 
de 6,5 jovens para cada idoso. Não é difícil ver como 
isso vai pressionar as contas da previdência social.

Tudo isso, Sr. Presidente, impõe que nos prepa-
remos desde já.

No que diz respeito às garantias legais, creio 
que os idosos brasileiros estão bem amparados, gra-
ças ao Estatuto.

Mas precisamos cuidar para que as pressões 
dessas mudanças que se acentuarão nas próximas 
décadas sejam equacionadas a contento, de modo 
que não se transformem finalmente em risco para a 
garantia dos direitos.

Srªs e Srs. Senadores, caminhamos cada vez 
mais rapidamente na direção de uma transição de-
mográfica com amplos efeitos em todos os aspectos 
da nossa vida social.

Precisamos não só manter, mas aprofundar a 
atenção que devemos à nossa população idosa, com 
uma mirada cada vez mais inclusiva.

Será preciso ter uma sensibilidade especial para 
os problemas e as dificuldades próprias do envelhe-
cimento, em todas as suas dimensões (econômicas, 
sociais, psicológicas, sanitárias), sem que isso impli-
que segregação.

Hoje, graças aos avanços iniciados com a Cons-
tituição de 1988 e aprofundados nos últimos 10 anos, 
a situação dos idosos no Brasil tem progredido.

O Benefício de Prestação Continuada, que atin-
ge hoje cerca de 1,7 milhão de pessoas, e o instituto 
da aposentadoria rural, por exemplo, têm-se mostra-
do instrumentos fundamentais para reduzir a pobreza 
entre os mais velhos.

Também os ganhos reais do salário mínimo têm 
contribuído para a queda da indigência entre a popu-
lação idosa, especialmente frágil e vulnerável.

Mas, se contam hoje com uma proteção mais 
completa e avançada, os idosos ainda estão inseridos 
em um contexto social que, muitas vezes, pode não 
ser especialmente sensível a seus problemas e, até 
mesmo, implicar alguma hostilidade.

Sr. Presidente. Temos a questão da violência 
contra os idosos.

A OAB recebe denuncias de idosos que foram 
vítimas das próprias famílias.

Há casos de furtos de cartões de crédito, retirada 
indevida de rendimentos, internação por longos perío-
dos em instituições públicas ou gratuitas, enquanto os 
seus rendimentos são utilizados pelas próprias famílias.

De acordo com pesquisa da Fundação Perseu 
Abramo, 35% dos idosos já sofreram algum tipo de 
violência, assaltos, estupros, espancamento, passando 
pela violência institucional de desrespeito aos direitos 
dos idosos, cometida por agentes públicos em hospi-
tais, mercados e principalmente no transporte público.

Isso é apenas um pequeno quadro da situação. 
Há muito mais coisas que nos deixam indignados e 
que nos levam a reflexão...

Sr. Presidente, a forte valorização da juventude, 
que caracteriza nossa sociedade, pode resultar, algu-
mas vezes, em desatenção à velhice.

Precisamos estimular a difusão, tanto no seio das 
famílias quanto no contexto da nossa cultura pública 
mais geral, do reconhecimento do valor da velhice, in-
grediente fundamentai dos laços de solidariedade e, 
mesmo, da coesão social.

Isso se torna ainda mais importante na medida 
em que caminhamos, como já disse, em direção a uma 
composição populacional em que os idosos não serão 
mais uma minoria.

A solidariedade entre as gerações é um dos tra-
ços mais distintivos de uma sociedade coesa.

Respeitar e valorizar a velhice é sinal de ama-
durecimento social.

Eu diria, Sr. Presidente, que, desse ponto de vis-
ta da coesão de nossa vida social, o esforço por ga-
rantir os direitos dos idosos ultrapassa o respeito aos 
interesses localizados da população idosa e ganha o 
estatuto de defesa do interesse geral da sociedade.

Uma sociedade incapaz de cuidar de seus ve-
lhos é uma sociedade incapaz de cuidar de si mesma.

Cabe ao País investir na formação de cuidadores, 
geriatras, fisioterapeutas e outros profissionais que se 
dedicam ao atendimento dos idosos.

É preciso investir em atenção à saúde para a 
terceira idade, em centros de convivência, em aten-
dimentos específicos e até mesmo em equipamen-
tos urbanos, como melhores calçadas, rampas, pisos 
antiderrapantes que tornem as nossas cidades mais 
amigáveis para os idosos.

Outro campo que carece de atenção é o enfren-
tamento dos índices de analfabetismo entre os idosos. 
Dados do Ipea mostram que, em 2008, mais de seis 
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milhões de pessoas com mais de 60 anos não sabiam 
nem ler, nem escrever.

É necessário, pois, elevar a oferta de cursos de 
alfabetização e de profissionais para esse segmento.

Recordo que, quando o Estatuto do Idoso virou 
Lei, há quase dez anos, eu disse que:

O Estatuto é o coroamento de um longo trabalho 
que vai colocar o nosso país na esteira de um novo ama-
nhã, de uma nova era, em que o branco e o prateado 
das cabeças serão as novas cores da aquarela brasileira.

Srªs e Srs. Mário Quintana disse uma vez que “As 
reflexões dos velhos são amargas como as azeitonas”.

Por isso eu digo.
Que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira 

ainda não se apropriaram dessa ferramenta, que é o 
Estatuto do Idoso.

Eu sempre falo que já fizemos muito, mas ainda 
temos muito caminho a ser percorrido. E tudo isso de-
pende de todos nós.

Continuarei sempre defendendo uma Previdência 
mais justa e uma seguridade cada vez mais ampla aos 
cidadãos e cidadãs deste país, de forma responsável 
e republicana.

A idade é um estado de espírito e os nossos 
interesses devem estar voltados para o futuro, para 
o amanhã.

Seguidamente me perguntam qual é a melhor 
idade? E eu repondo: é aquela que você está vivendo, 
viva ela intensamente.

Eu tenho fé, eu acredito no meu país, eu quero a 
boa luta, o bom combate, seguir os passos largos dos 
avós, encontrar a teimosia da meninice.

Quero vento, lua e sol, pisar na areia e abraçar o 
azul do mar; quero cantar e dançar, acariciar a eternidade.

Quero fazer novos planos na velhice, como aque-
le primeiro beijo, como a imensidão do primeiro amor.

Acredito na vida, acredito na nossa gente, busco a 
realização dos meus sonhos, eles são tão apegados a mim.

Tristes daqueles que não sonham. Que são pás-
saros cativos, que só olham o horizonte dos relógios. 
Felizes aqueles que buscam mudar a realidade, que 
sabem que a rosa dos ventos está na palma das mãos.

Quero finalizar saudando o aniversário do Esta-
tuto do Idoso, marco inegável do processo de aper-
feiçoamento das condições de nossa vida social, e 
congratulando-me com todos os idosos brasileiros pela 
passagem do Dia do Idoso.

A todos os nossos cidadãos, os nossos idosos, 
deixo aqui minhas mais sinceras manifestações de 
gratidão e de admiração.

Da mesma forma como seu trabalho ergueu o 
País que hoje temos, a experiência que acumularam 
permanece como um farol, iluminando os caminhos 

que nos levarão ao desenvolvimento que tanto alme-
jamos e merecemos.

A todos, deixo aqui todo meu afeto e meus agra-
decimentos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Rodrigues. 

Bloco/PR – SP) – Próximo orador, Senador Cristovam 
Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Boa tarde, Senador Antônio Carlos Rodrigues, 
que preside a sessão, Senador João Ribeiro, Srs. Se-
nadores, Srªs Senadoras. Embora não haja eleição 
no Distrito Federal nesse processo municipal, eu tive 
dedicado um bom tempo das últimas semanas ao pro-
cesso eleitoral municipal em diversas partes do Brasil.

Viajei de norte a sul, viajei por diversos Estados. 
Estive presente talvez em cem cidades. Senador Paim, 
nesses dias, em uma das vezes, fiz dez cidades em 
Santa Catarina.

Quero aqui fazer não um balanço do resultado 
partidário, Senador Paim. Quero falar aqui de uma cons-
tatação – na verdade, duas – que essas eleições nos 
mostram para quem andou pelo Brasil e para quem leu 
com cuidado o noticiário. A primeira é a mistura partidária 
de siglas que nós vimos durante esse processo eleito-
ral, mostrando, com clareza, que os partidos perderam 
suas cores, cores no sentido de ideologia, no sentido de 
proposta, no sentido de identidade. Os partidos ficaram 
sem identidade, sem bandeira, sem proposta.

Há pouco, ouvimos aqui o Senador Paulo Paim 
falando. Daria uma bela história o colete do Paim. Ele, 
num palanque, com um colete vermelho, que é a cor 
do PT, e, de repente, essa cor ser esdrúxula naquele 
palanque. Eu vivi isso, Senador Paim, em diversos pa-
lanques onde eu estive. Eu fiz campanha para números 
que eu nunca imaginei fazer, porque os números perde-
ram a identidade de uma proposta, de uma ideologia. 
Os partidos perderam as cores. Nós transformamos os 
Partidos em siglas eleitorais não propositivas. E esta 
é uma tragédia política que um país pode atravessar 
por falta de clareza de propostas antagônicas em nível 
nacional. Em cada cidade mesmo, as alianças dessa 
eleição eram diferentes das alianças de quatro anos 
atrás e lamento dizer que, provavelmente, diferentes 
daquelas que ocorrerão daqui a quatro anos. Nós mis-
turamos tudo. Nós ficamos absolutamente parecidos 
os chamados partidos, mas, na verdade, siglas.

Em uma das cidades, o meu Partido chegou a 
apoiar um candidato, uma pessoa respeitável inclusi-
ve. Não tenho constrangimento ético com essa pes-
soa, mas terminei fazendo pronunciamentos por um 
candidato do PSOL, com o qual eu me sentia mais 
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identificado, porque – e eu disse na minha fala a favor 
do Freixo, candidato do Rio de Janeiro pelo PSOL –, 
os partidos ficaram muito parecidos. Mas ainda exis-
te o lado de lá e o lado de cá. E eu não quero sair do 
meu lado, ainda que, de repente, por razões eleitorais, 
a sigla à qual a gente pertence ponha o pé no outro 
lado. Mas isso faz parte do jogo. O que não faz parte 
do jogo é descaracterizar as propostas. Você se aliar 
a outro faz parte, sim, do jogo, sobretudo no segundo 
turno. Porque o primeiro é feito para a gente votar no 
mais próximo, e o segundo é feito para a gente votar 
no menos distante daquilo que a gente pensa.

Essa misturada é o que mais me chamou a aten-
ção nesta eleição. E não é a primeira vez. Em 2002, já 
foi assim. Em 2006, foi assim. Em 2010, foi assim. Até 
quando a gente vai continuar sem uma reforma partidá-
ria que traga de volta o debate ideológico? Até quando?

E o que eu acho mais importante é que, talvez, 
em raros momentos no passado, foi tão importante, 
Senador Paim, ter clareza de uma proposta alternati-
va para o Brasil. Porque, nesses 20 anos, nós expe-
rimentamos avanços imensos, dentro de uma social 
democracia brasileira, tropical, caracterizada pela de-
mocracia, pela estabilidade monetária, por programas 
generosos – positivamente, finalmente, neste País – de 
transferência de renda e por um modelo econômico, 
que já tem 50 anos, do crescimento, baseado no agro-
negócio e na produção metal mecânica.

Só que, Senador Paim, a sensação que tem quem 
estudar direitinho é que isso se esgotou. Por exemplo, 
a democracia que nós estamos sustentando há mais 
de 20 anos, com a coerência de todos os políticos, sem 
exceção – ninguém está defendendo desestabilizar a 
democracia –, está incompleta. Ela é incompleta por 
falta de partidos com nitidez. Ela é incompleta pela 
possibilidade de compra de votos, pelas contribuições 
privadas, que amarram os eleitos aos contribuintes de 
suas campanhas, pela corrupção. É uma democracia 
que precisa dar um salto. E nenhum dos Presidentes 
– Fernando Henrique, Lula e Dilma – teve a ousadia 
de trazer para cá uma proposta de reforma política 
que complemente a democracia, que, em 20 anos, 
está ficando velha. Mas, se jogamos críticas neles, 
vale a pena perguntar: e nós, que já estamos aqui há 
alguns anos, o que fizemos? Porque esta pode ser 
uma iniciativa do Congresso. Não precisa esperar o 
Presidente. A gente podia estar fazendo essa refor-
ma política. Não estamos. Está se esgotando o item 
da democracia, da forma como nós temos, Senador 
Paim. Está se esgotando.

Há uma ânsia por uma democracia mais sólida, 
por uma democracia em que não se precise da chama-
da judicialização da política, em que as regras sejam 

permanentes e não dependam do que alguns juízes 
dizem a cada momento. Por incompetência nossa de 
fazer boa lei aqui dentro, permite-se a interpretação, 
exige-se a interpretação. É bem-vinda, muitas vezes, 
a interpretação, mas não é o ideal.

Como haver um financiamento de campanha que 
não amarre os políticos eleitos aos seus contribuintes? 
Como fazer essa complementação? Esse momento 
exige isso, e esse debate não se viu nessas eleições. 
É certo que essas eleições são municipais, e a princi-
pal preocupação do eleitor é com seu quotidiano, se 
o lixo vai ser limpo, se o transporte vai funcionar, se 
o posto de saúde vai estar aberto, se as escolas vão 
ensinar. É claro que esse é o compromisso maior, mas 
sou de um tempo em que a gente debatia o local nas 
eleições municipais e o internacional, e o nacional, e 
a ideologia, e a visão diferente, e a cor do candidato. 
Hoje, a gente não discute mais a cor do candidato. No 
máximo, a gente discute como é que ele vai cuidar dos 
estacionamentos de automóveis, como é que ele vai 
tratar a tarifa de ônibus. Falta completar a democracia.

Segundo, há programas positivos neste Brasil, 
nos últimos 20 anos, de transferência de renda. Houve 
transferências de renda sob a forma inicial de bolsa-
-escola e sob a forma seguinte de bolsa-família, o vale 
alimentação e outros programas desses. E, antes dis-
so, ainda no regime militar, sim, veio o vale transporte, 
a aposentadoria rural. Esses gestos caracterizam as 
últimas décadas e mostram generosidade com a par-
cela excluída, mas isso também tem de dar um salto. 
Temos de dar um salto, Senador Paim, da transferên-
cia de renda para a emancipação do povo, fazendo 
com que, neste País, ninguém precise receber ajuda, 
salvo aqueles que são portadores de algum tipo de 
deficiência que lhes impede de ter uma atividade, uma 
remuneração, uma renda própria.

Quem está discutindo como fazer essa emanci-
pação? A discussão se dá em torno de quem aumenta 
o número de bolsas-famílias, não de quem consegue 
dizer como fazê-las desnecessárias para a popula-
ção. Essa inflexão é um debate ideológico, o debate 
da generosidade versus o debate da emancipação, 
como houve, Senador Paim, durante a escravidão. 
Muitos defendiam a Lei do Ventre Livre, a proibição do 
tráfico, a Lei do Sexagenário, mas poucos defendiam 
a abolição. O vale de hoje, a bolsa de hoje equivale à 
Lei do Ventre Livre, equivale à Lei do Sexagenário. A 
aposentadoria rural nada mais é do que a Lei do Se-
xagenário nos tempos de hoje. Felizmente, ela existe. 
Felizmente, existe a bolsa, como felizmente existiu a 
Lei do Sexagenário. Mas foi preciso esperar ainda, se 
não me engano, 3 ou 4 anos para chegar a Lei Áurea, 
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da abolição. O debate “generosidade versus emanci-
pação” não se viu nessa campanha.

Finalmente, há dois itens. A responsabilidade 
fiscal, que felizmente penetrou todo o tecido político, 
começa a ser relaxada. Os últimos indicadores –su-
perávit fiscal, aumento de gastos, queda da receita 
– permitem acender uma luz muito vermelha no que 
se refere à aplicação da responsabilidade fiscal, uma 
conquista praticamente tão importante quanto foi a 
democracia no Brasil.

Mas não é só o relaxamento com a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. É o fato de que não basta haver 
uma Lei de Responsabilidade Fiscal, mas de que é 
preciso haver um controle maior dos gastos públicos, 
de que é preciso haver uma máquina mais eficiente 
funcionando, de tal maneira que se gaste menos fa-
zendo mais, e isso a gente não tem. Até hoje, quando 
a gente quer saber se um prefeito é bom para a edu-
cação, a gente pergunta quanto ele gasta, não quan-
tos meninos terminam o ensino médio com qualidade. 
Devia ser o contrário, devíamos perguntar quem gasta 
menos fazendo mais, não, como no Brasil, quem gasta 
mais, mesmo fazendo menos.

Finalmente, depois de defender uma mudança, 
uma inflexão – isto vai exigir ideologia, vai exigir um 
debate de ideias, vai exigir propostas antagônicas, que 
nós não vimos –, além de completar a democracia, de 
tornar a Lei de Responsabilidade Fiscal viável, sem 
nenhum problema, de transformar a generosidade em 
emancipação, é preciso mudar o modelo econômico 
que o Brasil tem há 50 anos, que é o modelo da expor-
tação de bens primários, seja ferro ou seja soja, que já 
dura 500 anos. O modelo da indústria metal-mecânica, 
sobretudo a indústria automobilística, já dura 50 anos. 
É preciso substituir tudo isso por um modelo que car-
regue a distribuição de renda dentro do produto, não 
passando pelo Tesouro.

A indústria de automóveis privada é uma indús-
tria concentradora; a indústria de ônibus é uma indús-
tria distributiva. É isto que a gente tem que fazer: uma 
indústria distributiva que respeite o meio ambiente e 
uma política econômica baseada na alta tecnologia, 
que é o que vai fazer a economia do futuro. 

Esse debate da inflexão, da dobra, da mudança 
de rumo na economia para um modelo adaptado ao 
século XXI, e não um modelo de meados do século XX, 
faltou nessa eleição. Nessa eleição, é tolerável. É uma 
eleição municipal. As coisas estão voltadas para o seu 
cotidiano, mas, em 2014 – eu lamento –, pode ser que, 
mais uma vez, esse debate não venha. Pode ser que, 
mais uma vez, a gente fique sabendo quem respeita ou 
não a responsabilidade, e não quem a aprimora; quem 
defende ou não defende a Constituição, e não quem 

melhora a democracia. Pode-se ficar num programa 
de manter as bolsas permanentemente, e não dizer: 
“nós vamos defender que, neste País, todos tenham 
Bolsa Família e o que for preciso”, mas vamos garantir 
que, em breve, isso não será mais necessário, embo-
ra enquanto um brasileiro precisar disso vai receber. 

Finalmente, um modelo econômico diferente que 
não dependa de fazer as cidades inviáveis, como é 
hoje; que as cidades brasileiras tenham um modelo 
econômico baseado na indústria automobilística. Não 
funcionam mais as cidades. As cidades estão parando, 
e a gente insiste em continuar com um modelo econô-
mico que precisa de cidades paradas, engarrafadas.

Eu espero, Senador Paim – e lhe concedo o 
aparte – que, a partir de agora e em 2014, o debate 
de ideias, de propostas, de concepções de futuro entre 
no discurso político. 

Só para dar um exemplo de como isso não virá 
agora, ao ler os principais jornais hoje sobre a princi-
pal cidade brasileira, onde haverá eleição no segun-
do turno, que é São Paulo, a gente vê que o grande 
debate vai ser sobre corrupção: quem é o pai e quem 
não é o pai do mensalão, quem tem um passado lim-
po e quem não tem um passado limpo. Isso devia ser 
o óbvio. Como não é o óbvio, é preciso que se discuta 
isso. Felizmente, discute-se isso, mas não basta. Não 
basta a corrupção para dizer que o futuro do País vai 
ser melhor. É preciso mais do que eliminar a corrupção 
no comportamento dos políticos. É preciso eliminar a 
corrupção nas prioridades das políticas, e sobre isso 
a gente não está nem falando. A gente fala como se 
corrupção fosse apenas uma questão de comporta-
mento, e não uma questão de opção, de rumo do País. 

Eu espero que esta eleição, que não é a primeira 
que nos traz esta reflexão, seja a última em que nós 
não discutimos para onde é que queremos que vá o 
Brasil. Que seja a última em que a gente pense que 
está indo muito bem, quando nós estamos melhorando, 
mas não estamos mudando o suficiente para garantir 
a verdadeira melhoria no longo prazo. 

Era isso, Sr. Presidente, que eu queria falar, mas 
quero passar o aparte para o Senador Paim, de quem 
eu ouvi o discurso, o percurso dele pelo Rio Grande, os 
resultados obtidos pelo Partido dos Trabalhadores. E 
aí eu me congratulo com o Prefeito Fortunati, de Por-
to Alegre, um dos candidatos cujo nome defendi, um 
grande nome, que foi do Partido dos Trabalhadores, 
que é do Partido Democrático Trabalhista, uma figu-
ra formidável, cujo presente não precisa repudiar em 
nada o passado, como eu não repudio nada do meu 
passado, e que teve uma vitória tão brilhante para a 
Prefeitura de Porto Alegre.

Senador Paim.
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O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Cristovam, Presidente João Ribeiro, eu faço um aparte 
a V. Exª mais ou menos nessa linha. Eu ia, inclusive, 
comentar que o PDT fez uma aliança ampla, total e 
irrestrita em Porto Alegre e também em Caxias, minha 
cidade. Uma das alianças mais amplas, mas nem por 
isso, na linha do que V. Exª falou, o Fortunati, a quem 
eu quero muito bem, meu amigo pessoal, como V. Exª, 
em plena campanha, ele foi para o Mercado Público, 
marcou uma coletiva e disse: “Como o Cristovam, eu 
voto no Paim”. Isso teve até alguns problemas para ele 
no processo eleitoral, mas ele, em nenhum momento, 
negou: “Voto e votaria de novo”. Então, eu quero tam-
bém, neste momento, cumprimentar V. Exª – V. Exª es-
teve em Porto Alegre, fez campanha para o Fortunati; 
o meu candidato era o Villaverde, da base de governo 
do PT –, como também a nossa querida do PCdoB, a 
Manuela, que ficou em segundo lugar. Mas quero dizer 
que Fortunati, de fato – inclusive foi o meu Líder na 
bancada do PT –, é um grande quadro do PDT, como 
o foi do PT, e tem posições muito firmes e muito claras. 
Mas eu quero ir além: em Caxias do Sul, minha cida-
de natal, ganhou no primeiro turno também – eu acho 
que é a segunda cidade mais importante do Estado; 
a primeira é Porto Alegre, e a segunda é Caxias – o 
Alceu Barbosa Velho, do PDT, numa aliança ampla, 
mas também com posições muito claras, defendendo 
o trabalhismo. Acho que é bom vermos que o programa 
guiou o debate, em Porto Alegre, do Fortunati, do Alceu 
Barbosa, da Manuela e do Villaverde, e o povo fez sua 
opção. Todos os partidos da base de nosso Governo. 
Concordo com V. Exª também – sei que V. Exª viajou 
pelo País – de que é preciso, de fato e de direito, de 
uma reforma política e que haja, principalmente, o Fi-
nanciamento Público de Campanha. O que eu perce-
bi nessas eleições? Os candidatos mais pobres não 
se elegeram. Peguemos os candidatos a vereadores. 
Não tinham a mínima chance. Vi cidades todas pinta-
das pelos grandes partidos e pelos vereadores dos 
grandes partidos, e aqueles vereadores mais pobres 
escrevendo praticamente em rascunho, em pedaços 
de papel, seu número. Há uma diferença muito gran-
de quanto ao poder econômico e às eleições, por isso 
seria fundamental assegurar o Financiamento Público 
de Campanha. Mais uma vez, meus cumprimentos ao 
seu pronunciamento. Concordo – e V. Exª sabe de mi-
nha admiração – com seu ponto de vista.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Obrigado, Senador Paulo Paim. Mas não é só a 
admiração mútua, é que nós somos do mesmo lado. 
Independente de estarmos em uma sigla ou noutra, 
nós somos do mesmo lado. Há pessoas com as quais 
me sinto do mesmo lado em todas as siglas. Vou dizer 

de novo: todas, sem exceção. E em todas, eu repito, 
inclusive a minha, há pessoas que não são do nosso 
lado, porque tudo se misturou. 

E eu resumo, Senador João Ribeiro, dizendo 
que, se me perguntarem quais foram as característi-
cas centrais dessas eleições, eu diria: uma misturada 
das siglas de hoje e um vazio de ideias para o futuro.

Vamos fazer com que 2014 seja diferente: que 
nós nos organizemos por lado e tenhamos propostas 
alternativas para o futuro do Brasil. 

Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, 
o Sr. Antonio Carlos Rodrigues deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João 
Ribeiro, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR 
– TO) – O Senado Federal recebeu a Mensagem nº 
438, de 2012, na origem, da Senhora Presidente da 
República, comunicando a sua ausência do País, nos 
dias 1º e 2 de outubro, em viagem oficial a Lima, Re-
pública do Peru, por ocasião da III Reunião de Cúpula 
de Chefes de Estado e de Governo da América do Sul 
e de Países Árabes (ASPA).

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 438

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei 

do País nos dias 1º e 2 de outubro de 2012, em via-
gem oficial a Lima, República do Peru, por ocasião da 
III Reunião de Cúpula de Chefes de Estado e de Go-
verno da América do Sul e de Países Árabes (ASPA).

Brasília, 1º de outubro de 2012. – Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR 

– TO) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 440, 
de 2012, na origem, da Presidência da República, que 
restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 
52, de 2012, (nº 1.829/2011, na Casa de origem), de 
iniciativa da Presidência da República, que dispõe 
sobre a criação de cargos de provimento efetivo no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 6ª Região, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.721, de 2012.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – O Senado Federal recebeu a Mensagem nº 441, 
de 2012, na origem, da Presidência da República, que 
restitui os autógrafos do Projeto de Lei de Conversão 
nº 16, de 2012 (proveniente da Medida Provisória nº 
570, de 2012), que altera as Leis nºs 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004; 12.462, de 4 de agosto de 2011;e 
11.977, de 7 de julho de 2009; dispõe sobre o apoio 
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financeiro da União aos Municípios e ao Distrito Fe-
deral para ampliação da oferta da educação infantil; 
e dá outras providências, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.722, de 2012.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – A Presidência recebeu o Aviso nº 57, de 2012 

(nº 111/2012, na origem), do Banco Central do Brasil, 
que encaminha, em atendimento ao disposto na Lei nº 
9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do real 
referente ao mês de agosto de 2012, as razões delas 
determinantes e a posição das reservas internacionais 
a elas vinculadas.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR 

– TO) – O Aviso nº 57, de 2012, vai à Comissão de 

Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-

tados, as seguintes matérias:
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Os Projetos de Lei da Câmara nºs 94 a 100, 
de 2012, vão às comissões competentes, cabendo 
à única ou à última comissão a decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – A Presidência recebeu os seguintes Avisos do 
Tribunal de Contas da União:

– n° 58, de 2012 (n° 1.204/2012, na ori-
gem), que encaminha cópia do Acórdão n° 
2.597/2012-TCU, referente ao acompanha-
mento da operação de crédito autorizada pela 
Resolução n° 6, de 2012, do Senado Federal 
(TC 006.227/2012-0); e
– n° 59, de 2012 (n° 1.237/2012, na ori-
gem), que encaminha cópia do Acórdão n° 
2.601/2012-TCU, referente ao acompanha-
mento da operação de crédito autorizada pela 
Resolução n° 7, de 2012, do Senado Federal 
(TC 006.314/2012-0).

São os seguintes os Avisos:

AVISO Nº 58, DE 2012

Aviso nº 1.204–Seses–TCU–Plenário

Brasília-DF, 26 de setembro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em atenção ao Ofício nº 266-SF, de 1º-3-2012, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 
006.227/2012-0, pelo Plenário desta Corte, na Sessão 
Ordinária de 26-9-2012, acompanhado do Relatório e 
do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.

AVISO Nº 59, DE 2012

Aviso nº 1.237-Seses-TCU-Plenário

Brasília – DF, 26 de setembro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em atendimento ao Ofício nº 267-SF, cópia 
do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 
006.314/2012-0, pelo Plenário desta Corte na Sessão 
Ordinária de 26-9-2012, acompanhado do Relatório e 
da Proposta de Deliberação que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Os Avisos n°s 58 e 59, de 2012, vão à Comis-
são de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu, 
do Presidente do Tribunal de Contas da União, o Aviso 
no 1.211-Seses-TCU, de 2012, na origem, encami-
nhando cópia do Acórdão nº 2.607/2012-TCU-Plenário, 
proferido nos autos do processo nº TC 010.207/2012-0, 
acompanhado do Relatório e da Proposta de Delibe-
ração que o fundamentam. 

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 1.211-Seses-TCU-Plenário

Brasília – DF, 26 de setembro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-
to, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
nº TC 010.207/2012-0, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 26-9-2012, acompanhado do Rela-
tório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.

Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 9 de outubro do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu, 
do Presidente do Tribunal de Contas da União, o Aviso 
no 1.244-Seses-TCU, de 2012, na origem, encami-
nhando cópia do Acórdão nº 2.608/2012-TCU-Plenário, 
proferido nos autos do processo nº TC 012.152/2012-9, 
acompanhado do Relatório e da Proposta de Delibe-
ração que o fundamentam. 

É o seguinte o Aviso: 

Aviso nº 1.244/Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 26 de setembro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-
to, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
nº TC 012.152/2012-9, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 26-9-2012, acompanhado do Rela-
tório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.

Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 9 de outubro do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 1/2012-GLPSD

Brasília, 3 de outubro de 2012

Assunto: Comunicação de reassunção do exercício 
do mandato de senador

Excelentíssimo Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, obedecendo 

ao que dispõe o § 2º do art. 5º do Regimento Interno 
do Senado Federal, tendo em vista o afastamento do 
mandato parlamentar da Senadora Kátia Abreu, em 
decorrência de licença para tratar de interesse parti-
cular de acordo com o inciso II do art. 43 do regimento 

desta casa, informo que nesta data reassumo o exer-
cício do mandato de senador, filiado ao Partido Social 
Democrático – PSD, adotando o nome parlamentar de 
Marco Antônio Costa.

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência 
protestos das mais elevadas estima e consideração.

Respeitosamente, – Senador Marco Antônio Costa.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 99, de 
26 de setembro de 2012, do Ministro de Estado do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 
resposta ao Requerimento nº 613, de 2012, de infor-
mações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin. 

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à Requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 

TO) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa 
do Senado Federal, em sua 8ª Reunião, realizada no 
dia 25 de setembro do corrente, deliberou sobre as 
seguintes matérias:

• Pelo deferimento dos Requerimentos nºs 627, 
812 (reiteração do Requerimento nº 346, de 
2012), 703, 706, 707, 709, 710, 711, de 2012, 
de informações, nos termos de seus relatórios.
• Pelo deferimento dos Requerimentos nºs 619 
e 708, de 2012, de informações, nos termos de 
seus relatórios, propondo alterações redacionais;
• Pela aprovação dos Requerimentos nºs 
785 e 827, de 2012, de tramitação conjunta, 
das matérias abaixo relacionadas, agrupadas, 
respectivamente, da seguinte forma:
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 232, de 
2003, e 274, de 2012, ambos complementares, 
passam a tramitar em conjunto e vão às Co-
missões de Constituição, Justiça e Cidadania 
e, posteriormente, de Assuntos Sociais.
– As Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86, de 2011, e 46, de 2012, passam a 
tramitar em conjunto e vão à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.
• Pela aprovação do Requerimento nº 784, de 
2012, de desapensamento, das matérias que 
passam a tramitar da seguinte forma:
– O Projeto de Lei da Câmara nº 139, de 
2010, volta a ter tramitação autônoma e vai à 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, em decisão 
terminativa; e o Projeto de Lei do Senado nº 
28, de 2012, volta a ter tramitação autônoma e 
vai às Comissões de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle; de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática; e de Constituição, Justiça e Cida-
dania, cabendo à última decisão terminativa. 

Serão cumpridas as decisões da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR 

– TO) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 355, DE 2012

Aumenta o limite para vendas isentas de 
tributos em lojas francas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A venda de mercadorias a passageiro che-

gando do ou saindo para o exterior, com isenção de tri-
butos nos termos do regime aduaneiro especial de loja 
franca, será efetuada até o limite de US$ 1,200.00 (um 

mil e duzentos dólares dos Estados Unidos da Améri-
ca) ou o equivalente em outra moeda, por passageiro.

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

Justificação

O Brasil cumpre um papel cada vez mais relevante 
no cenário econômico internacional. Detentor da sexta 
maior economia do planeta, considerado uma potência 
emergente ao lado de Rússia, China, Índia e África do 
Sul e dotado de imenso potencial turístico, o País é 
cada vez mais visitado por estrangeiros.

Essa “invasão” de turistas, a passeio ou motivada 
por negócios, só tende a se ampliar com a proximida-
de de grandes eventos internacionais como a Copa do 
Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

É de se esperar, portanto, que, entre outras ati-
vidades, os turistas se sintam tentados a comprar pro-
dutos em terras brasileiras, movimentando o comércio 
local e gerando maior arrecadação de tributos. Essa 
arrecadação, entretanto, deve ser dimensionada de 
forma a não inibir exageradamente os gastos dos vi-
sitantes, pois, do contrário, até a própria pretensão do 
fisco restará prejudicada.

Por outro lado, o aumento considerável da ren-
da das famílias proporcionou um importante fluxo de 
turistas brasileiros para o exterior. Pessoas que antes 
sequer cogitavam visitar outros países não só viajam 
como também consomem produtos em lojas francas 
na ocasião do embarque.

Considerando que essas lojas (duty free) estão 
entre os pontos comerciais mais visados tanto pelo 
viajante recém-chegado ao País, como pelo brasileiro 
em partida para o exterior, e partindo do princípio de 
que o limite de compras com isenção de tributos nes-
ses estabelecimentos hoje é modesto (US$ 500.00), 
oferecemos à apreciação dos ilustres Pares o presente 
projeto de lei do Senado, na esperança de contribuir 
com os esforços no sentido de diminuir a carga tribu-
tária brasileira e incentivar a vinda de turistas para o 
nosso País. – Senador Cyro Miranda.

(Às Comissões de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional; e de Assuntos Econômicos, 
cabendo à última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
os Relatórios de Gestão Fiscal, referentes ao segundo 
quadrimestre de 2012, dos seguintes Órgãos:
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– Governo Federal: Mensagem nº 103, de 
2012-CN (nº 431/2012, na origem);
– Supremo Tribunal Federal: Mensagem nº 
104, de 2012-CN (nº 65/2012, na origem);
– Câmara dos Deputados: Ofício nº 45, de 
2012-CN (nº 2.217/2012, na origem);
– Conselho da Justiça Federal: Ofício nº 46, 
de 2012-CN (nº 04990/2012, na origem); 
– Ministério Público da União e Ministério Pú-
blico do Distrito Federal e Territórios: Ofício nº 
47, de 2012-CN (nº 1.380/2012, na origem); 
– Tribunal Superior do Trabalho: Ofício nº 48, 
de 2012-CN (nº 462/2012, na origem);

– Conselho Nacional de Justiça: Ofício nº 49, 
de 2012-CN (nº 350/2012, na origem); 
– Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios: Ofício nº 50, de 2012-CN (nº 
36.426/2012, na origem);
– Tribunal Superior Eleitoral: Ofício nº 51, de 
2012-CN (nº 4.441/2012, na origem);
– Superior Tribunal de Justiça: Ofício nº 53, de 
2012-CN (nº 1.171/2012, na origem); e
–Tribunal de Contas da União: Aviso nº 28, de 
2012-CN (nº 1.111/2012, na origem).

São os seguintes os Relatórios:
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – As matérias vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário de 
tramitação das matérias:

Leitura: 8-10-2012

até 13/10
prazo para publicação e distribuição dos avulsos 

da matéria;
até 28/10
prazo para apresentação de relatório;
até 5/11
prazo para apresentação de emendas ao rela-

tório; e

até 12/11
prazo para apresentação, publicação, distribuição 

e votação do relatório e encaminhamento do parecer 
da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

As matérias serão publicadas no Diário do Se-
nado Federal de 9 de outubro do corrente. 

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR 

– TO) – Não havendo mais oradores inscritos, a Pre-
sidência vai encerrar a presente sessão, convocando 
outra para amanhã, no horário regimental.

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR – 
TO) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 41 minutos.)
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Ata da 186ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 9 de outubro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Anibal Diniz, da Srª Ana Amélia e do Sr. Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e 
encerra-se às 17 horas e 26 minutos)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 100, do 
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, de 4 de outubro de 2012, em resposta 
ao Requerimento nº 691, de 2012, de informações, 
de autoria do Senador Paulo Bauer.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – A Presidência recebeu, do Ministro de Estado 
da Integração Nacional, o Ofício nº 429, de 2012, na 

origem, que encaminha ao Congresso Nacional, nos 
termos do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 7.827, de 27 
de setembro de 1989, o Relatório de Gestão do Fun-
do Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 
(FCO), referente ao exercício de 2011.

O expediente foi autuado da seguinte forma:

– Ofício nº 52, de 2012-CN, que vai à Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização e será publicado no Diário do 
Senado Federal de 10 de outubro do corrente.
– Ofício “S” nº 22, de 2012, que vai às Comis-
sões de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle e de Desenvol-
vimento Regional e Turismo.

Um exemplar vai à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício nº 52, de 2012-CN:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006 – CN, fica estabelecido o seguinte calendário 
para tramitação do Ofício nº 52, de 2012-CN:

Leitura: 9-10-2012

até 14/10 prazo para publicação e distribuição 
dos avulsos da matéria;

até 29/10 prazo para apresentação de relatório;
até 6/11 prazo para apresentação de emendas 

ao relatório; e
até 13/11 prazo para apresentação, publicação, 

distribuição e votação do relatório e encaminhamento 
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofícios 

da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão:

– Ofício nº 300, de 8 de outubro de 2012, 
em resposta ao Requerimento nº 626, de 
2012, de informações, de autoria do Senador 
Aécio Neves.
– Ofício nº 301, de 8 de outubro de 2012, 
em resposta ao Requerimento nº 681, de 
2012, de informações, de autoria do Senador 
Jader Barbalho.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 396, do 
Ministro de Estado da Fazenda, de 3 de outubro de 
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2012, em resposta ao Requerimento nº 642, de 2012, 
de informações, de autoria do Senador Jorge Viana.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 524 
a 535, de 2012, em conformidade com o inciso III do 
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados termi-
nativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 2, de 
2012, do Senador Sérgio Souza, que altera a redação 
dos artigos 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, para inserir novas disciplinas obrigatórias nos 
currículos dos ensinos fundamental e médio.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Foram encaminhados ao Congresso Nacional os 
seguintes ofícios, encaminhando relatórios de gestão 
fiscal, referentes ao 2º quadrimestre de 2012:

– Ofício nº 416, de 2012, do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região; 
– Ofício nº 21.052, de 2012, do Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região; 
– Ofício nº 1.111, de 2012, do Tribunal Regio-
nal Federal da 3ª Região; 
– Ofício nº 1.040.517, de 2012, do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região; 
– Ofício nº 145, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 1ª Região; 
– Ofício nº 703, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região; 
– Ofício nº 1.551, de 2012, do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 5ª Região; 
– Ofício nº 289, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 6ª Região; 
– Ofício nº 620, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 7ª Região; 
– Ofício nº 33, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 8ª Região; 

– Ofício nº 101, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 9ª Região; 
– Ofício nº 25, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 10ª Região;
– Ofício nº 1.090, de 2012, do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 15ª Região; 
– Ofício nº 354, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 16ª Região;
– Ofício nº 26, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 18ª Região; 
– Ofício nº 472, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 19ª Região; 
– Ofício nº 12, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 20ª Região;
– Ofício nº 500, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 21ª Região;
– Ofício nº 233, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 22ª Região; 
– Ofício nº 256, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 23ª Região; 
– Ofício nº 202, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 24ª Região; e
– Ofício nº 670, de 2012, do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Norte.

As matérias serão publicadas no Diário do Sena-
do Federal de 10 de outubro do corrente. 

São os seguintes os Ofícios:

Ofício/PRESI/SECOI/nº 416

Brasília, 28 de setembro de 2012

Ref.: Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 
de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o Relatório de 

Gestão Fiscal do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião, referente ao 2º Quadrimestre de 2012, conforme 
determina o art. 118 da Lei nº 12.465/2011, Lei de Di-
retrizes Orçamentárias.

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Ex-
celência as expressões de elevada consideração e 
apreço.  Desembargador Federal – Mário César Ri-
beiro, Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os expedientes vão à Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 356, DE 2012

Altera o artigo 53 do Código Civil para permitir aos 
transportadores de pessoas ou cargas organizarem-se 
em associação de direitos e obrigações recíprocas para 
criar fundo próprio, desde que seus recursos sejam 
destinados exclusivamente à prevenção e reparação 
de danos ocasionados aos seus veículos por furto, 
acidente, incêndio, entre outros.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 53 da Lei nº 10.406, de 10 de janei-

ro de 2002, que institui o Código Civil, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 53. ............................................................
§ 1º Não há, entre os associados, direitos e obri-

gações recíprocos, salvo o disposto no § 2º.
§ 2º Fica permitido aos transportadores de pes-

soas ou cargas organizarem-se em associação de di-
reitos e obrigações recíprocas para criar fundo próprio, 
desde que seus recursos sejam destinados exclusiva-
mente à prevenção e reparação de danos ocasionados 
aos seus veículos por furto, acidente, incêndio, entre 
outros.” (NR)

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

JUSTIFICAÇÃO

Mesmo exercendo uma atividade vital para o 
desenvolvimento econômico e social do país, os ca-
minhoneiros, em especial, os autônomos, enfrentam 
inúmeros obstáculos no dia-a-dia de seu trabalho. 

De acordo com a Federação Nacional das Asso-
ciações de Caminhoneiros e Transportadores – FENA-
CAT, as dificuldades começam no preço do frete, con-
tinuam nas péssimas condições em que se encontram 
as estradas do país e na falta de lugares apropriados 
para fazer paradas ao longo da viagem.

Não há dúvida, todavia, que o maior problema 
enfrentado pelos caminhoneiros é a insegurança nas 
estradas. Furtos e roubos de carga e de caminhões 
afligem as empresas transportadoras, os caminhonei-
ros autônomos e suas famílias. Para complicar ainda 
mais a situação, é cada vez mais difícil fazer um seguro 
para caminhões. As seguradoras se recusam a asse-
gurar veículos com mais de 15 anos de uso e, quando 
o fazem, cobram valores impossíveis de serem pagos 
pelos motoristas autônomos.

Diante dessa situação aflitiva, a categoria vem se 
organizando em associações que protegem o veículo 

do associado, num sistema de autogestão e rateio dos 
custos entre os associados. Assim, por meio da ajuda 
mútua, garantem proteção do patrimônio de todos. Mas 
as associações oferecem outras vantagens, como se-
gurança com rastreamento e monitoramento de seus 
veículos, descontos em acessórios, equipamentos, 
combustível e, ainda, cursos e palestras.

Infelizmente, segundo a FENACAT, a Superinten-
dência de Seguros Privados – SUSEP vem movendo, 
pelo menos, 30 ações contra essas associações, sob 
alegação de que elas estariam comercializando se-
guros travestidos de “proteção automotiva” e sem sua 
autorização, estando, portanto, à margem da lei.

Essa posição da SUSEP tem por objetivo inibir o 
funcionamento dessas associações, que representam 
para os caminhoneiros autônomos a única solução viá-
vel para proteger o seu único bem, instrumento de sua 
sobrevivência. Além disso, não apresentam nenhuma 
alternativa para esses profissionais. 

A medida que o projeto vem implementar é ne-
cessária e urgente para garantir o funcionamento des-
sas associações que vem suprindo a necessidade do 
caminhoneiro autônomo, necessidade essa que as 
companhias seguradoras vem se negando a atender 
em razão do pouco interesse decorrente da avaliação 
de que teriam pouco retorno financeiro.

Por todas essas razões contamos com o apoio 
dos nossos pares na aprovação dessa matéria. Sala 
das Sessões, – Senador Paulo Paim

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.
Institui o Código Civil.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber 

que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

TÍTULO II

DAS PESSOAS JURÍDICAS

CAPÍTULO II

DAS ASSOCIAÇÕES

Art. 53. Constituem-se as associações pela união 
de pessoas que se organizem para fins não econômicos.

Parágrafo único. Não há, entre os associados, 
direitos e obrigações recíprocos.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em decisão terminativa)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 874, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 218, VII, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que sejam 
encaminhados Votos de Pesar, à família da apre-
sentadora de TV, Hebe Camargo, falecida no dia 
29/09/2012, aos 83 anos de idade, vítima de uma 
parada cardíaca.

A carreira da apresentadora Hebe Camargo foi 
marcada pelo pioneirismo e pela irreverência. Nasci-
da em Taubaté, no Vale do Paraíba, interior de São 
Paulo, em 8 de março de 1929, mudou-se para São 
Paulo aos 14 anos com a família. Filha do violinista 
Fego Camargo, Hebe começou a vida artística apre-
sentando-se como cover da cantora Carmen Miranda. 
Fez parte do quarteto Dó-Ré-Mi-Fá, da dupla serta-
neja Rosalinda e Florisbela, e seguiu carreira solo 
como cantora, quando ficou conhecida como “Estre-
linha do Samba”.

Ela iniciou sua carreira televisiva ao substituir Ary 
Barroso na apresentação de um programa de calouros. 
Em pouco tempo, Hebe ganhou seu próprio espaço, 
“O mundo é das mulheres”, primeiro programa femi-
nino da TV brasileira. Hebe estava presente à cerimô-
nia que marcou a chegada da televisão ao País, nos 
anos 50, ao lado de Assis Chateaubriand, e acabou 
nomeada madrinha da TV brasileira. Seu legado é, 
sem dúvida, o maior deixado por uma mulher na his-
tória da TV no Brasil.

Os votos deverão ser encaminhados à família da 
apresentadora, em nome do seu filho Marcello Camar-
go Capuano, no seguinte endereço: Rua Petrópolis, nº 
427 – Bairro Sumaré – SP CEP: 01254-030. Sala das 
Sessões, em 09 de outubro de 2012. – Senadora Ana 
Amélia (PP-RS).

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 875, DE 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Senador José Sarney,

Com fundamento no disposto no art. 255, inciso 
II, alínea c, item 12, do Regimento Interno do Senado 
Federal, requeiro a Vossa Excelência que o Projeto de 
Lei do Senado nº 155, de 2012, que “destina recursos 
ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, instituído pela 
Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, para o pagamento 
por serviços ambientais e para a recomposição da co-
bertura vegetal em áreas de preservação permanente 
ripárias” seja apreciado, também, pela Comissão de 
Assuntos Econômicos – CAE.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2012. – 
Senador Tomás Correia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será in-
cluído em Ordem do Dia oportunamente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – A Presidência recebeu do Tribunal de Con-
tas da União o Aviso nº 1.217, de 2012, na origem, 
encaminhando cópia do Acórdão nº 2.606, de 2012, 
bem como dos respectivos Relatório e Proposta de 
Deliberação que o fundamentam, referente à tomada 
de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – Incra, relativa ao 
Aviso nº 76, de 2009 (TC 027.429/2008-5).

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 1.217 – Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 26 de setembro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhe-

cimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do 
processo nº TC 027.429/2008-5, pelo Plenário desta 
Corte na Sessão Ordinária de 26-9-2012, acompa-
nhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que 
o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – O Aviso nº 1.217, de 2012, na origem, juntado 
ao processado do Aviso nº 76, de 2009, vai à Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fis-
calização e Controle.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu o Aviso n° 1.229, de 
2012, na origem, do Tribunal de Contas da União, 
que encaminha cópia do Acórdão nº 2.605, de 2012, 
referente a realização de auditorias nos Conselhos 
Nacionais do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte – Senat e do Serviço Social do Transpor-
te – Sest, relativo ao Requerimento nº 1.058, de 2011 
(TC 018.863/2012-4). 

É o seguinte o Aviso:
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Aviso nº 1.229 – Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 26 de setembro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em atendimento ao Requerimento nº 1.058/2011–SF, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº 
TC 018.863/2012-4, pelo Plenário desta Corte na Ses-
são Ordinária de 26-9-2012, acompanhado do Relató-
rio e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– O Aviso nº 1.229, de 2012, juntado ao processado 
do Requerimento nº 1.058, de 2011, vai ao Arquivo.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dora Ana Amélia, que preside a sessão, Senadores e 
Senadoras, vou fazer aqui uma série de comentários. 
Ontem, fiz questão de falar sobre o processo eleitoral, 
sobre as andanças que fiz pelo Rio Grande. Foram 
cerca de 22 mil quilômetros que rodei, e, por isso, a 
voz está neste tom. Mas sei que todos os Senadores 
fizeram também suas andanças por seus Estados. 
Como ontem aprofundei a questão das eleições, hoje 
vou falar sobre outros temas.

Começo falando sobre o documentário Raça, 
do cineasta Joel Zito Araújo e de Megan Mylan, que, 
amanhã, dia 10 de outubro, à noite, será lançado no 
Rio de Janeiro. Estarei na cidade maravilhosa do Rio 
de Janeiro, para assistir, na Mostra Première Brasil, 
Festival de Cinema do Rio, no Cine Odeon, à primeira 
exibição do documentário Raça, de Joel Zito Araújo e 
da norte-americana Megan Mylan.

Srª Presidente, este Senador, com muito orgulho, 
é uma das personagens desse longa-metragem. Sou 
uma das personagens desse filme, ao lado do cantor 
Netinho de Paula e de Miúda dos Santos, neta de es-
cravos e ativista quilombola.

Essa produção enfoca o debate sobre a identi-
dade racial no País e foi filmada durante cinco anos. 
Joel Zito acompanhou minha vida, a vida de Netinho 
e a da líder quilombola de 2005 a 2011. Os diretores 
firmaram uma parceria com o Fundo Baobá, e parte 
da renda obtida pela bilheteria nacional será revertida 
para a entidade, que é voltada para a promoção da 
equidade racial da população negra brasileira. Todos 
os projetos vão no sentido da liberdade, da igualdade 
e da justiça.

A preocupação dos diretores em examinar o tema 
de forma ampla se revela por meio de personagens 

de diferentes regiões do País que estão envolvidas 
em projetos absolutamente díspares, mas que têm em 
comum a busca da superação da desigualdade racial.

Segundo Joel Zito, “a ideia por trás da escolha 
dos personagens foi a de mostrar histórias que con-
templassem a diversidade de renda e gênero no uni-
verso específico da população negra brasileira”. Por 
isso, ele pegou, no caso, o único Senador negro, que 
sou eu, Paulo Paim, que estou lá – está escrito aqui 
–; o Netinho de Paula, que é um artista que todos co-
nhecem; e Miúda dos Santos, que é neta de escravos.

Disse também a diretora Megan: “Queremos uti-
lizar o poder do cinema, de uma história bem contada, 
para discutir como um Brasil moderno pode ser um país 
que valoriza a diversidade e a inclusão”.

Srª Presidenta, é claro que é a primeira vez que 
participo de um filme, de um longa-metragem. Partici-
pei de outro filme menor, feito pelo cineasta america-
no Spike Lee, que fala sobre um gol de placa, sobre 
a realidade brasileira, mas que é uma produção pe-
quena que está sendo hoje transmitida. Já foi lançada 
em cinco continentes e fala do sucesso da economia 
brasileira, da inclusão de 40 milhões de pobres, a partir 
dos governos do Presidente Lula e, naturalmente, da 
Presidenta Dilma.

É claro que, hoje, à noite, as emoções serão mui-
tas, os corações baterão de forma mais acelerada, ao 
mesmo tempo em que estamos ansiosos. Só assisti ao 
trailer do filme, não assisti ao filme na íntegra. Entendo 
que vai ser uma noite de muita alegria, de felicidade. As 
luzes da sala do cinema, quando se apagarem, terão 
o reflexo e o brilho da tela jogando as imagens de um 
Brasil real para a população que lá vai assistir ao filme.

Meus cumprimentos, por mais essa obra, a Joel 
Zito Araújo, que já ganhou inúmeros prêmios no Brasil, 
inclusive no Festival de Cinema de Gramado, e outros 
prêmios internacionais.

Srª Presidenta, na minha caminhada pelos Es-
tados, também assumi alguns compromissos, e um 
deles foi o de que voltaria, na segunda-feira – e assim 
o fiz –, ao plenário do Senado. Senadora Ana Amélia, 
Senador Antonio Carlos Rodrigues, que já se encontra 
conosco, assumindo o lugar da Senadora Marta Su-
plicy, e Senador Tomás Correia, eu disse que voltaria, 
sim, a falar sobre a questão da Previdência, sobre a 
questão do reajuste dos benefícios dos aposentados 
e sobre a questão do fator previdenciário. Falei ontem 
e falo mais uma vez hoje, já que fizemos um entendi-
mento com a Câmara dos Deputados para que essa 
matéria fosse votada em outubro ou, o mais tardar, no 
início de novembro.

Digo eu, mais uma vez, Srª Presidenta, que temos 
uma responsabilidade enorme e histórica com um dos 
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temas mais importantes que esta Casa debate: anali-
sar, emendar e aprovar o Orçamento da União para o 
exercício de 2013. Faço parte da Comissão. Está em 
nossas mãos a tarefa de analisar a estimativa de re-
ceitas e a fixação de despesas para o ano que vem. Lá 
estou dando atenção especial para o capítulo da Previ-
dência, e já vi que a DRU desvincula 20% das receitas 
das chamadas contribuições sociais. Em 2011, a DRU 
retirou das receitas da seguridade R$52,6 bilhões, e 
esses valores crescem todos os anos.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) pre-
vê uma arrecadação líquida agora estimada somente 
para o Regime Geral da Previdência Social (RGPS) 
em R$314,1 bilhões. A previsão de renúncias previ-
denciárias para 2013, segundo o próprio Projeto, é 
de R$33,7 bilhões.

Com isso, mostro que nossa seguridade, nossa 
Previdência não tem déficit. Se abro mão de receitas, 
o Tesouro vai complementar, mostrando que nossa 
seguridade, que nossa Previdência é viável.

A recente desoneração da folha de pagamento 
leva ainda mais R$20 bilhões, dos quais abrimos mão 
quando desoneramos a folha. É certo também – aqui, 
eu destaco – que a lei que garantiu a desoneração da 
folha de pagamento do empresário, de recursos para 
a Previdência, garante que a União compensará tal 
resultado.

Então, não existe déficit. Abrimos mão, com o 
compromisso de a União restituir para a Previdência 
esses R$20 bilhões, de uma forma, e outros R$37 bi-
lhões, de outra, o que dá R$57 bilhões, muito menos do 
que o chamado déficit que alguns alegam que existe. 
De qualquer forma, são recursos que saem do Regime 
Geral da Previdência e, depois, acabam retornando via 
compensação do orçamento fiscal.

Destaco ainda que a Revista de Previdência So-
cial do mês de setembro de 2012 traz informações re-
levantes sobre o superávit da Previdência no primeiro 
semestre deste ano. Segundo dados do Ministério, no 
primeiro semestre de 2012, ocorreram cinco superá-
vits na arrecadação do setor urbano. No total, foram 
arrecadados R$124,3 bilhões de receitas no período, 
um aumento de 8,8% em relação aos primeiros seis 
meses de 2011. O resultado é um superávit, no míni-
mo, de R$10 bilhões, aumento de 45,1% em relação 
ao mesmo período do ano passado, se voltarmos um 
ano atrás.

Lamentavelmente, apesar dos bons resultados, as 
críticas infundadas ainda circulam no Brasil e na mídia 
sobre a situação econômico-financeira da Previdência. 
Quando é para desonerar, há superávit; quando é para 
aplicar a DRU, há superávit; na hora de dar o reajuste 
para o aposentado, circula, em grande parte de mídia, 

que a Previdência apresenta déficit. Para mim, é uma 
contradição vergonhosa! São poucos, muito poucos, 
os que levantam a voz para defender a nossa Previ-
dência e para provar, como estou provando aqui, que 
ela é superavitária.

A Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil 
Clemilce Sanfim de Carvalho, no artigo intitulado “Se-
guridade Social”, diz: “Apesar de renúncias, desvios 
e o que mais ocorre, o sistema apresentou, ao final 
desse exercício, o espetacular saldo de R$77 bilhões”. 
É isso mesmo, são R$77 bilhões, com todas as letras 
e números! Imaginem se esse montante pudesse ser 
usado para pagamento de precatórios, para expansão 
de programas destinados aos segurados, para institui-
ção de novas coberturas sociais, para o fim do fator e 
para a garantia do reajuste real para os aposentados 
e pensionistas!

Concordo com Clemilce. Tenho apenas uma re-
paração a fazer, para dar aqui um enfoque maior: se 
acabarmos com o fator, o gasto será mínimo, será 
quase insignificante. Alguns que disseram que o fator 
viria para não permitir aposentadoria precoce estavam 
equivocados, porque as pessoas estão se aposentan-
do pelo fator e voltando a trabalhar. Elas ganham pelo 
fator, ganham trabalhando. E, ali na frente, vão entrar 
com o instituto da “desaposentadoria”.

Em entrevista concedida ao jornal O Globo pelo 
Presidente da Câmara, com o qual tive inúmeros en-
contros durante essa campanha, S. Exª garantiu que 
vota o fator em outubro ou, o mais tardar, em novem-
bro. Esperamos que sim. Ao chegar ao meu gabinete 
na segunda-feira, ontem, vi milhares de correspondên-
cias. E qual era o apelo número um? Acabar com o 
fator e garantir a política de reajuste dos aposentados 
e pensionistas. Quero crer que os bons resultados da 
Previdência e de todo o sistema de seguridade contri-
buíram e vão contribuir para a posição que virou una-
nimidade, eu diria, no Executivo, no Legislativo e no 
Judiciário: a de haver uma política de reajustes reais 
para os aposentados e o fim do fator previdenciário.

Chegou a hora de os meus amigos Deputados 
votarem os dois projetos de minha autoria que, no 
Senado, aprovei por unanimidade: o que acaba com 
o fator e o que garante o reajuste dos aposentados.

Quero ainda aproveitar o momento para registrar 
o convite que recebi para participar, no Rio de Janei-
ro, no auditório do BNDES, da comemoração do Dia 
Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, em 10 
de outubro. O evento contará com a participação de 
professores, de estudantes, de sindicatos, de empre-
sas e de representantes dos Ministérios do Trabalho, 
Saúde e Educação.
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Aproveito o ensejo para destacar o belíssimo 
trabalho que tem desempenhado nessa área o cida-
dão carioca Orlandino dos Santos. Foi por sua boa 
provocação que aceitei ser o Relator do PL nº 141, 
de 2009, que institui o Dia Nacional de Segurança e 
Saúde nas Escolas.

Portanto, Sr. Presidente, saliento que as escolas 
têm de assumir seu papel nesse processo, amplian-
do a consciência de seus alunos no sentido de como 
agirem diante de inúmeras ameaças e situações de 
risco que envolvem os jovens, como o uso de drogas, 
a violência física ou ofensas pessoais.

Grande Dia 10 de outubro, Dia Nacional de Se-
gurança e Saúde nas Escolas!

Sr. Presidente, quero dedicar este meu final de 
tempo na tribuna do Senado, mais uma vez, aos com-
panheiros e companheiras do Aerus. 

Recebi, hoje, no meu gabinete, os advogados e 
também a líder sindical Graziella Baggio, que me trou-
xeram documentos sobre a situação dos dependentes, 
aposentados, pensionistas e trabalhadores do Aerus. 
Assim, trago a esta tribuna, mais uma vez, a atual si-
tuação em que vivem os aposentados do Aerus. 

Recebi o relato detalhado, hoje, do escritório Cas-
tagna Maia e da diretora do sindicato para assuntos 
previdenciários, Graziella Baggio, sobre como andam 
as tratativas. E me disseram eles:

Após a sentença prolatada pelo Dr. Jamil Rosa 
de Jesus, na ação da 14ª Vara Federal de Brasí-
lia, no dia 13 de julho, em face da recalcitrância 
da União em cumprir com a decisão judicial, 
foi necessária a instauração de um processo 
de execução, em autos apartados, para agili-
zar o cumprimento da antecipação de tutela. 

A antecipação de tutela, com a chancela do 
Supremo Tribunal Federal, determinou que 
a União assuma a complementação mensal 
da folha de aposentadorias do instituto Aerus 
[grande decisão do Tribunal]. 

No processo de execução, o juízo da 14ª, aco-
lhendo pedido dos trabalhadores, determinou 
que, sem prejuízo de outras fontes, seja utili-
zado o dinheiro proveniente do acordo entre 
a AGU e o Grupo OK para o início do cumpri-
mento da decisão de antecipação de tutela 
[ou seja, do pagamento a que têm direito os 
aposentados e pensionistas do Aerus]. 

A AGU foi intimada no dia 25/09, para cumprir, 
no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária 
de R$220 mil, a partir do 16º dia [se o paga-

mento não fosse feito, o que, no meu entendi-
mento, está sendo feito, e a lei será cumprida]. 

Assim, a União [entre hoje e amanhã] há de 
comprovar nos autos da Execução o cum-
primento da decisão, ou seja, o pagamento 
das complementações para o contingente de 
aposentados que sofre há mais de seis anos 
[com a falência, por falta de fiscalização dos 
governos; antes do Governo Lula, leia-se, an-
tes do Governo Lula] pela quebra do Aerus, [e 
os Governos Lula e Dilma é que vão passar a 
pagar a partir dessa data].

Dessa forma, Sr. Presidente, volto à tribuna, mais 
uma vez, para que a União atenda, o mais rápido pos-
sível, o comando do Poder Judiciário, atendendo tam-
bém, dessa forma, inúmeros pedidos feitos pelo Poder 
Legislativo, inclusive um projeto de decreto legislativo, 
que aqui aprovei e que já foi aprovado em diversas 
comissões. O Poder Executivo, com essa posição, 
vai estar em parceria com o Poder Judiciário e com 
o Legislativo, atendendo os nossos queridos amigos 
do Aerus. Mais de 700 companheiros morreram na 
expectativa do direito. Agora, naturalmente, os seus 
familiares é que o receberão.

Com o início dos pagamentos mensais, determi-
nados por essa decisão da Justiça, o Governo estará 
em um cenário propício para chamar os representan-
tes do Fundo Aerus e ajustar como é que se farão os 
outros pagamentos a partir dessa decisão e para re-
solvermos, de uma vez por todas, essa situação tão 
delicada. Repito: não é dívida do governo Lula, não é 
dívida da Presidenta Dilma, mas, como a gente fala, 
é herança do passado, e o nosso Governo vai ter que 
pagar por decisão da Justiça.

Sr. Presidente, estou muito esperançoso de que, 
a partir deste momento, tudo vai ser resolvido, e não 
teremos mais que ficar nessa expectativa tão grande 
em relação à vida dos aposentados e também dos 
pensionistas.

Recebi, aqui, a decisão tomada pela Justiça. O 
documento que tenho em mão, Sr. Presidente: Poder 
Judiciário, Justiça Federal, Seção Judiciária do Distri-
to Federal. Só vou ler a última parte, o que diz aqui o 
Juiz Jamil R. J. Oliveira:

Julgo procedente o pedido de condenação 
da União a indenizar os participantes e os 
dependentes titulares de benefícios dos pla-
nos e benefícios da Varig e da Transbrasil, 
por omissão no poder-dever de fiscalização 
e proteção dos participantes dos planos de 
previdência complementar.
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Aqui, ele cita o artigo 3º, o item, fala da lei com-
plementar e diz: 

Indenização que consistirá em montantes in-
dividuais, apurados nos termos declinados no 
tópico próprio (itens 140 a 142) desta sentença.

Determino o imediato cumprimento pela União 
da decisão proferida no Agravo de Instrumen-
to nº 2006.01.00.016434-4, pois realizada a 
condição imposta pelo Supremo Tribunal na 
Suspensão de Liminar nº 127, fls. 2.439. 

Condeno a União em verba honorária, no va-
lor equivalente a 1% (um por cento) do mon-
tante a ser arbitrado em liquidação, em favor 
dos autores; sem honorários advocatícios em 
favor dos demais réus (art. 18 da Lei da Ação 
Civil Pública).

Sentença encaminhada e que seja cumprida.
Por fim, Sr. Presidente, eu ainda quero aqui, na 

última página, para que não fique mais nenhuma dú-
vida de que os pagamentos terão que ser feitos. O juiz 
diz: “Inclua-se a associação dos registros processuais 
e a atuação como exequente pela petição da folha 22 
e seguintes. O feito deve ter tratamento prioritário, pois 
é presumível que a maioria dos beneficiários da ação 
tenham mais de 60 anos de idade”. 

O juiz diz que a maioria, como manda o Estatu-
to, tem mais de 60 anos de idade – essa é a análise 
que ele faz –, que o pagamento seja feito de imediato 
e que, se o pagamento não for feito, a multa está aqui 
muito bem-colocada. 

Sr. Presidente, quero, mais uma vez, cumpri-
mentar a Justiça, cumprimentar os trabalhadores do 
Aerus. Eu venho com eles nessa luta, eu diria, há uma 
década, porque, antes mesmo da falência, nós já es-
távamos brigando para que não houvesse a falência 
e para que a Varig não fosse sucateada.

É bom lembrar aqui, meu querido Senador Ani-
bal, que isso não é coisa do governo Lula. O Lula está 
pagando uma dívida. Essa, sim, é uma herança do 
passado que Lula e Dilma estão recebendo pela não 
fiscalização, à época, do Fundo Aerus. O importante é 
que essa decisão abre as portas para um acordo final 
entre a União e o Fundo Aerus. Eles vão receber agora 
em torno de setenta e poucos milhões, mas, conse-
quentemente, a decisão tomada é que os pagamentos, 
daqui para frente, serão feitos de forma regular.

Então, é com alegria que dou esta notícia em 
primeira mão aos companheiros do Aerus, mediante 
documento que recebi, ainda hoje pela manhã, tanto 
da Graziella Baggio quanto do escritório Castagna 

Maia, que vem cuidando dessa situação há muitos e 
muitos anos.

Peço a V. Exª, Senador Anibal...
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não, 

Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 

Paim, espero a compreensão do Presidente Anibal 
Diniz. Quero apenas reafirmar o apoio à causa que V. 
Exª abraçou há tanto tempo e que diz respeito ao Ae-
rus. Queria também destacar a coragem, eu diria até 
a obstinação dos aeronautas, dos aeroviários a essa 
causa, que é legítima e justa. Afinal, o erro foi do Poder 
Executivo que, à época, não fez a fiscalização devida, 
e eles contribuíram para o fundo na expectativa de que, 
indo para a inatividade, receberiam aquilo conforme a 
lei previa. Se o governo falhou, se o Poder Executivo 
falhou, agora tem que arcar com as consequências, 
e a Justiça, provocada, agiu com muita correção. Eu 
também, como V. Exª, cumprimento o juiz responsável 
por essa sentença mais do que oportuna. Mais também 
a essa obstinação dos representantes do Aerus, que 
usam as redes sociais e não se cansam de permanen-
temente cobrar esses direitos, que são absolutamente 
legítimos. Então, V. Exª tem toda razão de esclarecer 
os fatos, de dizer que essa é uma dívida. Na verdade, 
quando há uma sentença como essa, não há o que 
discutir, mas deve-se cumprir a sentença. Qualquer ci-
dadão que estiver na mesma situação vai ter que fazer 
isso, e a União, como ente, tem que respeitar a decisão 
da Justiça. Também queria saudá-lo pela referência que 
fez à questão do fator previdenciário. Também, como 
V. Exª, aguardo que a Câmara aprove seu projeto, que 
foi aprovado por unanimidade por esta Casa, e dizer 
que o entendo. Nas andanças, o tema mais provocado, 
Senador Paim, o mais provocado, eu até diria o mais 
recorrente, é a questão das aposentadorias. Não só 
do fator, mas dos reajustes que não estão de acordo 
com a necessidade dos aposentados, que vão aca-
bar, ao longo da vida, por receber apenas um salário 
mínimo, o que é, digamos, injusto para essa categoria 
que trabalhou tanto tempo. Então, eu queria endossar 
o pronunciamento de V. Exª, também pelo empenho 
que tem em relação ao Aerus, que é uma causa, hoje, 
já com sentença dada pela Justiça. Esperamos que 
o Governo, agora, não protele mais, até porque está 
estabelecida a multa que o Poder Executivo terá caso 
não cumpra essa sentença. Então, cumprimento V. Exª 
e também, da mesma forma, todos aqueles que não 
se cansam – embora alguns já tenham morrido, mais 
de 700 – de reclamar esse direito. Cumprimentos a V. 
Exª, Senador Paulo Paim.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senadora Ana Amélia. Eu quero reafirmar que 
essa decisão do Juiz Jamil Oliveira cria o conforto legal 
que nós tanto esperávamos para que os pagamentos 
fossem feitos.

Vejam bem o que ele fez: pegou uma indenização 
que a AGU recebeu do Grupo OK e disse que todo o 
dinheiro dessa indenização deve ir para o Aerus. A 
partir daí, o Governo, então, tem espaço, agora, para 
fazer as complementações das parcelas restantes, até 
porque, se esse pagamento não fosse feito, da inde-
nização do Grupo OK, que foi paga para a AGU, já no 
mês de novembro ou dezembro os idosos não teriam 
mais o que receber. Agora, passam a ter o que receber.

Eu estive muitas vezes com o Luís Inácio Adams, 
o nosso representante maior da AGU, e ele sempre me 
disse: “Paim, nós precisamos de um conforto legal”. O 
conforto legal, agora, está criado. 

Repito, porque é importante neste momento: isso 
não é dívida do Lula e nem da Dilma; é dos governos 
que antecederam Lula e Dilma, que não fiscalizaram, 
o que levou à falência do grupo Aerus.

O Presidente Lula já dizia: “É preciso criar uma 
decisão na Justiça”. A Presidenta Dilma já dizia, por 
intermédio do seu corpo jurídico, que precisava haver 
um conforto legal, porque não podia fazer o paga-
mento sem que houvesse o conforto legal. O conforto 
legal, enfim, surgiu. Agora, então, caminhamos para 
um grande entendimento para atender aqueles ho-
mens e mulheres que nos esperavam nos aeroportos 
e mesmo no avião. 

Ainda ontem, pela manhã, quando eu vinha para 
Brasília, o comandante do avião disse: “Paim, meu pai, 
que ganhava em torno de R$12 mil, está ganhando 
um salário mínimo. Está depositando todas as espe-
ranças nas últimas decisões que ele entende que a 
Justiça há de tomar”. E agradeceu, naquele momen-
to, a todos aqueles que trabalhavam e que trabalham 
nesse sentido.

E, nessa linha, quero dar destaque especial ao 
escritório de advocacia do já falecido Castagna Maia, 
que faleceu levando essa bandeira, defendendo essa 
causa. E os seus filhos e colegas de escritório continu-
aram a defender o tema. Estamos vendo agora, aqui, 
o resultado positivo.

Mas quero fazer um agradecimento especial à 
líder sindical Graziella Baggio, que, muitas vezes, foi 
incompreendida, Senador Anibal. Diziam até que ela 
havia feito vista grossa, e a Graziella sempre, na Jus-
tiça, aqui no Congresso, no Executivo, quantas vezes 
foi recebida pelo Gilberto Carvalho, pelo Gabas na 
Previdência, enfim, de porta em porta?

Então, Graziella Baggio, depois do advogado, 
falecido, Castagna Maia, que foi, junto com você, um 
dos grandes líderes dessa causa, eu diria que os apo-
sentados e pensionistas do Aerus, lembrando uma ci-
tação que já fiz num outro momento...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Os clarins 
deveriam tocar, e você, Graziella, deveria ser aplaudi-
da, ao som dos clarins e ao toque do tambor, porque 
você foi uma lutadora, você foi uma guerreira. Tenho 
certeza de que o Maia, lá de cima, está batendo pal-
mas também para esta minha citação.

E aqueles que não entenderam a luta da Gra-
ziella e de todos os militantes do Aerus agora vão ter 
que se dobrar. Ela estava certa. Que bom dizer que o 
advogado Maia estava certo, que a Graziella estava 
certa, assim como os militantes do Aerus, que de ae-
roporto em aeroporto nos esperavam, quando eu ia a 
São Paulo – e não só eu, outras pessoas –, naque-
le evento belíssimo no Rio de Janeiro, em que lá, na 
tribuna, diziam: “Obrigado, Senador”, sabendo que a 
solução não havia acontecido. Lá, em Minas Gerais, 
na Assembleia, também. Foram momentos lindos! E, 
agora, nas campanhas eleitorais, onde passei também, 
eles eram os primeiros a pedir votos para homens e 
mulheres que tinham compromisso com os aposenta-
dos e, no caso, com o Aerus.

Então, uma grande salva de palmas a você, Gra-
ziella, especialmente, e ao Dr. Maia. Ele, lá de cima, 
está nos acompanhando. E a todos, a todos! E àqueles 
que faleceram, naturalmente, ficam as nossas orações. 
Que as famílias recebam o que têm de direito, e outros 
tantos que continuam caminhando, andando e buscan-
do a solução, que agora se avizinha. Felizmente, ela 
vai ser definitiva.

Vida longa ao Aerus e aos seus militantes, porque 
a falência veio, mas o Fundo vai ter que ser revitalizado 
a partir da indenização, que haverão de receber, por-
que é justa. Eles poderão ter a indenização decente 
até os últimos dias das suas vidas.

Que vocês possam viver e envelhecer com dig-
nidade.

Muito obrigado, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, a Srª 
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz, 1º Vice-
-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Paim.

Agora, com a palavra, o Senador Tomás Correia.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) – Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, Srªs e Srs. 
Senadores, senhores telespectadores da TV Senado, 
senhores ouvintes da Rádio Senado, em 2010, em 
Rondônia, fizemos um plebiscito para a emancipação 
do Distrito de Extrema do Município de Porto Velho. 
Naquele plebiscito, a aprovação foi de mais de 90%.

Nesta última eleição, agora, dia 7 de outubro, 
fizemos outro plebiscito, para emancipar o Distrito de 
Tarilândia do Município de Jaru. A aprovação também 
foi acima de 90%.

E aí, Sr. Presidente, estamos diante de um impas-
se. O Tribunal Regional Eleitoral e a Assembleia Legis-
lativa do meu Estado promoveram o plebiscito desses 
dois distritos, e a população, praticamente por unani-
midade, respondeu positivamente, respondeu “sim”.

Mas existem algumas dificuldades, o que nos leva 
a lamentar, porque a criação de Municípios no Brasil 
hoje é um tema praticamente inviável. 

Há, na Constituição Federal, regras que, lamen-
tavelmente, dizem que os critérios para a criação de 
Município decorrem de lei complementar federal. E 
apesar das iniciativas tomadas tanto pela Câmara dos 
Deputados quanto pelo Senado Federal, ainda não foi 
aprovada essa lei complementar.

Então, enquanto cumprimentamos aqui a iniciativa 
da Assembleia Legislativa de Rondônia e do Tribunal 
Regional Eleitoral de promoverem esse plebiscito que é 
importante para essas duas regiões, temos que lamen-
tar, de outro lado, por percebermos que essa iniciativa 
esbarra na legislação, na própria Constituição Federal. 

Mas o interessante é que a Emenda Constitucio-
nal nº 57, de 2008, diz o seguinte: 

Ficam convalidados os atos de criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de Municí-
pios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de 
dezembro de 2006, atendidos os requisitos 
estabelecidos na legislação do respectivo Es-
tado à época de sua criação.

Então, temos uma regra constitucional excep-
cional. Alteramos a Constituição para, num período x, 
convalidar os Municípios criados no Brasil.

E aí eu pergunto: não teria sido mais fácil votar 
uma emenda constitucional devolvendo aos Estados 
a competência para deliberarem sobre a criação dos 
seus Municípios? Obviamente que esse teria sido o 
melhor caminho. Mas não. Nós criamos um casuísmo, 
legislamos para atender uma situação emergencial, 
provavelmente em face de um ou de outro Município 
criado no Brasil e que não poderia voltar a Distrito. 
Então, casuisticamente, fizemos uma emenda cons-
titucional para convalidar aqueles Municípios criados 
até aquela data.

Enquanto isso, permanece a regra do art. 18, § 
4º, da Constituição, que diz que os Municípios, para 
serem criados, dependem de regras estabelecidas em 
lei complementar federal.

Não teria sido muito mais razoável voltar aos 
Estados a competência para legislarem em matéria 
de sua responsabilidade no que diz respeito à criação 
dos seus Municípios? Por que nós, o Congresso Na-
cional, o Senado ou a Câmara dos Deputados, temos 
que discutir a criação de um Município lá no Estado de 
Rondônia? Qual a finalidade disso? Qual o objetivo? 
Qual a razão, a lógica para que aqui no Senado se fixe 
critério para criar Municípios nos Estados?

Dessa forma, estaríamos respeitando a autono-
mia do Estado prevista na Constituição. Vivemos uma 
federação de faz de conta. A Federação é composta 
pelos Estados e Municípios, com autonomia, mas é 
uma autonomia que não existe, porque o Estado não 
tem liberdade, não tem autonomia para criar o seu pró-
prio Município, porque depende de uma regra federal.

É exatamente o que está no art. 18 da Constitui-
ção Federal: “§ 4º A criação, a incorporação, a fusão 
e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei 
estadual...”. Isto é, o Estado, a unidade da Federação, 
é que vai legislar sobre a criação de seus Municípios, 
mas não pode criar os critérios. Pode criar, legislar so-
bre o assunto, tem competência para isso, mas não 
pode criar os critérios. Por quê? Aqui diz: “...dentro do 
período determinado por lei complementar federal...”. 
Isso significa dizer que, para se criar um Município em 
qualquer unidade da Federação, terá necessariamente 
de passar pelo Congresso Nacional uma lei complemen-
tar federal para criar os critérios, embora quem os crie 
sejam os Estados. É uma incoerência absoluta, total.

Com muito prazer, concedo um aparte à Sena-
dora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Tomás Correia, esse tema é relevante. Aliás, 
amanhã, aqui no Senado – isto vai ser motivo do meu 
pronunciamento –, haverá uma nova mobilização dos 
prefeitos do País, depois da eleição, para avaliar a si-
tuação dos Municípios, que é preocupante do ponto 
de vista financeiro. Mas eu queria chamar a atenção 
para esse aspecto das emancipações e dizer que a 
criação de novos Municípios é um tema que é muito 
caro ao Rio Grande do Sul. O Município de Pinto Ban-
deira, que foi o último Distrito emancipado, desde 2001 
– desde 2001, veja só! –, durante dez anos, fez uma 
demanda judicial junto ao Supremo Tribunal Federal 
e só agora pode desfrutar da condição de Município. 
Pinto Bandeira, emancipado de Bento Gonçalves, com 
a eleição do Prefeito João Pizzio, na eleição do dia 7, 
de domingo, agora tem a situação tranquilizada pela 
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confirmação do Supremo Tribunal Federal da emanci-
pação e da criação do novo Município. Mas é preciso 
que haja segurança jurídica para esse aspecto, que 
envolve não apenas a questão administrativa, mas tam-
bém questões políticas relevantes e também o próprio 
desenvolvimento do País. Então, imagino que a Casa 
da República, o Senado Federal, precisa se debruçar 
sobre o tema, conforme recomenda, com muita pro-
priedade, V. Exª, ressaltando as incoerências que há 
entre a lei federal e a lei estadual nessa matéria. Pa-
rabéns, Senador Tomás Correia.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 
Eu agradeço o aparte de V. Exª, Senadora Ana Amélia, 
que traz, sem dúvida nenhuma, uma grande contribui-
ção para o meu modesto pronunciamento.

Mas a situação que demonstro aqui é que a Emen-
da Constitucional nº 57, de 2008, convalida a criação 
dos Municípios – portanto, o assunto a que V. Exª se 
referiu está convalidado –, mas tem que se recorrer à 
Justiça para o Supremo decidir.

Isso, como V. Exª bem destaca, vem causando 
uma total instabilidade jurídica. O art. 57 da Constitui-
ção foi para acomodar os 68 Municípios criados até 
então. Será que daqui a alguns dias teremos que fazer 
outra emenda constitucional para acomodar os outros 
Municípios que serão criados? Essa é que é a grande 
situação. Esse que é o grande problema.

O Município de Extrema, no Estado de Rondônia, 
tem mais de 15 mil eleitores. O Senador Anibal Diniz, 
que é da região, conhece bem o nosso querido Muni-
cípio de Extrema, que foi até objeto de uma polêmica 
com o meu querido Estado do Acre. 

E é um Distrito que tem 34.000km2; maior, por-
tanto, que o Estado de Sergipe e de Alagoas. E mais, 
além de ter uma enorme população, três Distritos se 
agregam a sua volta. O Distrito de Extrema fica a 350 
quilômetros de Porto Velho, bem distante e isolado, 
portanto. E a assistência que Porto Velho dá ao Distri-
to de Extrema é precária em face das dificuldades até 
mesmo de locomoção. 

Pois bem, o Distrito de Extrema fez um plebiscito 
que foi aprovado por mais de 90% da sua população e 
da população de Porto Velho, que responderam “sim”. 
Hoje, no entanto, não pode ser transformado em Mu-
nicípio porque esbarra na norma estabelecida no art. 
18, § 4º, da Constituição Federal.

O Distrito de Tarilândia também está a mais de 80 
quilômetros de distância do Município de Jaru. No dia 
7, foi feito um plebiscito naquele Distrito e no Município 
de Governador Jorge Teixeira. Noventa e quatro por 
cento da população disse “sim”. Mas agora está depen-
dendo da aprovação, pelo Congresso Nacional, da lei 
que estabelece critérios para a criação de Municípios.

De sorte que estamos fazendo plebiscitos em 
diversos Distritos e Municípios, mas a sua criação 
depende do Congresso Nacional. E depende também 
da Presidente da República, que pode vetar ou não o 
projeto de lei que esta Casa vote.

Então, temos que lamentar esse quadro. A Fe-
deração tem autonomia, e essa autonomia, hoje, está 
sendo totalmente desconsiderada por essa norma 
constitucional. 

Por que o Estado, para criar o seu Município, de-
pende de um critério que a União vai fixar? Quem sabe 
é o Estado, pois é no Estado que está o Município, são 
os deputados estaduais, os vereadores, os prefeitos, 
o governador, é a classe política do Estado que sabe 
das condições, dos meios, enfim, da necessidade de 
se criar ou não um Município. Mas aí os tecnocratas 
do Governo geralmente dizem que criar Município re-
presenta aumento de despesa.

Ora, hoje somos a sexta economia mundial. O 
Brasil está se desenvolvendo. Então, é necessário que 
haja efetivamente uma política de redivisão territorial 
para que possamos melhorar, descentralizando, a Ad-
ministração Pública. Não podemos permitir que um 
Distrito que fica a uma distância de 354 quilômetros 
da capital permaneça Distrito, ainda que já tenha em 
torno de 15 mil habitantes.

De sorte, Sr. Presidente, que eu queria mais uma 
vez trazer esta preocupação, trazer este debate, trazer 
esta discussão, porque é inadmissível que o Senado 
e a Câmara dos Deputados não se movimentem para 
aprovar os inúmeros projetos de lei que já estão nas 
Casas, tanto aqui como na Câmara dos Deputados. 
Há, inclusive, projeto de lei que já foi aprovado pelo 
Senado e que está na Câmara aguardando decisão 
daquela Casa.

No Distrito de Tarilândia, do Município de Jaru – 
estive lá recentemente, durante a campanha eleitoral 
–, pude ver o desejo daquela população, a ansiedade 
daquele povo no sentido de vê-lo transformado imedia-
tamente em Município. No entanto, estão amarrados por 
uma norma que não permite a criação de Municípios a 
não ser após a aprovação da bendita lei complementar 
federal. Então, estamos levando ao povo informações 
de que podem fazer o plebiscito, mas que não há ga-
rantia de que essa decisão se concretizará de forma 
efetiva. Com isso, termina ficando cada vez mais de-
sacreditada a força política que leva a informação de 
que vai ser feito um plebiscito, leva a informação de 
que a Assembleia aprovou, leva a informação de que 
o Tribunal Regional Eleitoral também mandou fazer o 
plebiscito. Realiza-se o plebiscito, e, depois, não pode 
ser convalidado o Município em face da dificuldade, 
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como já disse, em relação à tal lei complementar federal, 
que nunca é aprovada pelo Senado ou pela Câmara.

Faço um apelo às bancadas, inclusive às maiores 
bancadas, para que vejam essa questão como prio-
ritária. Precisamos redividir nosso País, nossos Esta-
dos, nossos Municípios, redefinir a nossa geografia, 
facilitando a criação dos Municípios. Sabemos que 
a administração de um Distrito depende em tudo da 
sede do Município, tornando-o praticamente inviável 
pela falta de autonomia.

Eu disse, da outra vez, e repito: prefiro um Mu-
nicípio pequeno a um Distrito grande, exatamente 
porque com o Município haverá autonomia adminis-
trativa e autonomia financeira, assim como condições 
de participar do bolo tributário, que é concentrado na 
União. Dessa forma, esses pequenos Municípios terão 
oportunidade de crescer e de desenvolver.

No Estado de Rondônia, dos 52 Municípios exis-
tentes, 10 ou 11 foram criados há pouco tempo, antes 
dessa norma. E todos os Municípios criados estão hoje 
muito mais desenvolvidos do que se fossem Distritos, 
exatamente por terem uma administração indepen-
dente, autônoma e com condições de descentralizar 
seus atos.

Dessa forma, Sr. Presidente, quero mais uma vez 
fazer aqui este apelo e dizer que, no Brasil, não po-
demos mais conviver com essa situação. Precisamos 
devolver aos Estados a competência para que legis-
lem. Que não só sejam criados os Municípios, mas que 
também os critérios sejam criados pelos Estados a fim 
de que haja condições de desprender, desamarrar, tirar 
as amarras da criação dos Municípios. 

Existem alguns dados com relação a esse tema. 
De 2001 a 2010, surgiram apenas 58 Municípios no 
Brasil, em face da promulgação dessa Emenda à Cons-
tituição nº 57, a que me referi há pouco. No período 
de 1950 a 1960, Sr. Presidente, houve um acréscimo 
de Municípios no Brasil de 32 %; e na década de 60 
a 70, mais 30%.

Então, hoje, no Brasil, está fechada a criação de 
Municípios, está barrada pela emenda constitucional 
a que me referi há pouco, e os Estados não podem, 
de forma alguma, criar Municípios, em face dessa nor-
ma constitucional a que me referi, que é a exigência 
da lei complementar para fixar critérios para a criação 
de Municípios.

Agradeço a V. Exª. E deixo aqui, mais uma vez, 
minha palavra. Espero voltar a este tema, porque o 
considero da maior relevância para o nosso Estado e 
para o nosso País.

Muito obrigado a V. Exª
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Tomás Correia.

E, agora, com a palavra, pela Liderança do PSDB, 
o Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, farei 
um rápido pronunciamento apenas para registrar a 
posição do nosso Partido, o PSDB, diante da notícia 
de que teria ocorrido um acordo para o encerramento 
da CPMI do Cachoeira.

Nós estamos agora reunidos na sala das co-
missões para reiniciar os trabalhos dessa CPMI. Não 
há procedência na informação de que acordo tenha 
existido. Não há, pelo menos com a participação da 
oposição. A oposição não foi ouvida e, portanto, não 
pode ter participado ou convalidado qualquer ideia 
de acordo. O que nós queremos é a prorrogação dos 
trabalhos da CPMI. É inevitável a prorrogação Há um 
volume imenso de trabalho à frente para que essa 
CPMI possa cumprir o seu dever. Na verdade, a Polí-
cia Federal e o Ministério Público, com competência, 
aprofundaram investigações relativamente ao âmbito 
do Estado de Goiás. E essa CPMI tem muito trabalho 
para investigar, o desvio de dinheiro público através 
da empresa Delta, com a participação de inúmeras 
empresas fantasmas.

Quebramos o sigilo bancário de seis empresas 
localizadas no Estado de Goiás; para mais 12 empre-
sas os requerimentos estão protocolados e devem ser 
votados na próxima reunião administrativa; e apresen-
tamos, na semana passada, mais 17 requerimentos, 
uma vez que o Coaf mostra movimentação financeira 
atípica, envolvendo mais 17 empresas com conexões 
com a empresa Delta, que é a matriz de todo esse 
esquema de corrupção supostamente comandado por 
Carlinhos Cachoeira.

Esta conexão de Carlos Cachoeira com Fernan-
do Cavendish, o esquema de corrupção de Cachoeira 
com a empresa Delta, é a razão da existência dessa 
CPI, e não avançamos neste campo. Portanto, encer-
rar agora a CPI seria uma decepção, seria descumprir 
a missão. Temos que investigar, para responsabilizar 
aqueles que participaram desse esquema sofisticado 
de superfaturamento de obras, de licitações orientadas, 
de pagamento de propina para o exercício do tráfico 
de influência, obviamente promovendo o desvio de 
recursos públicos, através de aditivos que extrapolam 
os limites permitidos pela legislação e até mesmo de 
contratos celebrados sem a necessária licitação pública.

Os valores são excepcionais, há um desvio mo-
numental de recursos públicos, e não podemos fugir à 
responsabilidade da investigação completa, para que 
possamos informar o Ministério Público, oferecer um 
farto material de prova, para que os procedimentos 
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sejam adotados, a fim de que ocorra responsabiliza-
ção civil e criminal.

Portanto, Sr. Presidente, o nosso objetivo na tri-
buna, nesta tarde, é tão somente informar ao País que 
o PSDB não concordará com nenhuma proposta de 
acordo que tenha por objetivo encerrar os trabalhos 
desta CPI. Ao contrário, nós desejamos a sua prorro-
gação e vamos assinar já requerimento propondo a 
prorrogação desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Alvaro Dias.

Agora, com a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Anibal Diniz, Senadores, Senadoras, teles-
pectadores da TV Senado, servidores desta Casa, em 
primeiro lugar, eu queria aproveitar esta oportunidade 
para cumprimentar todos os Prefeitos que foram eleitos 
no 1º turno das eleições municipais, a começar, cla-
ro, pelo Prefeito da minha capital, Porto Alegre, José 
Fortunati, escolhido pelos gaúchos, com 65,22% dos 
votos válidos, para seguir por mais quatro anos na ad-
ministração de Porto Alegre. 

A única cidade gaúcha onde haverá 2º turno é 
Pelotas. Os candidatos mais votados, Eduardo Leite, 
do PSDB, e Fernando Marroni, do PT, já estão em 
busca dos votos dos eleitores pelotenses. E lá pen-
so estar, mais uma vez, para dar apoio ao candidato 
Eduardo Leite. 

Registro também, Sr. Presidente, a importância 
que o meu Partido, o PP, teve nessas eleições, especial-
mente no meu Estado. Em cidades muito importantes, 
que constituem a rota turística da serra, conhecida e 
amada no Brasil inteiro, integrada por Gramado e seu 
Natal Luz, Canela e sua bonita Catedral e cascatas, 
Nova Petrópolis e Bento Gonçalves, o Partido Progres-
sista saiu vitorioso.

Nosso PP também ganhou as Prefeituras de Sa-
piranga, Igrejinha, Santa Rosa, Santo Angelo, Santa 
Cruz do Sul, Marau, Guaporé, Camaquã, Caçapava 
do Sul, São Luiz Gonzaga, Frederico Westphalen e 
Santiago, além de outros municípios que têm peso na 
economia gaúcha.

O PP gaúcho tem hoje, no Rio Grande do Sul, o 
maior número de Prefeituras do Rio Grande do Sul. São 
136, graças ao processo democrático nos municípios, 
que, na minha opinião, é o mais importante. Também 
detemos uma liderança expressiva nas Câmaras de 
Vereadores. 

O PP, Senador Tomás Correia, tem um quarto 
dos vereadores eleitos no domingo, ou seja, 25 % de 
todos os vereadores são do meu partido. O PP nacio-
nal já ficou no comando, com a eleição em primeiro 

turno, do Prefeito de Palmas, no Tocantins, Carlos 
Amastha, eleito no primeiro turno. E também, agora, 
neste segundo turno, na capital do Mato Grosso do 
Sul, Campo Grande, o nosso candidato, Alcides Ber-
nal, disputa com Edson Giroto o segundo turno dessa 
prefeitura, também, muito importante – imagino, claro, 
com grandes chances de vitória. 

Eu queria, também, agradecer ao nosso Líder, 
Francisco Dornelles, pelo apoio que vem dando a es-
sas candidaturas, não só no Rio Grande do Sul, mas 
também em vários Estados, como foi o caso do Mato 
Grosso do Sul e de Tocantins. Essa liderança forte do 
nosso Francisco Dornelles, nosso Senador, tem dado 
e consolidado a imagem e o prestígio do Partido. 

A eleição para prefeito, como tenho repetido aqui, 
é a que define a base do que os cientistas políticos 
definem ou chamam de pirâmide política, pois é a que 
mais se aproxima do cotidiano do cidadão. É importante 
lembrar que, em apenas nove, das vinte e seis capitais, 
os prefeitos foram eleitos para administrar as grandes 
cidades, a partir de 2013 – em nove, das vinte e seis. 
Até o próximo dia 28, quando haverá o segundo turno, 
os eleitores de 17 capitais ainda terão uma nova opor-
tunidade para essas escolhas. Será mais uma chance 
para optar pelo candidato mais preparado, para atender 
às demandas dos moradores dessas capitais. 

Em resumo, esse mapa político, que ainda se 
desenha, já mostra avanços muito importantes. Após 
percorrer, nos últimos meses, quase 150 Municípios 
gaúchos e também de outros Estados, como Santa 
Catarina e Mato Grosso do Sul, percebi o quanto a 
eleição foi democrática, foi tranquila e ampliou o as-
pecto da liberdade. Foi a primeira eleição sob a Lei da 
Ficha Limpa em vigor, uma proposta de iniciativa po-
pular, da própria sociedade brasileira, que pretende, 
assim, estimular uma eleição de políticos ficha-limpa, 
com históricos limpos, focados na ética e no respeito 
ao cidadão, ao eleitor. 

O jornal The Washington Post, um dos mais in-
fluentes e importantes dos Estados Unidos – poderí-
amos dizer o país que é a Meca ou que tem a demo-
cracia mais madura e sólida do planeta – batizou a Lei 
brasileira da Ficha Limpa de “regras de boa governan-
ça” e deu destaque às dificuldades que os candidatos 
brasileiros condenados por crimes têm, de agora em 
diante, para disputar as eleições. O jornal norte-ame-
ricano The Washington Post qualificou ainda este mo-
mento do Brasil como uma etapa de mudança radical 
de cultura em relação ao banimento dos aspectos re-
lacionados à corrupção.

Portanto, a lição mais importante que aprende-
mos nessa primeira etapa eleitoral foi o amadureci-
mento da democracia brasileira, e esse é um dado 
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muito relevante. Os dados e os números mostram que 
a sociedade mudou e que os políticos também estão 
sendo obrigados a mudar para atender ás demandas 
da nossa sociedade cada vez mais exigente, cada vez 
mais vigilante. Quanto mais vigilante for a sociedade 
sobre esta Casa, sobre a Câmara, sobre os Legislati-
vos estaduais e municipais e também os Executivos, 
melhor será a democracia e melhor será a qualidade 
dos gestores e dos políticos. No último domingo, mais 
de 500 mil urnas em todo o País foram utilizadas, sen-
do 35 mil de novos equipamentos para atender mais 
de 140,5 milhões de eleitores espalhados por todo o 
território brasileiro, também no exterior, segundo dados 
do Tribunal Superior Eleitoral.

Outros dados importantes da Justiça Eleitoral: 
a maioria dos eleitores que foram às urnas no último 
fim de semana têm entre 25 e 34 anos. Esse universo 
é formado por mulheres, Senador Tomás Correia, ou 
seja, mais de 52% dos que votaram são jovens e mu-
lheres. Isso se refletiu, também, no número de Prefei-
tas eleitas, que aumentou. As candidatas alcançaram 
posto em 663 cidades, um aumento de 31,5% em todo 
o País em relação às eleições de 2008.

Um avanço que eu gostaria, também, de regis-
trar: a Justiça Eleitoral, nestas eleições, foi comandada 
competente e diligentemente por uma preparada Ma-
gistrada Ministra do Supremo Tribunal Federal, Presi-
dente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministra Carmem 
Lúcia, que comandou as eleições. Então, é importante 
também salientar esse detalhe que confirma aí a posi-
ção das mulheres como maioria no Colégio Eleitoral.

Com muita alegria, concedo o aparte ao Senador 
Tomás Correia.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Se-
nadora Ana Amélia, eu queria cumprimentá-la pelo 
pronunciamento que faz. Destaco também a Ministra 
Presidente do TSE, Ministra Cármen Lúcia, quando, 
agora, no voto que dava no caso do mensalão, já co-
nhecido de todo o Brasil, fazia um alerta para a so-
ciedade, sobretudo para a juventude. Disse a Ministra 
que aquele julgamento não representava o conjunto 
dos políticos brasileiros. Pelo contrário, ali se tratava da 
minoria. E que existe muito político sério, muito políti-
co responsável, muito político de maior credibilidade, 
como é o caso de V. Exª, que é uma pessoa por quem 
temos, em Rondônia, uma grande admiração, desde o 
tempo em que V. Exª era jornalista. E, hoje, Senadora, 
V. Exª é muito conhecida em nosso Estado. A Ministra 
Cármen Lúcia dizia que a juventude não se desespe-
rançasse, que aquilo não representava uma generali-
zação na política. E eu quero dizer a V. Exª um detalhe 
a par disso. Lá em Jaru, Município onde moro, o juiz 
eleitoral não colocou transporte eleitoral. Eu até fiquei 

preocupado. Fui conversar com ele, e ele disse: “Não, 
Senador, não se preocupe, que o povo vem votar.” E, 
para minha surpresa, a abstenção deste ano foi menor 
que a do ano passado. Todo mundo veio votar, foi uma 
eleição tranquila. Então, a sociedade, hoje, está muito 
mais consciente do voto, da sua responsabilidade, do 
seu dever. Eu queria fazer este registro, de que lá, no 
meu Estado, no Município de Jaru, não houve trans-
porte eleitoral, e o eleitor, mesmo assim, sobretudo a 
juventude, participou em massa. O índice de absten-
ção foi, este ano, menor do que no ano passado. É a 
demonstração da conscientização, da responsabilidade 
e do desejo de participar do processo eleitoral. Portan-
to, queria, neste momento, saudar V. Exª e agradecer 
pelo aparte que me concede.

A SRª. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu agra-
deço muito, Senador Tomás Correia. De fato, fico feliz 
com esse aparte, pela informação acerca da forma 
como a Ministra Cármen Lúcia fez a distinção, sepa-
rando o joio do trigo. É muito importante, porque, ge-
neralizando, sempre se cometem injustiças. E, de fato, 
estamos aqui com a responsabilidade, conferida pelo 
nosso mandato, para corresponder à população, que 
também quer isso.

E, quanto à participação dos jovens, Senador, eu 
fiquei muito feliz, porque no meu Estado, no Município 
de David Canabarro e no Município de Giruá, jovens 
de 18 anos foram eleitos vereadores, do meu partido. 
Isso é uma coisa muito feliz, de minha parte, porque 
fiz um chamamento para a filiação partidária, para a 
participação na política.

Um dado mais importante: uma jovem se corres-
pondia comigo pelo Twitter, e eu respondia, mas não 
a conhecia. Pelo Twitter, fomos trocando opiniões. Eu 
percebi nela um gosto e um prazer pela política. Aí, lá 
pelas tantas, no Twitter, perguntei: “Você não tem inte-
resse em se filiar a um partido político? Está filiada a um 
partido político?” Ela me disse: “Não, não sou filiada.” 
Disse-lhe: “Então, eu a convido, e, quando passar por 
aí, quero ter o prazer de abonar sua filiação.” Ela é do 
Município de Saldanha Marinho, perto de Passo Fundo. 
Essa moça, jovem, pouco mais de 20 anos, estudan-
te de matemática, na Universidade de Passo Fundo, 
se filiou ao Partido, se candidatou e foi a mais votada 
Vereadora em Saldanha Marinho, Ângela Fachinello.

Então, eu lhe agradeço pelo aparte, porque me 
ensejou falar sobre isso. É isso que esperamos dessa 
juventude: uma estudante – aliás, já formada recente-
mente – do curso de Matemática da Universidade de 
Passo Fundo, que é muito importante.

Com prazer, concedo novamente o aparte.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Quero 

pedir desculpas por interrompê-la mais uma vez. Mas 
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quero registrar que, em meu Estado, Rondônia, nós 
temos uma candidata a Vereadora pelo PMDB que, ao 
solicitar seu registro de candidatura, ainda não tinha 
completado 18 anos. É uma mulher também. Uma moça.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Que bom!
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – En-

tão, quero só fazer esse registro para dizer que a ju-
ventude está participando com muita eficiência na 
política nacional.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Que 
bom! Essa é uma informação alentadora, Senador 
Tomás Correia. 

Penso – o senhor, como advogado, conhece 
muito a legislação e há pouco usou esta tribuna para 
falar da questão da emancipação dos distritos para se 
transformarem em municípios – que a legislação elei-
toral deve ser alterada, é nós temos o compromisso 
de alterá-la. Não é possível que, terminada a eleição, 
existam pendências, que fique sub judice o resultado 
da eleição. Não é possível isso! Nós temos de encon-
trar um caminho de facilitação, seja no Código Eleito-
ral, na Justiça Eleitoral, para que o procedimento, o 
julgamento das denúncias e dos recursos sejam fei-
tos antes do pleito. Não pode ficar na pendência, na 
corda bamba um candidato, não sabendo se pode ou 
não pode ser candidato e se, no dia da eleição, será, 
digamos, condenado a não poder ser candidato por 
conta da ficha limpa, da lei.

Então, é preciso que a Justiça Eleitoral tenha as 
condições técnicas de julgamento desses processos 
antes da realização do pleito para evitar exatamente 
essa dúvida que paira em cidades importantes como 
é o caso da cidade de Novo Hamburgo. E aí vamos 
trabalhar, esperando que tenhamos esse desafio de 
tornar célere esse julgamento. Estou recebendo já al-
gumas sugestões para as quais pretendo pedir apoio 
aos colegas.

Esse é o cenário que vai ajudar – o cenário das 
eleições, surgido das urnas – as eleições de 2014, 
quando iremos escolher governadores, deputados e 
Presidente da República. Trata-se, portanto, de um 
importante passo para o amadurecimento da nossa 
democracia, e estamos vendo, agora, esse amadu-
recimento também por essas decisões do Supremo 
Tribunal Federal.

Porém, apesar desses avanços, essas eleições 
trazem uma preocupação sobre a situação das contas 
de milhares de prefeituras. Muitos municípios, infeliz-
mente, continuam com sérios problemas financeiros.

Amanhã, prefeitos dos quatro cantos do País 
estarão em Brasília para debater essa questão no 
Senado Federal, no auditório Petrônio Portella, sob 

o comando e a liderança da Confederação Nacional 
dos Municípios.

Os prefeitos estão preocupados, com razão, com 
os níveis de endividamento das prefeituras, além do 
permitido. 

Por causa da importante e necessária Lei de 
Responsabilidade Fiscal, muitos prefeitos podem ser 
punidos até indevidamente ou injustamente. O mais 
grave é que parte desse problema dos municípios en-
volve o Governo Federal, porque ele aumentou, deu 
um reajuste, ao salário mínimo – necessário para os 
trabalhadores, mas que afogou a dificuldade financei-
ra dos municípios – e criou o necessário e justo piso 
nacional dos professores, obrigando os municípios a 
mais um aumento de despesa, associado ao aumento 
do salário mínimo.

Ainda mais, num cenário complicado como esse, 
com aumento de despesas, o Governo tirou receita 
quando desonerou algumas áreas do IPI, que é um 
imposto importante na formação do Fundo de Partici-
pação dos Municípios.

Já usei esta tribuna para chamar a atenção para 
esse grave problema. O fato é tão sério que precisa de 
novo alerta: muitas cidades pequenas, que são maioria 
no País, já estão com os caixas vazios e comprometi-
dos com despesas para o pagamento de funcionários 
ou administração das próprias prefeituras. Aproxima-
damente R$9 bilhões não chegarão aos cofres das 
prefeituras, segundo estimativa da Confederação Na-
cional dos Municípios.

Só dos repasses do FPM, que é a principal fonte 
de receita, gerida pelo Governo Federal, serão R$6,9 
bilhões a menos a serem distribuídos às prefeituras.

Vale lembrar que muitos municípios dependem 
unicamente dos recursos desse fundo, do FMP, e em 
todo o País 4,3 mil municípios são atingidos duramente 
quando esse recurso não chega.

Municípios pequenos, com até 5 mil habitantes – e 
no meu Estado, o Rio Grande do Sul, existem centenas 
deles –, correm o risco de não concluir obras em anda-
mento e atrasarão o pagamento dos seus funcionários. 

As cidades pequenas têm no agronegócio a prin-
cipal atividade económica. Mas, nesse caso, a arreca-
dação dos impostos é transferida para o Estado e para 
a União. Por causa do nosso sistema tributário, parte 
do que é arrecadado nos Mmunicípios não volta para 
os Municípios, o que não deixa de ser uma injustiça 
nessa nossa relação federativa

Por essa questão, o Governo Federal precisa 
dar atenção a essa tema, especialmente agora em 
um momento de transição de governos nas prefeitu-
ras municipais.
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Esse recurso do FPM é extremamente relevante 
para a saúde financeira e fiscal de todas as prefeituras. 
Mas sabemos que, se esse dinheiro não chega aos 
Municípios, como tem ocorrido, mesmo os prefeitos 
responsáveis e competentes acabam se prejudican-
do, pois não há quem consiga administrar uma cidade 
sem receita.

A área da educação é uma das que mais têm 
sofrido com essa distorção, pois a diminuição dos 
repasses do FPM e a queda de arrecadação afetam 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação, o famoso Fundeb.

A perda prevista, de acordo com dados da Con-
federação Nacional dos Municípios, é de R$17 bilhões, 
considerando apenas a contribuição dos Estados e 
Municípios.

O resultado disso tudo: baixo investimento na 
qualidade do ensino da população dos pequenos Mu-
nicípios. Ou seja, a função do Fundeb, criado para 
financiar todas as etapas da educação básica e para 
programas de educação de jovens e adultos, fica pre-
judicada.

O problema é tão grave, Srªs e Srs. Senadores, 
que os Municípios já prevêem um rombo de R$25,3 
bilhões nas contas deste ano, assim que o segundo 
turno das eleições municipais for concluído.

Para piorar a situação: as prefeituras não estão 
podendo contar com os recursos dos “restos a pagar”.

Um levantamento da Confederação Nacional dos 
Municípios mostra que mais de R$18 bilhões que de-
veriam ter sido repassados para as prefeituras, pelo 
Governo Federal, em anos anteriores, ainda não che-
garam aos caixas dos Municípios, apesar de terem 
direito a esse recurso.

Por isso, entendo a preocupação das prefeituras. 
Muitos prefeitos, tendo-se esforçado para cumprir as 
regras fiscais e mesmo cumprindo a cartilha da boa 
gestão, correm o risco de ser penalizados porque es-
tarão, em tese, “fora da lei”, quando 2013 chegar. Isso 
atinge também as empresas que têm projetos em an-
damento com essas prefeituras, como obras, porque 
o recurso não chega, e algumas empresas ficam sem 
receber e até entram em falência.

Quero saudar as crianças das escolas que es-
tão visitando o Plenário do Senado Federal e seus 
professores todos. Parabéns a vocês! Continuem es-
tudando e se informando. A democracia precisa de 
todos vocês aqui.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, queridos visitan-
tes, insisto em chamar atenção para esse assunto de 
extrema importância, sobretudo agora em um momento 
de transição dos governos municipais.

Não tenho dúvidas de que a Lei de Responsabili-
dade Fiscal é um grande avanço para a Administração 
Pública brasileira. Os ganhos para a Administração, com 
esse método eficiente, só aumentam a austeridade do 
Estado brasileiro e da sua governança responsável. 
Mas não podemos trabalhar somente com a emergên-
cia. Como tenho dito e repetido, é preciso ser tático, 
mas também estratégico. E nas “aulas de estratégias” 
o Brasil ainda está falhando e comendo erros graves. 
O nosso sistema tributário é complexo, nós todos sa-
bemos, e as reformas necessárias não vêm porque o 
contexto, às vezes, não permite consensos ou acordos.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Estou 
terminando, Sr. Presidente.

Mas o Governo Federal, as prefeituras e os Esta-
dos precisam chegar a um denominador comum, es-
pecialmente quanto aos repasses dos recursos para 
as prefeituras. Sem ajustes nas contas e sem revisão 
de prioridades, fica difícil administrar uma cidade de 
forma sustentável.

Os avanços tecnológicos nessas eleições e o 
amadurecimento da nossa democracia precisam servir 
de estímulo para o Governo Federal tomar decisões 
diferentes, também mais maduras. Acertaremos se 
conseguirmos o equilíbrio saudável entre União, Es-
tados e Municípios.

Esta Federação está hoje muito fragilizada.
Obrigada, Srªs e Srs. Senadores. Bem-vindos 

os nossos jovens visitantes ao Senado Federal. Um 
grande abraço a todos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senadora Ana Amélia, que recebe os 
aplausos dos alunos presentes.

Senadora Ana Amélia, se possível, gostaria que 
V. Exª assumisse a Presidência, porque sou o próximo 
orador inscrito.

O Sr. Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Eu tenho o prazer de convidar o Senador Ani-
bal Diniz para o uso da palavra como orador inscrito.

O próximo orador inscrito é o Senador Eduardo 
Suplicy.

Senador Anibal Diniz, nosso Vice-Presidente 
da Casa, eu queria também saudar as lideranças do 
Conselho Federal de Arquitetura, Engenharia e Agro-
nomia, que estão aqui presentes, em visita ao Senado 
Federal. Obrigada.

Com a palavra o Senador Anibal Diniz.
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Senadora Ana Amélia.

Srª Presidenta, Srs. Senadores, telespectadores 
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, mais uma 
vez, a realidade contraria as previsões daqueles que, 
quase sempre movidos por interesses próprios mais do 
que pela força dos fatos, não se cansaram de vaticinar 
resultados desastrosos para o Partido dos Trabalhado-
res nas eleições que aconteceram no último domingo.

Os analistas e colunistas da imprensa brasileira 
eram quase unânimes nas previsões pouco otimistas 
sobre os candidatos do PT. Os institutos de pesquisas 
serviram de referência a essas previsões, e os recentes 
fatos políticos, com o julgamento do Supremo Tribunal 
Federal, serviram para que os apregoadores de resul-
tados prévios insistissem na tese da exaustão do PT, 
que amargaria derrotas capazes de nos relegar a um 
papel secundário na política em todo o País.

Com o competente sistema de votação e apuração 
implantado pela Justiça Eleitoral brasileira – vale res-
saltar que é um dos mais avançados do mundo; acho 
que é o mais avançado do mundo –, não demorou para 
que a verdade das urnas mostrasse mais uma vez um 
quadro totalmente contrário ao previsto e alardeado 
pelos pessimistas de plantão. O PT não só venceu, 
como aumentou em 14% o número de Municípios que 
irá governar a partir de janeiro do próximo ano. Hoje, 
temos 550 prefeituras, e, sem incluir os resultados do 
segundo turno, 625 cidades experimentarão o jeito 
petista de governar.

Dos 115,8 milhões de votos computados em todo 
o Brasil nessas eleições, os candidatos do Partido dos 
Trabalhadores receberam nada menos do que 17,3 
milhões de votos, o maior número obtido dentre todos 
os partidos que participaram do pleito – quase 15% 
da totalidade. O PSDB, nosso principal adversário no 
plano nacional, teve 13,9 milhões de votos, ou seja, 
3,4 milhões de votos a menos que os obtidos pelos 
candidatos do Partido dos Trabalhadores.

Das 22 cidades em que candidatos do PT dispu-
tarão o segundo turno, em seis a disputa será contra 
candidatos do PSDB.

Vale ressaltar que o Partido dos Trabalhadores 
elegeu, entre as cidades com número de eleitores su-
perior a 200 mil – são 83 cidades brasileiras com nú-
mero de eleitores superior a 200 mil –, oito em primeiro 
turno; o PSDB elegeu seis. E disputaremos o segundo 
turno em outras seis cidades. O crescimento do PT se 
tornará certamente maior e mais significativo com o 
resultado do segundo turno, que acontece no dia 28.

No Brasil, há 83 Municípios com mais de 200 mil 
eleitores. Eles representam apenas 1,5% dos Municí-

pios brasileiros, mas têm 36,5% do eleitorado. Nesse 
grupo, o PT já conquistou oito prefeituras no primeiro 
turno e vai disputar outras 22, com grande chance de 
vitória e com a possibilidade de ampliar significativa-
mente o número de prefeituras a serem administradas 
pelo PT e também o número de eleitores, incluindo aí 
a cidade de São Paulo, que é a maior do País e da 
América Latina e a quarta maior do mundo, onde o 
PT disputará também com o PSDB a eleição no se-
gundo turno.

O PT tem, portanto, a possibilidade, se lograr su-
cesso em todas as cidades em que disputará o segun-
do turno, de chegar a 30 prefeituras de grande porte. 
Trinta das 83 cidades contam diretamente com disputa 
do PT, sendo que, em oito delas, o PT já venceu no 
primeiro turno, e teremos disputa em 22 cidades no se-
gundo turno. Essa é uma demonstração inequívoca da 
força do Partido dos Trabalhadores e, principalmente, 
de sua inserção e aprovação em todas as regiões do 
País. Essa força será mais bem dimensionada quando 
somados os vice-prefeitos eleitos em composição com 
outros partidos da base aliada e o número estrondoso 
de vereadores eleitos para as câmaras municipais dos 
menores aos maiores Municípios do País.

Por ser a maior cidade brasileira e berço do Par-
tido dos Trabalhadores, São Paulo tornou-se, nestas 
eleições, um caso paradigmático. A reviravolta nos 
índices de intenção de voto, registrada na fase final 
da campanha, não tem similar na história eleitoral da 
cidade. Mas, para os que, como nós, conhecem e acre-
ditam na força do nosso Partido e, sobretudo, de sua 
militância aguerrida, não houve surpresa, e, mais uma 
vez, prevaleceu um cenário que tem base na realidade 
paulistana confirmada em todas as últimas eleições. O 
PT sempre teve em São Paulo a preferência de cerca 
de 30% dos eleitores, e não havia motivo real para 
que esse patamar não fosse alcançado mais uma vez.

O candidato que liderava as pesquisas e que os 
analistas de plantão já alardeavam como inevitável na 
disputa do segundo turno, acabou fora do segundo 
turno. O PT, com a força do Partido e de sua militân-
cia e com propostas bem recebidas pelo eleitorado, 
assumiu seu lugar de direito e vai disputar o segun-
do turno, com o objetivo de vencer José Serra, com o 
nosso candidato Fernando Haddad, e assim voltar à 
administração da maior cidade brasileira.

Aqui, mais uma vez, vale fazer um cumprimento 
especial ao ex-Presidente Lula, que conduziu, de ma-
neira acertada, o processo de escolha do ex-Ministro 
Fernando Haddad como candidato à prefeitura pau-
listana. Lula, em perfeita sintonia com a Presidenta 
Dilma Rousseff, apostou em algo novo e provou que 
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os eleitores realmente estão sedentos por novidade 
na política.

Fernando Haddad teve um desempenho excep-
cional: driblou todos os prognósticos da reta final da 
campanha e passou para o segundo turno tecnicamente 
empatado com o candidato José Serra.

Vale ressaltar que, em São Paulo, de maneira 
surpreendente, não houve debate entre os candidatos 
nesse primeiro turno das eleições. E tudo isso foi um 
esforço no sentido de evitar que houvesse o confronto 
Haddad/Serra em primeiro turno, o que, inevitavelmente, 
acontecerá agora, no segundo turno. Embora tenham 
apostado que a ausência de debate impediria Haddad 
de chegar ao segundo turno, não conseguiram esse 
resultado, porque a força da militância e o prestígio do 
ex-Presidente Lula e da nossa Presidenta Dilma, com 
posições claras a respeito do que pode acontecer na 
maior cidade do Brasil, fizeram com que o candidato 
Fernando Haddad, a novidade na política, chegasse 
ao segundo turno na cidade de São Paulo.

O mesmo aconteceu – eu queria fazer esta rela-
ção – em Rio Branco, capital do meu Estado. No Acre, 
o PT é uma força significativa. Governamos o Estado 
há quase 14 anos: oito anos com Jorge Viana; qua-
tro anos com Binho Marques; e, agora, há quase dois 
anos, com o Governador Tião Viana. Administramos a 
capital há quase oito anos. Nosso Prefeito Raimundo 
Angelim foi homenageado há poucos dias por ser o 
número um em termos de avaliação no plano nacional. 
Ele teve a melhor avaliação juntamente com o Prefeito 
de Campo Grande, o que nos orgulha muito.

Nessas eleições, o nosso candidato, Marcus Ale-
xandre, percorreu uma trajetória muito parecida com 
a de Fernando Haddad, em São Paulo. No início, ele 
mal aparecia nas pesquisas, sendo alvo de ataques 
de todo tipo, os quais, no fundo, tinham a intenção de 
desqualificar os governos petistas e também de fazer 
com que o nosso candidato não tivesse viabilidade. 
Os que apostaram nisso fracassaram, confrontados 
com o nosso jeito de governar e com o jeito ousado e 
criativo de fazer campanha. Isso acabou fazendo com 
que nosso candidato chegasse em primeiro lugar na 
disputa na capital e passasse para o segundo turno 
com mais de 48% dos votos, contra 43,7% do candi-
dato do PSDB.

Isso, para nós, é motivo de muito orgulho. Assim 
como o ex-Presidente Lula apostou no novo na maior 
cidade do Brasil, nós, no Acre, também apostamos no 
novo. Optamos por um engenheiro civil de 35 anos, que 
nunca havia disputado eleição no Estado do Acre, onde 
há várias lideranças formadas, com vários parlamen-
tares que já têm dois ou três mandados conquistados 
e que pleiteavam, inclusive, a possibilidade de serem 

candidatos a Prefeito de Rio Branco. A despeito disso, 
ainda assim, optamos por um jovem que nunca havia 
disputado uma eleição.

Assim que começou a campanha, o candidato 
adversário dizia que ia dar uma surra de votos no PT 
e no candidato do PT. No entanto, para surpresa de 
todos – para nós, não foi surpresa, porque conhecía-
mos bem o potencial de Marcus Alexandre –, ele aca-
bou chegando em primeiro lugar, com 48% dos votos. 
Com um pouquinho mais de esforço, ele teria vencido 
no primeiro turno.

Os eleitores são sempre sábios. Se eles levaram 
essa eleição para o segundo turno, nós entendemos 
que isso foi bom para a democracia e para a socie-
dade, porque assim se aprofunda o debate, as dife-
renças são mais bem clareadas. Estamos com muita 
esperança de haver um segundo turno bem-sucedido, 
com uma campanha aberta, democrática, transparente, 
com muita participação da militância, que, aliás, deu 
um bonito espetáculo. A nossa militância, em todo o 
Acre e, particularmente, em Rio Branco, fez uma festa 
digna de registro. No dia em que o nosso Presidente 
Rui Falcão esteve em Rio Branco para acompanhar as 
eleições, ele participou de uma caminhada e chegou 
a declarar que não havia participado de atividade tão 
bonita, tão alegre, tão criativa quanto a caminhada 
realizada em Rio Branco. E o mesmo aconteceu em 
vários Municípios.

Por isso, temos de fazer um cumprimento espe-
cial a vários candidatos que tiveram um desempenho 
excepcional em nosso Estado do Acre. Vale ressaltar 
que o Partido dos Trabalhadores, no Acre e no plano 
nacional, foi o mais votado. Se, no plano nacional, nós 
tivemos 17,3 milhões de votos, com 3,4 milhões a mais 
do que o PSDB na soma de seus candidatos em todas 
as cidades brasileiras, no Acre nós tivemos um número 
maior de votos: nós tivemos 137 mil votos contra 118 
mil votos do PSDB. Na soma geral dos Municípios, nós 
tivemos mais votos do que o PSDB.

Houve eleições no interior em que perdemos por 
pouco. Perdemos algumas prefeituras que administrá-
vamos, como Brasiléia e Xapuri, que eram prefeituras 
muito significativas para nós, para a nossa história, mas, 
em compensação, reconquistamos prefeituras que não 
estavam sob nosso domínio, como Feijó e Tarauacá, 
que são outras duas prefeituras muito importantes.

No cômputo geral, o quadro é muito equilibrado 
hoje no Estado do Acre. A decisão virá fundamental-
mente com o resultado do segundo turno na capital, 
Rio Branco, que tem 48% da população e, consequen-
temente, do eleitorado do Estado do Acre. O segundo 
turno na cidade de Rio Branco é algo que vai definir 
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exatamente qual será a força política vitoriosa no nos-
so Estado.

Também no plano nacional, com o enfrentamento 
PT/PSDB, vai se chegar a um resultado mais claro com 
o final das eleições em São Paulo. Quando terminada 
a eleição, no dia 28, vencido PSDB com Serra ou PT 
com Fernando Haddad, aí, sim, haverá um quadro mais 
claro de quem foi o grande vencedor dessas eleições 
no plano nacional.

De qualquer maneira, eu gostaria de fazer aqui 
alguns registros muito especiais para mim. Por exemplo, 
na cidade de Mâncio Lima, o PT nunca havia disputa-
do a Prefeitura; com a política de alianças, ele sempre 
apoiava candidatos de forças aliadas. Desta vez, o PT 
decidiu disputar sozinho a Prefeitura de Mâncio Lima. 
Ele não conseguiu vencer, mas conseguiu quase o 
empate técnico com o candidato do PMDB e, dessa 
forma, se fez presente. Então, eu queria aqui cumpri-
mentar, em Mâncio Lima, o nosso candidato Isaac, 
que não venceu a eleição, mas que conseguiu dar 
muita motivação, conseguiu unificar o PT, conseguiu 
dar alegria à militância. Então, quero fazer um cum-
primento especial ao Isaac, em Mâncio Lima, à Joyce 
e a todas as pessoas que estavam na linha de frente 
dessa campanha.

Da mesma forma, quero fazer um cumprimento 
especial ao Prefeito eleito da cidade de Bujari, o Tonhei-
ro, que conseguiu também unificar o PT no Município 
em torno de seu nome. Assim, ele fez uma campanha 
muito bonita e muito participativa e, ao final, conseguiu 
conquistar a Prefeitura de Bujari.

Quero fazer uma saudação especial ao Prefeito 
eleito de Tarauacá, o jovem médico Dr. Rodrigo Damas-
ceno, um jovem com pouco mais de 30 anos, também 
mais uma aposta na juventude, que foi eleito Prefeito de 
Tarauacá, numa experiência também bastante ousada 
da Frente Popular e do Partido dos Trabalhadores, tendo 
como Vice-Prefeito Chagas Batista, que é do PCdoB.

Na cidade de Feijó, houve, ao longo do caminho, 
uma substituição de candidato. O candidato era Fran-
cimar Fernandes.

É incrível isso porque, quando se fala de ficha 
limpa, a gente imagina logo que são bandidos disputan-
do. No caso de Francimar, ele foi um prefeito exemplar 
na cidade de Feijó, mas, por um erro em uma presta-
ção de contas de um microconvênio, algo em torno de 
R$15 mil, do FNDE, acabou sendo colocado entre os 
fichas sujas. Todos os esforços foram feitos no senti-
do de provar que não havia motivo para aquilo, mas, 
ainda assim, ele teve o nome incluído na ficha suja e 
não pôde disputar. Faltando um mês para as eleições, 
tivemos que substituir o candidato – aliás, menos de 
um mês, algo em torno de 20 dias – pelo Merla, que, 

ainda assim, venceu a eleição, nesse Município, com 
mais de 50% dos votos. 

Então, quero fazer um cumprimento especial 
também ao Prefeito eleito de Feijó, o Merla, que fez 
um grande trabalho. Teve todo o respaldo do Franci-
mar Fernandes, do Governador Tião Viana, do Sena-
dor Jorge. Estivemos lá. Fizemos movimento. Fizemos 
a campanha. Também merece o nosso cumprimento.

Faço um cumprimento especial ao Prefeito Al-
demir Lopes, de Thaumaturgo, que também fez uma 
campanha linda. A militância abraçou essa campanha. 
É o Município mais distante do Acre. Fica na fronteira 
com o Peru. Ele conseguiu também uma vitória im-
portante para nós, em Thaumaturgo, o Aldemir Lopes. 
Vai o nosso cumprimento a toda aquela militância que 
conseguiu fazer esse trabalho excepcional.

Agora, o nosso esforço concentrado. Assim como 
em São Paulo, a maior cidade brasileira, que vai ter um 
confronto de gigantes, um duelo de titãs, com a novi-
dade que é Fernando Haddad enfrentando um candi-
dato já experimentado nas urnas, de muitas eleições, 
José Serra – e estamos apostando no novo, porque a 
população está muito sedenta de novidades –, tere-
mos uma disputa no Acre de um jovem, Marcos Ale-
xandre, pela primeira vez em um processo eleitoral, 
enfrentando um candidato que é candidato em todas 
as eleições, Tião Bocalom. Ele já perdeu a Prefeitura de 
Rio Branco para Raimundo Angelim. Depois, disputou 
o governo do Estado e perdeu para Binho Marques. 
Depois disso, enfrentou o Governador Tião Viana ao 
governo do Estado, em 2010, e perdeu. Agora, disputa 
novamente a Prefeitura de Rio Branco. Então, temos o 
novo, que é o Marcos Alexandre, estreando em uma 
disputa eleitoral contra um candidato que, em todas as 
eleições, é candidato. Estamos muito esperançosos de 
que o novo na política seja a esperança para quem quer 
novas atitudes dos administradores. E tenho certeza 
de que o Marcos Alexandre, por tudo que demonstrou 
nos debates... Ele lá mostrou suas propostas, mos-
trou o que tende a acontecer nos próximos anos, com 
todos os desafios da mobilidade urbana, com essas 
cidades que, com os planos econômicos do Governo 
Federal, com a melhoria da economia, abarrotaram-se 
de carros, porque a classe média pôde comprar carro, 
pôde melhorar a sua condição de transporte, mas, ao 
mesmo tempo, isso gerou muitos problemas em ter-
mos de engarrafamentos, de dificuldades mesmo de 
mobilidade urbana. 

Então, o Marcos Alexandre, como um engenheiro 
que já participou de grandes obras no Estado do Acre, 
tem propostas muito interessantes a esse respeito. Ele 
se comprometeu fortemente com a educação infantil; 
comprometeu-se com cinco mil novas vagas para cre-
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ches, em sintonia com o programa Brasil Carinhoso 
nos próximos quatro anos. 

Houve também, dentro desse desafio da mobili-
dade urbana, o desafio de descentralizar os terminais 
urbanos para todas as regionais da cidade. De tal ma-
neira que ele tem feito um debate bem aberto e tem 
conquistado a população. Chegou em primeiro lugar, 
com 48% dos votos, 48,30% dos votos, e nós estamos 
muito esperançosos de que, com o debate aprofundado 
nos próximos 20 dias, 18 dias que temos pela frente, 
a gente vai chegar a bom termo. O fundamental é que 
tenhamos uma campanha limpa, uma campanha trans-
parente, democrática, com participação das pessoas. 
O índice de abstenção em Rio Branco foi na faixa de 
20%, pouco menos de 20%. Vi que lá em São Paulo 
chegou a 29%. É um índice muito elevado. Acho que 
é papel dos candidatos convencer os eleitores a par-
ticipar, porque a omissão não é inteligência política. A 
omissão não é algo que aponta para o melhor caminho. 
Acho que o melhor caminho é tomar uma decisão, ou-
vir as propostas, refletir a respeito e tomar uma deci-
são para o bem da cidade que está sendo disputada.

Então, ficamos na torcida para que tenhamos um 
segundo turno em paz no Brasil, em todas as cidades 
onde vai acontecer o segundo turno, particularmente 
em Rio Branco. Ficamos na esperança de que tenha-
mos uma campanha limpa, democrática e que pre-
valeça o voto esclarecido do eleitor àquele candidato 
que apresentar as melhores propostas e apresentar a 
segurança para os eleitores de que vai contribuir para 
a melhoria da cidade e da vida das pessoas que mo-
ram nas cidades.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Anibal Diniz. 
Esse caso trazido por V. Exª sobre um Município 

que teve que trocar o candidato, em função daquele 
convênio de R$15 mil, na questão da Ficha Limpa, é 
preciso, como falei antes, temos que verificar, na le-
gislação eleitoral, uma agilidade maior no julgamento 
desses casos e também no esclarecimento. Afinal, o 
que vai manchar a ficha de um candidato, manchar 
verdadeiramente? Não um detalhe pelo qual não teve 
responsabilidade, por uma coisa burocrática. Não é 
tapar o sol com a peneira, não. É fazer as coisas com 
justiça, para evitar uma situação dessas para os partidos 
e para o próprio candidato. Então, penso que teremos 
o desafio de agilizar os processos na questão eleitoral. 

Como V. Exª, também fiquei feliz de saber que 
também no Acre há juventude, candidatos novos. O 
Município de Bento Gonçalves elegeu um jovem do 
meu partido de 29 anos, e um jovem de 21 anos dis-
putou a Prefeitura de Dom Pedrito e fez mais de 40% 

dos votos. Não venceu a eleição, mas já é uma vitória 
um jovem de 21 anos disputar uma Prefeitura como 
essa de Dom Pedrito. E, também em outros Municí-
pios, muitos jovens disputaram as eleições, o que é 
muito gratificante não só para o seu partido, mas para 
o nosso também.

Pois não, Senador Anibal Diniz. 
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – O Senador 

Anibal me permite um aparte? No momento adequa-
do, pode continuar.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Tenho 
mais duas curiosidades a respeito da eleição do Acre 
que valem a pena serem mencionadas. A primeira de-
las é que tivemos um candidato do PV, em Rio Branco, 
o jovem Jéfferson, que estava votando pela primeira 
vez e já pôde votar em si, porque já foi candidato, com 
17 anos, a vereador. Ficou na 1ª suplência do PV, em 
Rio Branco, numa campanha linda, uma campanha 
que teve o reconhecimento da sociedade e, por muito 
pouco, não foi eleito, mas gostei da ousadia do PV e 
desse jovem de se apresentar como candidato. 

Acho que é dessa maneira que o jovem tem que 
se apresentar para a sociedade, com disposição para 
enfrentar o debate e também se colocar à disposição, 
porque, se quer mudança na política, então, apresente-
-se como alternativa. 

Outro caso que gostaria de citar foi o caso de Sena 
Madureira. Em Sena Madureira, também tivemos um 
jovem, o Mano Rufino. Esse jovem mobilizou a socie-
dade toda e era um candidato que, inicialmente, não 
apresentava grandes viabilidades, mas foi convencendo 
a população a tal ponto – um jovem do PR, apoiado 
pelo Partido dos Trabalhadores, apoiado pela Frente 
Popular – que esse jovem, Mano Rufino, foi eleito com 
mais de 60% dos votos na cidade de Sena Madureira, 
que é a terceira maior cidade do Acre, quer dizer, uma 
cidade importante. 

Creio que isso tudo deve servir de estímulo para 
os jovens. Os jovens têm que participar da vida pública 
e da política. Se as pessoas gostam de usar aquele 
termo “lugar de mulher é na política”, lugar de jovem 
é na política. 

Penso que o Senador Suplicy gostaria de fazer 
um aparte.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Peço 
um aparte até para homenagear a nossa querida Se-
nadora Serys Slhessarenko, que hoje nos visita – vem 
do Mato Grosso – para nos dar boas notícias. Também 
lá o PT vai disputar o 2º turno em Cuiabá, com o PSB 
e dois partidos da base de apoio, mas é uma disputa 
renhida, porque houve pouco mais de 1% de diferen-
ça. Então, agradeço-lhe a oportunidade de aqui sau-
dar nossa colega no Senado. Ela está contente com a 



53162 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2012

saudação que V. Exª, Senador Anibal Diniz, faz sobre 
as mulheres, que tiveram um crescimento formidável 
no seu desempenho: mais de 300% de crescimento 
de prefeitas eleitas no Brasil, o que certamente deixou 
muito contentes as Senadoras Serys e Ana Amélia. 
Então, permita-me apenas cumprimentá-las. Quero 
desejar boa sorte no 2º turno ali, em Rio Branco, ao 
nosso querido PT.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado.

Seja muito bem-vinda, Senadora Serys Slhessa-
renko. Parabéns pela presença no 2º turno lá!

Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Já que es-

tamos falando tanto em mulheres e jovens, deixe-me 
também contar uma história bonita. Eu estive em Ipê. 
Fiz campanha para o Prefeito Bilu e para a mulher mais 
jovem eleita Prefeita do Brasil, que tem 17 anos e faz 
aniversário no dia 1º de janeiro. Somente por isso ela 
pôde concorrer. Trata-se da Gislaine Ziliotto, de 17 ani-
nhos e de conhecimento brilhante. Caminhamos pelas 
ruas de Ipê. Fiquei empolgado. E tem mais agora: outra 
de 17 anos, também do PT, Marina Bratz, lá de Pontão, 
onde também estivemos. O brilhantismo das jovens é 
impressionante. Ademais, a Vice-Prefeita mais jovem 
do Brasil, do PT, é lá de Cachoeira do Sul, a Mariana. 
Já era a Vereadora mais jovem e se elegeu Vice-Pre-
feita. Eu me lembro que, no comício, lá em Cachoeira 
do Sul, onde nós ganhamos também as eleições, eu 
dizia: “Mariana, com esse discurso belíssimo que você 
faz aqui, só não vai ser candidata ao Senado, no meu 
lugar, na próxima”. E ela me disse: “Calma, Senador! 
Eu tenho vinte e poucos anos. É só com 35. Fique 
tranquilo”. Enfim, eu quero aqui, de público, aproveitar 
este momento para falar destas três mulheres, jovens, 
todas do Rio Grande do Sul, todas do PT: a Mariana, 
que é a Vice-Prefeita, pois ganhamos lá em Cachoeira; 
a Mariana e a Gislaine, de Ipê e de Pontão. É uma ale-
gria ver que o Plenário, hoje – a Senadora Ana Amélia 
falou da juventude –, neste... 

(Interrupção do som.)

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ...momen-
to, possa retratar esse quadro. Inclusive, ambas são 
notícia (fora do microfone) no Brasil todo, tanto a Gis-
laine quanto a Mariana. Só que esqueceram que há 
também, no Rio Grande, a Vice-Prefeita mais jovem 
do Brasil – mulher também. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Que be-
líssimo depoimento, Senador Paim. Fica aí a incorpo-
ração de seu aparte, inclusive, um convite, para que V. 
Exa, com essa capacidade de eleger jovens, faça-nos 
uma visita ao Acre, daqui para o dia 28, para ajudar 

na eleição do Marcos Alexandre, que é um prefeito 
jovem também. Mais um jovem para ajudar na boa 
política brasileira. 

Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Anibal Diniz.
Eu queria, também, cumprimentar a Senadora 

Serys Slhessarenko, que, para meu orgulho, nasceu 
no Rio Grande do Sul, na cidade de Cruz Alta, terra 
do Erico Veríssimo. 

Isto realmente é importante: o Senado, na eleição 
de 2010, teve 15% de mulheres eleitas. Foram eleitas 
12 Senadoras, o que é um avanço. E, na eleição mu-
nicipal, o aumento foi de 30%. 

E eu queria fazer um registro, Senador Paim: no 
Município de Casca, onde ganhamos a eleição juntos, 
seu partido com o meu, com o Prefeito Alan, a metade 
dos candidatos ao cargo de vereador eram mulheres, 
e repartiam com a nominata 50% homens. 

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS. Fora do mi-
crofone.) – Lembre-se de todas.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Então, também a nossa prefeita, mulher, se 
elegeu; a Silvia, lá em Minas do Leão, e tantas outras 
que também se elegeram – ficamos muito felizes –; 
também a Vice-Prefeita do Município de Santa Cruz do 
Sul, a Helena Hermany; e tantas outras de que, com 
o tempo, vamos falando. 

Eu queria agora, antes de passar a Presidência 
para o Senador Anibal Diniz, registrar a presença, aqui, 
do engenheiro agrônomo Dirson Artur Freitag, que é 
Vice-Presidente do Confea; do engenheiro agrônomo 
Arciley Alves Pinheiro, também do Conselho Federal, 
do Confea; e do Engenheiro Civil e Professor Pedro 
Lopes de Queirós, que é Assessor Parlamentar do 
Confea, que visitam o Senado.

Eu queria também fazer outro registro. Há pou-
co, por aqui passaram dois grupos de crianças. As 
visitas dessas crianças ao Senado, Senadora Serys, 
Senador Suplicy, Senador Paim, fazem parte de um 
programa – e eu queria cumprimentar a Secretaria de 
Relações Públicas do Senado Federal – comemora-
tivo, nesta semana, ao Dia das Crianças no Senado, 
que traz filhos e netos de servidores ativos e inativos 
para visitar a Casa, não só o Senado, mas também a 
Câmara. Há várias atividades e brincadeiras, inclusive 
um musical, atrações para divertir as crianças na sua 
semana. Então, esse é o motivo de tantas crianças 
estarem percorrendo e visitando o Senado Federal. 
Eu queria renovar os cumprimentos à Secretaria de 
Relações Públicas.

Peço ao Senador Aníbal Diniz ou ao Senador 
Paim que, por gentileza,...
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Eu queria atender aos nossos representantes do 
Conselho Federal para tratar de uma matéria importan-
te que diz respeito ao projeto da Lei Geral do Simples. 
Estamos cuidando dessa matéria no Senado Federal, 
com o apoio, inclusive, do Senador José Pimentel, que 
é o líder desse processo na Casa.

E já convido, em nome do Senador Paim, o Se-
nador Eduardo Suplicy para fazer uso da palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Querida Senadora Ana Amélia, querido Senador Paulo 
Paim, que agora está na Presidência desta sessão do 
Senado, quero, hoje, dedicar-me, também, à análise 
das eleições, do avanço ocorrido para o Partido dos 
Trabalhadores, que conquistou um total de 624 prefei-
turas, que vem mantendo um crescimento constante 
desde 1982, quando disputou as eleições municipais 
pela primeira vez.

Em 82, conquistamos duas prefeituras – Diadema 
e Fortaleza –; em 1988, outra; depois, respectivamente, 
38, 54, 116, 187, 409, 558; e 624 hoje. Ou seja, des-
de 1982, 1985, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2006 
e 2012, o PT vem crescendo mais e mais. E inclusive, 
agora, há o fato de que 663 mulheres irão assumir 
prefeituras em 2013 – 12% dos prefeitos eleitos até 
agora. E, destas, 67 são prefeitas do PT, entre elas 
Elisa Costa, de Governador Valadares, em Minas Ge-
rais; Conceição, de Angra dos Reis, no Rio de Janei-
ro; Selma Bastos, de Goiás, em Goiás; e a Professora 
Lucimar, de Valparaíso de Goiás.

Conforme destacam as Deputadas Janete Pietá 
e Benedita da Silva, a eleição de Dilma Rousseff para 
a Presidência da República motivou muitas mulheres 
a participarem mais ativamente da vida política, e o 
Brasil, então, está vivendo um novo momento com a 
eleição da Presidenta Dilma.

Mas quero aqui ressaltar que o PT é um parti-
do que vem ganhando significativamente mais e mais 
posições. Portanto, ao alcançar 628 prefeitos eleitos 
neste ano, até agora, sem contar com os que poderão 
ser eleitos no segundo turno, houve um avanço mui-
to considerável. Hoje, o PMDB é o partido com maior 
numero de prefeitos, 1025; o PSDB, 693; e o PT, com 
628, é o partido que, desde 1982, vem crescendo mais 
em número de prefeitos, enquanto outros têm regis-
trado uma diminuição. 

Mas, em especial, quero também destacar a elei-
ção no Município de São Paulo, na nossa Capital do 
Estado de São Paulo, onde Fernando Haddad conse-
guiu ir para o segundo turno com cerca de 29% dos 
votos; 31% para o candidato do PSDB, José Serra. E, 
agora, ambos terão a oportunidade de se defrontar. 
Eu tenho a convicção de que será um debate do mais 

alto nível e, certamente, os dois terão a possibilidade 
de se confrontar com respeito às ideias e, sobretudo, 
aos programas.

Quero aqui destacar, Presidente Paulo Paim, 
a confiança que tenho na qualidade do programa de 
Fernando Haddad: Um Tempo Novo para São Paulo.

Trata-se de um documento que ele lançou no 
dia 13 de agosto e que tem 124 páginas. Cerca de mil 
pessoas contribuíram para que esse programa fosse 
elaborado sob a coordenação de Fernando Haddad; 
do Presidente do PT, o Vereador Antônio Donato, no 
Município de São Paulo.

Quero aqui destacar alguns trechos para que to-
dos percebam a qualidade do programa do candidato 
Fernando Haddad e por que razão eu hoje manifesto 
minha confiança sobre a possibilidade concreta de ele 
se sagrar Prefeito de São Paulo no próximo dia 28 de 
outubro, em que pese a experiência e o conhecimento 
do ex-Ministro, ex-Senador, ex-Deputado Federal Cons-
tituinte, José Serra, também ex-Presidente da UNE.

Eu, inclusive, quando tinha 23 anos, em 1963 – 
tinha 22 anos à época – fui um dos que elegeram José 
Serra quando era Presidente do Centro Acadêmico Ad-
ministração de Empresas. Então, eu o conheço desde 
aquela época, quando ele era Presidente do Centro 
Acadêmico do Grêmio Politécnico da Universidade de 
São Paulo, e eu, Presidente do Centro Acadêmico Ad-
ministração de Empresas da FGV, em São Paulo. En-
tão, comparecemos ambos ao Congresso da UNE, em 
Santo André, quando, inclusive, naquele dia, ouvimos 
a palavra do então Ministro da Educação do governo 
João Goulart, Paulo de Tarso Santos. Naquela opor-
tunidade, eu fui um dos eleitores de José Serra, e nós 
tivemos muitos momentos de diálogo, de construção 
mútua, de respeito mútuo.

Tenho a maior consideração por ele, fomos co-
legas no Senado, mas eu, hoje, expresso a minha 
confiança muito grande em Fernando Haddad, que 
foi um dos assessores principais e chefe de gabinete 
do Ministro João Sayad, quando ele era Secretário de 
Planejamento do governo de Marta Suplicy. Depois, 
ele veio para o governo do Presidente Lula. Ele que, 
formado em Direito e com pós-graduação em Econo-
mia, também foi professor de Economia, no governo 
do presidente Lula, foi um dos principais assessores 
do então Ministro da Educação, Tarso Genro, hoje Go-
vernador do Rio Grande do Sul. Depois, ele se tornou 
Ministro da Educação e também continuou como tal no 
primeiro ano do Governo da Presidenta Dilma Rousseff.

Dada a sua capacidade, ele foi considerado por 
todos nós do Partido dos Trabalhadores, inclusive de-
pois de termos participado de 33 reuniões plenárias 
zonais, presididas pelo Vereador Presidente do PT mu-
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nicipal, Antônio Donato, de que participaram milhares 
de filiados e simpatizantes do PT, de agosto de 2011 
a novembro de 2011... Ali, a Senadora Marta Suplicy, 
hoje Ministra da Cultura, eu próprio e os Deputados 
Jilmar Tatto e Carlos Saratini éramos os pré-candida-
tos e participamos dos debates com todos os filiados, 
centenas presentes em cada reunião. Na última delas, 
1,3 mil pessoas estavam presentes em Guaianases. 
E todos nós acabamos abrindo mão de nossas pré-
-candidaturas para que Fernando Haddad se tornasse 
candidato a prefeito, com todo o nosso apoio – de Mar-
ta, de Jilmar Tatto, de Carlos Zarattini, de mim próprio.

Eu o fiz com todo o entusiasmo, especialmente 
no dia em que Fernando Haddad disse que iria levar 
em consideração uma das principais propostas que eu 
tinha, qual seja, de fazer de São Paulo um exemplo 
pioneiro da Renda Básica de Cidadania, que inclusive 
está aqui no capítulo Solidariedade Social. E para que 
se tenha uma ideia clara da qualidade do programa de 
Fernando Haddad, quero aqui destacar alguns pontos, 
alguns dos capítulos, como, por exemplo, o que se refere 
ao Arco do Futuro – Um Tempo Novo para São Paulo.

A análise dos números e a visualização dos ma-
pas dos principais indicadores de São Paulo mostram 
que se trata de uma cidade profundamente desigual e 
desequilibrada. As desigualdades e os desequilíbrios 
se constituíram ao longo do próprio processo histórico 
da formação da cidade. Foram poucas as autoridades 
estaduais e os prefeitos que pensaram e agiram na 
cidade a partir do planejamento. Muitos dos planos 
elaborados foram ficando amarelados ao longo do 
tempo, jazendo nas gavetas da burocracia e da inefi-
ciência. Mudar os rumos e os sentidos dessa história 
não é fácil, mas é o que se propõe a candidatura de 
Fernando Haddad.

Os mapas da educação, renda, IDH-desigual-
dade, emprego, equipamentos e Serviços de Saúde 
e vulnerabilidade Social mostram indicadores num ní-
vel acima da média no Centro expandido da Cidade, 
um nível médio satisfatório no seu entorno e um nível 
muito abaixo da média na medida do afastamento do 
centro no sentido leste, sul e norte da cidade. As regi-
ões central, sudoeste e o início da zona leste concen-
tram os empregos, os melhores hospitais, as melhores 
universidades, a renda, a infraestrutura urbana e as 
oportunidades. Entretanto, não são as mais populosas 
da cidade. Quando os mapas dos indicadores são so-
brepostos, é possível notar uma significativa área de 
coincidência entre as deficiências educacionais, de 
renda, de emprego, de saúde e de habitação, nos lu-
gares mais afastados do centro. Além disso, as regiões 
menos desenvolvidas também são aquelas em que a 
desigualdade gera mais violência.

Embora o Plano Diretor Estratégico elaborado na 
gestão Marta Suplicy já tivesse apontado esta realida-
de e proposto ações e instrumentos para enfrentá-la, 
as administrações Serra/Kassab não implementaram a 
política proposta, baseada no desenvolvimento regio-
nal, microrregional e local, capaz de focar as necessi-
dades específicas de cada região, efetivando políticas 
públicas com vistas a mitigar as fortes desigualdades 
existentes.

Os números demonstram que o modelo de de-
senvolvimento econômico e social de São Paulo con-
tinua concentrador e excludente. Se a cidade, via de 
regra, acompanha o crescimento econômico do País, 
a distribuição da riqueza e, especialmente, sua condi-
ção socioterritorial continuam padecendo dos mesmos 
males: as regiões ricas ficam mais ricas e as regiões 
pobres continuam pobres.

Enquanto o Brasil avançou na redução da pobre-
za e das desigualdades, as administrações de Serra 
e Kassab pouco fizeram em São Paulo para enfrentar 
este problema. São Paulo continua a viver a síndrome 
de “Belíndia”, concentrando no mesmo Município bol-
sões de riqueza e pobreza. Como os indicadores de 
desenvolvimento (PIB; PIB per capita; Índice de Gini e 
mesmo IDH) geralmente são medidos para o Município, 
há certo mascaramento da realidade. A zona sudoes-
te, por exemplo, que tem uma das melhores relações 
entre população/área habitada, concentra boa parte da 
renda e infraestrutura. Parte dos Municípios da Região 
Metropolitana, muitos deles superpopulosos, também 
gravita por São Paulo no que tange a emprego, servi-
ços e aproveitamento de políticas públicas, tornando 
ainda mais complexa a tarefa de compreender os pro-
blemas da cidade e propor soluções para os mesmos.

Nos distritos dos extremos norte, leste e sul, o 
cidadão tem menos oportunidades: estuda menos, 
desloca-se muito mais para chegar ao trabalho, ocupa 
posições subalternas no trabalho e tem menos servi-
ços públicos do Município à disposição.

A tabela aqui mostra a relação entre a proporção 
de habitantes da cidade com a proporção dos empregos 
formais. Por exemplo, na Sé, há 3,8% dos habitantes 
do Município e 17,1% dos empregos; em Pinheiros, 
2,6% dos habitantes e 15,0% dos empregos; na Lapa 
2,7% dos habitantes e 9,1% dos empregos; na Vila 
Mariana, 3,1% dos habitantes e 8,5% dos empregos. 
E continuamos a ver o outro extremo da tabela.

Por exemplo, São Miguel Paulista tem 3,3% dos 
habitantes, 0,7% dos empregos; Itaim Paulista, 3,3% 
dos habitantes, 0,6% dos empregos; Ermelino Matara-
zzo, 1,9% dos habitantes, 0,5% dos empregos; Guaia-
nases, 2,4% dos habitantes, 0,3% dos empregos; Perus, 
1,3% dos habitantes, 0,2% dos empregos; Parelheiros, 
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onde justamente Fernando Haddad teve a maior pro-
porção de votos – e eu ainda hoje estive lá, de manhã 
–, 1,2% dos habitantes, com 0,1% apenas dos empre-
gos; em Cidade Tiradentes, onde houve o formidável 
comício com o Presidente Lula na semana passada, 
1,9% dos habitantes, com 0,1% dos empregos. 

Ora, esta relação mostra que as Subprefeituras 
que formam o centro expandido, contornadas pelo 
minianel viário, concentram 64,1% dos empregos e 
apenas 17,1% dos habitantes do Município. As outras 
25 Subprefeituras concentram 82,9% dos habitantes, 
com apenas 35,9% dos empregos.

Além de ser a expressão-síntese de todas as 
outras desigualdades e desequilíbrios, essa tabela é 
reveladora de parte importante das razões que fazem 
São Paulo enfrentar graves problemas de mobilidade, 
com ruas congestionadas e com muitos trabalhadores 
gastando 2 a 4 horas para ir e voltar de seus locais de 
trabalho. Sem equacionar esses desequilíbrios entre 
moradia e emprego, que agregam também um dese-
quilíbrio de renda, muitos outros problemas da cidade 
não terão solução.

Dados os desequilíbrios e as desigualdades exis-
tentes, a cidade de São Paulo poderá caminhar de for-
ma esperançosa para o futuro nas próximas décadas 
se eleger prefeitos comprometidos com políticas pú-
blicas fortemente orientadas para a inclusão social e 
para a redução drástica das desigualdades apontadas.

Para que São Paulo se torne uma cidade de 
bem-estar e de bem viver, é preciso reduzir, principal-
mente, as desigualdades na localização do emprego 
e da moradia, na distribuição da renda e no acesso 
aos serviços públicos, que sintetizam as enormes de-
sigualdades territoriais.

Para que São Paulo tenha um futuro adequado, 
suas várias regiões precisam se desenvolver de forma 
equilibrada. Somente sob a direção e a coordenação 
do Poder Público, este processo poderá alcançar êxito. 
Por isso, a questão política da escolha de um prefeito 
com esses valores e compromissos, que orientem uma 
visão de futuro, torna-se crucial.

Assim, o programa, depois de fazer esse diag-
nóstico, coloca essa proposição do Arco do Futuro 
como elemento estruturador de um novo modelo de 
desenvolvimento urbano.

A ideia de São Paulo como uma cidade radio-
cêntrica, constituída por um centro do qual divergem 
ou convergem várias vias radiais ligadas por artérias 
circulares ou concêntricas, tal como foi concebida pelo 
Plano de Avenidas, se tornou disfuncional para a vida 
urbana na cidade. A causa desta disfuncionalidade 
reside no fato de que a cidade real se expandiu de 
forma desordenada, sendo que o desordenamento se 

sobrepôs ao que havia de planejamento. O emprego 
se concentrou no centro expandido, enquanto que a 
moradia foi deslocada para a periferia, onde inexistem 
postos de trabalho, tornando obrigatório o desgastante 
e demorado deslocamento.

Um dos aspectos dessa disfuncionalidade reside 
no fato de que a cidade atual, apesar de ser extrema-
mente expandida, é uma cidade monocêntrica, uma 
cidade que converge para o seu centro expandido, 
onde estão os empregos, a infraestrutura e os serviços, 
tornando-o completamente problemático. Este arran-
jo sequestra o tempo das pessoas, não mais apenas 
daquelas que moram na periferia e que perdem várias 
horas no transporte coletivo, como todos os demais 
habitantes, que ficam parados no imprevisível trânsi-
to da cidade.

Dada essa realidade, não é possível pensar um 
caminho para a necessária mudança de São Paulo sem 
romper com o modelo monocêntrico, que caracteriza e 
inferniza a cidade. É preciso repensar o modelo urbano 
a partir de uma nova estrutura policêntrica, capaz de 
induzir o desenvolvimento econômico e a geração de 
empregos de modo a aproximar o trabalho da moradia, 
na perspectiva de se aproximar da sustentabilidade 
econômica, social e ambiental.

O candidato Fernando Haddad propõe que as 
novas centralidades se distribuam ao longo e no entor-
no de um arco, que se tornaria o fio condutor da nova 
estruturação da cidade ligada e articulada em rede, 
em suas principais atividades e funções.

O arco proposto seria formado por uma linha 
curva irregular estruturada em torno do centro expan-
dido, que se alongaria em direção à Zona Leste, onde 
se concentra a maior parte da população da cidade. 
Esse arco começa na Avenida Cupecê, seguindo pelas 
Avenidas Vicente Rao e Roque Petroni; continua pela 
marginal dos rios Pinheiros e Tietê. Acompanhando as 
orlas ferroviárias, adentra pelo extremo norte da Zona 
Leste, ao longo da ferrovia, até alcançar e percorrer a 
Avenida Jacu Pêssego até seu limite sul.

Essa proposta estratégica, orientada para mitigar 
problemas do passado e garantir o futuro da cidade, 
oferece várias vantagens. A linha do arco é constituí-
da por vias largas, agregando um viário adequado, e 
o adensamento é relativamente baixo nessas vias e 
avenidas, com exceção do trecho oeste ao longo da 
Marginal Pinheiros, o que permite desenvolver uma 
nova estruturação urbana.

A linha do arco é integradora de quase todas as 
subprefeituras, é confluência das principais estradas 
que chegam a São Paulo e se articula com Osasco, 
Guarulhos e as cidades do ABCD.
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A primeira vantagem comparativa que a linha do 
arco oferece como nova fronteira do desenvolvimento 
urbano da cidade é que comporta várias áreas a se-
rem adensadas de forma planejada, contribuindo para 
reduzir a pressão imobiliária, que tem gerado uma in-
desejável e excessiva verticalização construtiva, com 
baixa densidade populacional, no centro expandido.

A linha permite, assim, uma aplicação parcial do 
conceito de cidade compacta, acompanhada de um 
planejamento capaz de garantir a qualidade de vida e 
respeito ao meio ambiente.

Normalmente associado às cidades centralizadas, 
o conceito da cidade compacta vem sendo cada vez 
mais utilizado em grandes metrópoles desorganizadas 
e dispersas. Seu uso requer, entretanto, um cuidado 
especial, para que não gere e justifique processos 
imobiliários meramente especulativos.

Compactar a cidade de forma adequada é o que 
se pretende ao se propor um arco de desenvolvimento 
econômico e de estruturação urbana externo ao cen-
tro expandido. 

Nele a verticalização planejada e não especula-
tiva tem a vantagem de encurtar distâncias, reduzir o 
uso do automóvel, o consumo de energia e a poluição 
do ar e aumentar a permeabilidade do solo. É por isso 
que esse conceito é constitutivo da ideia de cidade 
sustentável e saudável.

A proposta defende que as transformações ur-
banísticas ao longo do arco gerem adensamento de 
estabelecimentos geradores de postos de trabalho, 
ao mesmo tempo em que comporte o uso residencial. 

O objetivo é alterar o padrão de ocupação do 
solo nas extensas áreas marcantemente horizontais, 
que caracterizam a periferia da cidade, através de uma 
verticalização planejada capaz de garantir o aumento 
significativo das áreas verdes, sem perda da densida-
de populacional.

Ao longo da linha do arco e no seu entorno, po-
dem ser encontradas áreas em situações diferentes. 
Para induzir o desenvolvimento em todo o perímetro 
do arco, o Município oferecerá incentivos em razão 
inversa à demanda do mercado imobiliário. Desta for-
ma, algumas áreas terão incentivos fiscais e isenção 
ou redução da outorga onerosa do direito de construir, 
enquanto outras não demandarão qualquer tipo de 
apoio econômico pelo poder público. A área ao longo 
das avenidas Jacu Pêssego e Cupecê, por exemplo, 
estará isenta do pagamento da outorga onerosa, será 
objeto de incentivos fiscais para seu adensamento, e 
a Prefeitura deverá atuar para atrair e facilitar os in-
vestimentos, em especial os geradores de emprego.

Assim, Sr. Presidente, toda a extensão da linha 
do Arco do Futuro agregará algumas características 

que os especialistas definem como características das 
cidades sustentáveis, a saber:

• Diversidade de atividades, principalmente em 
serviços, de modo que as pessoas possam se deslo-
car a pé para atender suas necessidades;

• Elevada densidade populacional e de postos 
de trabalho;

• Divisão do solo em pequenas áreas para permitir 
a viabilização da diversidade de atividades;

• Sistema público de transporte eficaz e de qua-
lidade;

• Aumento das interações sociais e econômicas 
locais e disponibilidade de espaços públicos para o 
convívio;

• Alto nível de acessibilidade local e regional;
• Alta conexão de ruas e vias, com ciclovias, cal-

çadas e passeios largos e áreas verdes.
Assim, tenho a convicção, Sr. Presidente Paulo 

Paim, que o plano de Fernando Haddad... E, ainda ago-
ra, com as regras da Justiça Eleitoral para o segundo 
turno, o que vai propiciar a realização de oito debates 
pelos meios de comunicação, bem como horário elei-
toral em igualdade de condições para os candidatos 
do PT, PCdoB, PSDB e seus partidos coligados.

Quero destacar que, nos capítulos sobre o desen-
volvimento urbano, sobre os programas educacionais, 
política habitacional e fundiária, mobilidade urbana e 
de transporte público, nos capítulos relativos à melho-
ria do sistema de saúde, gestão do sistema de saúde, 
atenção básica de saúde, o pronto atendimento, nas 
proposições relativas à educação, ainda mais de um 
ex-Ministro da Educação, que trabalhou por 8 anos 
nessa área. 

Vou destacar os seus pontos de programa de 
educação integral, da retomada da rede CEU. Ele vai 
retomar o projeto educacional original dos Centros de 
Educação Unificada, articular as escolas em torno dos 
CEUs para que elas utilizem seus espaços; vai cons-
truir mais 20 CEUs nos próximos 4 anos. Os CEUs 
foram uma iniciativa do governo de Marta Suplicy e 
foram altamente aprovados por todos. Vai promover a 
universalização das oportunidades de educação infan-
til, o atendimento a todas as crianças de 4 a 5 anos, 
com ampliação das vagas em creches e centros de 
atendimento do programa Pró-Infância. Além disso, 
vai combater o analfabetismo, promover a alfabetiza-
ção na idade certa, a integração família-escola, rever 
a divisão dos ciclos de aprendizagem e tantas outras 
coisas de que não terei tempo suficiente para falar. 

Destaco, no capítulo da cultura e também de 
esporte... 

Aqui eu gostaria de referir-me, no capítulo Solida-
riedade Social, Sr. Presidente, à Renda Básica de Cida-
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dania: “Será implantado o Renda Básica de Cidadania 
por etapas a critério do Poder Executivo, em parceria 
com os governos estadual e Federal, beneficiando igual-
mente todos os habitantes, não importa sua origem, 
raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. A 
implantação da Renda Básica de Cidadania será por 
etapas, até que se torne um direito universal”. Se fosse 
hoje, para os 11,3 milhões de habitantes.

Sr. Presidente, eu gostaria de concluir com as 
informações relativas à evolução do programa Bolsa 
Família em São Paulo, no Estado de São Paulo e no 
Brasil.

Quero destacar que, segundo dados do Ministério 
do Desenvolvimento Social, em todo o Brasil, hoje, há 
um total de 17.980.388 famílias com renda per capita 
mensal de até R$140,00 que potencialmente poderiam 
ser inscritas no programa Bolsa Família. Dessas, es-
tão inscritas 13.724.590, correspondendo, portanto, a 
76,3%. No Estado de São Paulo, são 1.862.541 famí-
lias com renda per capita mensal de até R$140,00, e 
há 1.229.870 de famílias inscritas, correspondendo a 
66%. Portanto, São Paulo está abaixo daquilo que está 
sendo obtido em todo o Brasil: 76,3%. No Município de 
São Paulo, há 388.853 famílias cadastradas com renda 
per capita mensal de até R$140,00, e apenas 222.491 
famílias estão inscritas efetivamente. Portanto, há um 
índice relativamente baixo de 57,2%. Isso contrasta com 
inúmeros outros Municípios. Por exemplo, no Município 
de Osasco, vizinho a São Paulo, 80,38% das famílias 
são atendidas; em Guarulhos, 73,61%; São José dos 
Campos, 74,12%; Ribeirão Preto; 64,53%; Sorocaba, 
54,83%; Campinas, 66,40%.

Por que – pergunto ao Prefeito Gilberto Kassab 
– apenas 57,02% das famílias que teriam o direito 
de estarem inscritas no programa Bolsa Família es-
tão inscritas? Nitidamente São Paulo está atrasado 
no que diz respeito aos objetivos da chamada busca 
ativa, que foi anunciada pela Presidenta Dilma Rous-
seff em junho de 2011, quando ela conclamou todos 
os governos estaduais, municipais e organizações 
empresariais e sindicais da sociedade civil para que 
ajudassem no objetivo de inscrever todas as famílias 
que teriam essa possibilidade. Então, certamente, São 
Paulo precisa avançar muito mais. E vai acontecer isso 
com Fernando Haddad.

Eu quero aqui registrar, Sr. Presidente, que, desde 
1º de junho até hoje, estive presente em 81 cidades de 
São Paulo. Infelizmente, não consegui atender os 642 
Municípios, mas quero aqui reafirmar que procurarei 
fazê-lo ao máximo. Na verdade, fiz quase cem visitas. 
Alguns Municípios cheguei a visitar duas, três vezes. 
Mas estou procurando atendê-los ao máximo. Inclusi-
ve, naqueles Municípios onde há o segundo turno, no 

Estado de São Paulo, em especial, procurarei estar 
presente para apoiar todos os candidatos a prefeito, 
em especial, os do Partido dos Trabalhadores, apoia-
dos por nossa coligação.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
No Município de São Paulo como em todos os demais 
Municípios, tenho procurado conclamar os candidatos 
a prefeito, instá-los a fazer de seus respectivos Muni-
cípios exemplos pioneiros da renda básica de cidada-
nia. O primeiro de todos os Municípios, no Brasil que 
aprovou lei nesse sentido, Santo Antônio do Pinhal, 
por iniciativa do Prefeito José Augusto de Guarnieri 
Pereira, o seu candidato à sucessão, Junior, também 
do PT, obteve nada menos do que 59,9% dos votos, 
ou seja, 60% dos votos. E ele vai levar adiante o pro-
pósito de fazer de Santo Antônio do Pinhal o exemplo 
pioneiro da Renda Básica de Cidadania.

Permita-me, Sr. Presidente, aqui fazer o registro 
de que o próximo dia 21 de setembro é considerado o 
Dia Internacional da Paz, pela Resolução nº 55282, da 
Assembleia-Geral das Nações Unidas, aprovada por 
unanimidade, com a finalidade de comemorar e forta-
lecer os ideais da paz entre todos os povos.

A cada ano, diz a resolução, dia 21 de setembro 
deve marcar e ser observado como o dia do cessar 
fogo global, da não violência, como um convite a to-
das as nações e pessoas para a suspensão de toda e 
qualquer hostilidade durante as 24 horas do dia.

Agradeço a sugestão do Dr. Sílvio Luiz Alves de 
Teodoro, médico-cirurgião, de Ourinhos, que, no nosso 
Estado de São Paulo, insta a todos nós de lembrarmo-
-nos desse Dia Internacional da Paz. A propósito, quero 
saudar o jogo da Seleção Brasileira que vai se realizar 
em Malmo, entre a Seleção do Brasil e a Seleção do 
Iraque, hoje dirigida pelo nosso querido técnico Zico, 
campeão mundial, que foi especialmente do Flamengo, 
e que hoje dirige a Seleção do Iraque.

Jofran Vieira, técnico da Seleção do Iraque, que 
conseguiu levá-la a Copa Asiática, em 2007, disse 
que, no começo, foi muito difícil fazer os xiitas passa-
rem a bola para os sunitas, para os curdos e assim 
por diante. Mas, quando ele conseguiu harmonizar a 
todos, levou-os a ganhar a Copa Asiática.

Quando o Zico foi convidado para ser o técnico 
da Seleção do Iraque, telefonei para ele, desejei boa 
sorte e disse que seria ótimo se um dia o Brasil jo-
gasse com o Iraque também para transmitir o quanto 
o futebol é um esporte que faz as pessoas se darem 
bem umas com as outras. É também um movimento 
para a paz. Então que o jogo Iraque e Brasil, de quin-
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ta-feira próxima, seja um passo importante para que 
haja paz no Iraque.

Sr. Presidente Paulo Paim, muito obrigado por 
sua tolerância.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, a 
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Eduardo Suplicy. 

Como hoje não tem sessão deliberativa, é natural 
que a Presidência seja mais flexível, e V. Exª fez um 
belo pronunciamento falando, inclusive, do Programa 
do Ministro Haddad, hoje candidato à frente de São 
Paulo, detalhando e falando, também da sua história 
em relação à renda mínima.

Tenho certeza de que os prefeitos e prefeitas que 
ouviram o seu conselho estarão levando justiça social 
para os nossos homens e mulheres das cidades que 
o senhor visitou.

Parabéns pelo pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Fora do microfone.) – E assim promover a paz base-
ada na justiça.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem.

Senadora Ana Amélia, pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-

dem, meu caro Senador Paim
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Em seguida, vou passar a palavra ao Senador 
Cidinho.

Senadora Ana Amélia, pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Só queria fazer um 
registro. Quando V. Exª ocupou a tribuna hoje, falou 
do documentário que será apresentado, que o senhor 
estará no Rio de Janeiro para falar sobre ele, sobre a 
questão racial também. Queria dizer que fiquei muito 
feliz, porque nós tivemos em Dois Irmãos uma mulher 
negra eleita prefeita. Ela não é do meu Partido, mas 
fico feliz porque são duas condições: a questão de gê-
nero e a questão racial. Fico feliz porque ela está numa 
aliança com o nosso Partido, junto com o Vice-Prefeito 
Jerri, que é a Tânia Terezinha da Silva. 

Então faço questão, e aproveitei a sua Presi-
dência para fazer essa questão de ordem em função 
de a nossa Tânia Terezinha da Silva ser também uma 
representação numa cidade importante, Dois Irmãos, 
setor coureiro, calçadista, de empreendedores. Temos 
grandes empresas, como o Grupo Herval, que o Brasil 
inteiro conhece. E a Tânia Terezinha conseguiu esta 
vitória muito importante.

Sabia que o senhor iria ficar contente em saber 
que uma mulher negra teve esse desempenho tão bo-
nito lá em Dois Irmãos. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Cumprimento a lembrança de V. Exª. E, para 
aqueles que não conhecem Dois Irmãos, a população 
negra lá deve ser em torno de 10% ou 8% e elegeram 
uma prefeita negra.

Meus cumprimentos a V. Exª e a nossa prefeita 
eleita lá, que agora é prefeita de todos.

De imediato, passo a palavra ao Senador Cidi-
nho Santos. 

O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Presidente, Senador Paim. 

Srªs e Srs. Senadores, eu venho à tribuna, hoje, 
como membro do Movimento Municipalista Brasileiro. 
Fui prefeito por três mandatos, presidente da Associa-
ção Matogrossense dos Municípios, fiz parte da Dire-
toria da Confederação Nacional dos Municípios. Após 
a empolgação das eleições nas urnas de domingo, 
agora vem a preocupação daqueles que foram eleitos 
ou reeleitos com a futura gestão. O que nos preocupa 
mais é a crise financeira que passam os Municípios 
brasileiros. O Governo Federal tem concedido alguns 
incentivos às indústrias nacionais, através da redução 
do IPI, da Cide, mas esses incentivos têm tido um efei-
to muito grave nas finanças dos Municípios brasileiros. 
Estão faltando aproximadamente 90 dias para encer-
rar o mandato dos atuais prefeitos e prefeitas e temos 
hoje um déficit nos orçamentos dos Municípios em 
torno de R$10 bilhões, que deixaram de ser repassa-
dos aos Municípios, só no ano de 2012, em forma de 
desoneração que o Governo Federal fez de incentivo 
automobilístico, em material de construção, na linha 
branca. Essa desoneração, através da redução do IPI, 
está atingindo diretamente as finanças dos Municípios.

Venho à tribuna, Senador Paim, nosso Presidente, 
para externar essa preocupação, que é uma preocupa-
ção da Confederação Nacional dos Municípios. Neste 
momento, se o Governo Federal não tomar uma ini-
ciativa de chamar os Municípios, se não fizer com que 
essas perdas sejam minimizadas, sejam recuperadas; 
o presidente Lula, quando ele fez alguma desonera-
ção, ele chamou, na época, atendeu à reivindicação 
dos Municípios, fez alguns repasses para minimizar a 
crise por que passavam naquele momento. E agora, 
novamente, nós nos vemos nessa situação. 

Não sou contra a desoneração. O apoio à indústria 
nacional neste momento de crise mundial é perfeita-
mente entendível, a decisão do Governo Federal, da 
Presidente Dilma, do Ministro da Fazenda de apoiar a 
indústria nacional neste momento de crise, mas tam-
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bém nós não podemos sacrificar o nosso ente, o elo 
mais fraco da corrente, que são os Municípios.

Hoje, na concentração do bolo tributário da União, 
60% do que se arrecada no Brasil ficam concentrados 
na União, Senador Tomás; 25% vão para os Estados 
e apenas 15% são repassados aos Municípios. E são 
os Municípios que têm o compromisso de fazer toda a 
gestão de educação, de saúde, de manter as estradas 
vicinais, a limpeza urbana; são todos compromissos que 
têm os Municípios e esse ente da corrente fica apenas 
com 15% para cumprir todos esses compromissos. 

Então já estão debilitadas as finanças dos Muni-
cípios e agora vem mais essa desoneração, e a con-
sequência é que nessas eleições, especialmente no 
Estado do Mato Grosso, nós tivemos um grande nú-
mero de prefeitos que não foram reeleitos, a grande 
maioria. Uns não saíram nem candidatos, os que saí-
ram tiveram derrotas. Por quê? Porque não têm como 
justificar para o eleitor, que vê no Jornal Nacional todos 
os dias passando o aumento da receita tributária, o au-
mento da arrecadação de impostos no Brasil, para a 
sua população que o Município não tem dinheiro, que 
a arrecadação caiu. Então, esse disparate é que pre-
judicou muitos prefeitos na reeleição do ano de 2012. 

E nós precisamos urgentemente discutir aqui a 
questão do Pacto Federativo, nós não podemos dei-
xar que os Municípios fiquem na situação em que se 
encontram hoje, dependendo dos repasses da União, 
dependendo de uma emenda orçamentária que muitas 
vezes não vem. Quando se apresenta uma emenda, 
demora dois anos para ser liberada. Quando se libe-
ra, já está defasado o projeto, não tem condições de 
executar da forma que se deveria, não tem reajuste. E, 
hoje, ainda há um agravante, a construtora é contratada 
pela prefeitura, constrói a obra, apresenta medição na 
Caixa Econômica Federal, e na hora de pagar, a Caixa 
Econômica depende de uma autorização da Secretaria 
da Ministra das Relações Institucionais, que tem que ir 
ao Palácio pedir autorização para fazer o pagamento 
de uma obra que foi executada.

Então, são questões que, no Brasil, acredito não 
deveriam existir mais. A partir do momento em que a 
emenda foi colocada no Orçamento da União, firmado o 
convênio, aprovado o projeto na Caixa Econômica Fe-
deral e feitos todos os trâmites, por parte da prefeitura, 
de licitação, de contrato, é importante que o Governo 
Federal cumpra a sua parte e não faça desse instru-
mento um instrumento de política. Isso é inaceitável. 

Mato Grosso tem várias obras em vários Muni-
cípios, e construtoras estão quebrando, obras pela 
metade porque simplesmente já executaram parte da 
obra, pede-se a medição, o recurso não vem, que de-
pende de uma autorização do Palácio ao Ministério, 

para passar para Caixa, para a Prefeitura e esta fazer 
o pagamento.

Então, são situações que vão desanimando os 
Municípios brasileiros, os prefeitos, os candidatos 
eleitos agora, que estão no calor das eleições e, evi-
dentemente, muito animados, mas que terão essas 
decepções em seus mandatos, prometendo muitas 
coisas aos seus eleitores e, na hora de sentarem-se 
na cadeira, verão que estão engessados. Primeiro, pela 
falta de arrecadação, pela concentração de recursos 
na União; segundo, pela burocracia da máquina pú-
blica, a dificuldade dos prefeitos em executarem seus 
planos de governo.

Então, quero dizer, Sr. Presidente, que, amanhã, 
a Confederação Nacional dos Municípios fará em Bra-
sília, aqui no auditório Petrônio Portella, no Senado 
Federal, um evento para discutir a crise dos Municípios. 

Queria convidar os nossos colegas, Senado-
res e Senadoras, para fazerem parte, amanhã, des-
te movimento. Apoiamos o Movimento Municipalista. 
Nós temos que dar apoio aos nossos Municípios. As 
questões não estão andando. Nós aprovamos, aqui no 
Senado, a participação nos royalties para os Estados 
e Municípios. Aprovado aqui, está na Câmara parado, 
esperando o que vai acontecer.

A Emenda 29 da Saúde foi aprovada. Também 
não chegou até hoje nenhum recurso aos Municípios.

Então, são situações que levarão à falência os 
Municípios brasileiros.

É importante que nós, Senadores, tenhamos a 
responsabilidade e o compromisso com os Municípios, 
porque, nas eleições, daqui a 2 anos, com certeza os 
Senadores e candidatos à reeleição, os novos candi-
datos a Deputados Federais e Estaduais vão aos Mu-
nicípios procurar os prefeitos, procurar os vereadores, 
procurar apoio e vão cobrar o que nós temos feito aqui 
no Congresso Nacional para apoiar os Municípios, 
esse elo – mais uma vez repito –, o elo mais fraco da 
corrente, que fica com apenas 15% dos recursos da 
União. Sempre vai haver aquele mesmo discurso de 
que não conseguirmos fazer nada e avançar para que 
os Municípios saiam dessa situação de estarem sem-
pre de pires na mão, dependendo da boa vontade do 
Governo Federal.

Pois não, Senador Tomás. 
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Se-

nador Cidinho Santos, peço licença a V. Exª para in-
terrompê-lo e dizer que concordo plenamente com o 
que diz em relação ao fortalecimento dos Municípios 
brasileiros. Temos um sistema tributário totalmente 
injusto, em que a maior parte dos tributos vem para a 
União e, como dizia o velho Ulysses Guimarães, nin-
guém mora na União, todos moram no Município e é 
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exatamente o Município que tem a maior pressão po-
pular para dar cabo às reivindicações da população, 
principalmente no setor de saúde, educação, estradas, 
toda a infraestrutura necessária. Então, entendo que 
o ideal, ao invés de discutirmos aqui repasse para os 
Municípios, seria discutir aqui uma reforma tributária 
adequada em que o recurso fosse, de fato, destinado 
ao Município, lá mesmo; a arrecadação fosse feita lá 
e fosse da competência do Município os tributos, por-
que hoje a maioria deles é destinada à União. Mas é 
uma questão muito difícil porque há interesse de toda 
ordem. Sabemos que, quando se fala em reforma tribu-
tária, V. Exª há de convir que não há um único Senador, 
nem um único Deputado que seja contrário. Mas, por 
incrível que pareça, isso não consegue sair do papel, 
não se consegue votar, não se consegue andar para 
frente, não se consegue fazer absolutamente nada. De 
sorte que, eu diria: a única forma de se fortalecer os 
Municípios seria fazer uma efetiva reforma tributária, 
dando ao Município o que lhe é de direito, o que é dele, 
o que é da sociedade, o que é da comunidade mesmo. 
Do contrário, vamos assistir as caravanas de Prefei-
tos vindo a Brasília. Como V. Exª bem citou, amanhã 
teremos aqui no auditório Petrônio Portella, assistindo 
mais uma dentre outras que já tivemos e outras que 
virão. Certamente, será sempre assim: Prefeitos vindo 
aqui em Brasília de pires na mão, pedindo emendas 
parlamentares, pedindo recursos federais, recursos 
que voltam, que saem lá do Município distante 3000 
ou 4000km e, de lá, voltam de novo com um espaço 
muito demorado para chegar de volta ao seu Municí-
pio. Então, nesse aparte que faço a V. Exª, eu queria 
dizer que o apoio totalmente. Ainda há pouco fiz um 
pronunciamento também sobre esse assunto, em 
que abordava a necessidade de conceder indepen-
dência aos Estados, para que eles possam criar os 
seus Municípios, dar ao Estado autonomia que a 
Constituição prevê, no sentido de que ele próprio, 
Estado, possa ter condições de criar o seu Município, 
criar as regras, criar os meios, os mecanismos. É o 
Estado que está vivendo na localidade, ele conhe-
ce a realidade de cada região e sabe o que deve 
fazer. De sorte que, nesse aparte que faço a V. Exª, 
eu o cumprimento pelo tema. Sei que realmente é 
um grande anseio de todos os prefeitos brasileiros 
terem mais condições de trabalho. Portanto, deixo 
aqui os meus cumprimentos a V. Exª pelo pronun-
ciamento que faz nesta tarde.

O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT) – 
Obrigado, Senador Tomás.

Quero dizer que a Confederação Nacional dos 
Municípios fez uma pesquisa envolvendo 4.773 pre-
feitos, em que foi perguntado a eles se a tendência 

dessa queda do FPM, que tem acentuado, este ano de 
2012, cada vez mais, afetaria o fechamento de suas 
contas nesse final de mandato. Setenta e cinco por 
cento dos prefeitos responderam positivamente.

Então, a dimensão do problema é muito grave. 
Três quartos dos prefeitos brasileiros terão dificulda-
des para fechar suas contas este ano, e nada menos 
de 43% deixarão restos a pagar com fornecedores e 
empreiteiros a descoberto. Ou seja, sem recursos cer-
tos, carimbados na origem.

Tem sido ponto primeiro da pauta de negociações 
dos prefeitos que a União repasse de seu orçamento 
o enorme volume acumulado de restos a pagar devido 
aos Municípios.

A CNM realizou amplo levantamento de todos os 
restos a pagar do orçamento da União vigente em 2012 
e que têm como favorecidos os Municípios brasileiros. 
Localizou 61.715 processos de despesas – chama-
dos empenhos – que totalizam recursos de mais de 
24 bilhões de reais. Do total desse valor, menos de 
um terço foi pago.

Estão em aberto recursos da ordem de 19 bi-
lhões de reais, que são repasses de convênios, con-
tratos firmados entre a União e os Municípios, que não 
são repassados ou que dependem da burocracia a que 
há pouco me referi, de que a obra está em execução, 
está sendo feita ou já foi feita a medição, apresentada 
ao Ministério e à Caixa Econômica Federal e depende 
de uma negociação política depois para que esse pa-
gamento seja efetuado . São coisas que não se admite 
no Brasil de 2012, esse tipo de comportamento, esse 
tipo de relação da União com os Municípios. 

Como disse, são obras já contratadas e em execu-
ção, porém sem recursos certos para a sua cobertura, 
fiadas que estavam em expectativas de receita que, ao 
final, se revelaram frustradas. Geram, portanto, pas-
sivos que podem se acumular, fragilizando a disciplina 
fiscal das finanças municipais.

Nos últimos anos do Governo Lula e da Presi-
dente Dilma temos assistido ao crescimento constante 
da receita da arrecadação de impostos que também 
beneficiam as políticas econômicas acertadas do Go-
verno. Reconhecemos e apoiamos as boas práticas no 
domínio econômico e social e os enormes benefícios 
para a construção de um Brasil com maior justiça social 
e menos desigualdade econômica.

Na condição de militante da causa municipal, tendo 
sido dirigente estadual e nacional, me preocupo com 
a questão do Município.

Vejo socorrerem a indústria, vejo socorrerem al-
guns setores da agroindústria, vejo socorrerem setores 
que têm que ser socorridos neste momento de crise, 
mas até o momento não vi, por parte do Governo Fe-
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deral, nenhum movimento em socorrer os Municípios 
que estão pedindo nada mais do que aquilo que eles 
têm direito, que está na Constituição de 88, que a parte 
do IPI pertence aos Municípios. E esse IPI, quando é 
feita a desoneração, quando é feita a sua diminuição 
para atender a indústria nacional, está-se tirando dos 
Municípios.

Então, quando se tira dos Municípios, está-se 
cumprimentando com o chapéu alheio como se diz 
no ditado popular.

Então o que os Municípios querem? Primeiro, que 
sejam respeitados os seus direitos. Que se conceda a 
desoneração, conceda-se o incentivo, mas respeitem 
os direitos dos Municípios. E, segundo, a questão do 
pagamento dos empenhos que estão aí, na ordem 
de R$19 bilhões empenhados em obras executadas 
ou em execução, obras pela metade. E vai terminar o 
mandato, o Prefeito que entra sucedendo o outro vai 
criticar: Fulano deixou a obra pela metade, ou executou 
uma parte e não executou outra. Com certeza aconte-
ceu na campanha eleitoral essas críticas, e eu viajei 
o Mato Grosso todo, tenho certeza também que o se-
nhor viajou o Estado de Rondônia e sabe que essas 
críticas vieram e muitas vezes o atual gestor não tem 
responsabilidade, porque a empresa que é contratada 
não consegue executar uma obra se ela não receber 
pelo menos parte dessa obra, pelo menos um início.

Então a empresa está executando, faz o pedido 
da medição, passa por toda essa burocracia, o recurso 
não chega e aí a obra fica pela metade ou não termina, 
ou se inicia e a crítica acaba caindo no Prefeito. Aí vem 
o Ministério Público, vem a imprensa, e o vilão sempre 
é o Prefeito dessa situação desigual que acontece no 
Brasil, no momento, que é a questão da relação entre 
o Governo Federal e também os Governos Municipais.

Portanto, eu peço aqui aos nossos colegas Se-
nadores e Senadoras que amanhã possamos ir aqui 
ao auditório Petrônio Portela dar o apoio aos Prefeitos 
do Brasil, que estarão aqui representados pela Confe-
deração Nacional dos Municípios, entidades estadu-
ais, para que possamos ser recebidos pelo Ministro 
da Fazenda e pela Presidente Dilma para achar uma 
solução para que os Prefeitos consigam encerrar o seu 
mandato, cumprir os seus compromissos e estar em 
dias com as suas obrigações perante a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

Era só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos ao Senador Cidinho Santos pelo 
seu pronunciamento, que mostra preocupação princi-
palmente com os Municípios. E isso é real. 

Eu, às vezes, digo que tenho o mesmo entendi-
mento de V. Exª. Eu tenho duas preocupações: com a 
desoneração – e eu também não sou contra –, com a 
questão dos Municípios e da Previdência. Tem de haver 
retorno, o Município não pode perder receita e a Pre-
vidência também não. E a desoneração aponta nessa 
linha. Então, nós, e também a Presidenta, achamos que 
o caminho é esse. Mas temos que resolver também 
o problema dos Municípios e da própria Previdência.

Parabéns a V. Exª.
Eu gostaria de aproveitar esse momento de en-

cerramento para fazer também um registro. 
Os dias 08 e 09 de outubro são datas de gran-

de relevância, de um forte significado para a História 
mundial e para aqueles que lutam por justiça social e 
liberdade. São datas, dias, momentos contados pelos 
ventos, pelos rios, pelos caminhos das décadas, pe-
las sombras que foram inundadas pelo ouro do sol. 
Por que digo isso? Em 1919 – vejam a coincidência 
–, exatamente no dia 08 de outubro, Emiliano Zapata 
foi crivado de balas no México. Anos depois, o sonho 
de justiça, liberdade e democracia permaneceu vivo. 
As suas idéias de distribuição de renda permanecem 
até hoje.

Em 1934, também no dia 08 de outubro, mata-
ram Augusto César Sandino, na Nicarágua, lá onde 
eu estive em plena guerra contra os “Contras”. Queria 
Sandino uma pátria livre e com os olhos para o hori-
zonte da justiça.

Vejam a coincidência: no mesmo dia 08 de outu-
bro do ano de 1967 foi preso na Bolívia, na Quebrada 
del Yuro , por 1.700 soldados, Ernesto Che Guevara. 
Um dia depois, 09 de outubro, ele foi assassinado em 
La Higuera, por ordens dos generais bolivianos. O seu 
corpo nos deixou, mas as suas idéias de liberdade, 
de justiça, de democracia e de igualdade continuam. 

Enfim, Zapata, Sandino e Guevara, caíram em 
emboscadas, traídos e, por coincidência, com a mesma 
idade: todos estavam por completar 40 anos.

Para Eduardo Galeano, os três latino-americanos 
do Século XX compartilharam o mapa e o tempo, e 
os três foram castigados porque se negaram a repetir 
a história e lutar, principalmente, meu caro Senador, 
contra a exagerada concentração de renda.

Creio, senhores e senhores, que Zapata, Sandi-
no e Guevara são pontas da mesma estrela, fogo do 
mesmo chão, vozes das mesmas gargantas.

De forma que aqui a questão não é religiosa, eles 
lutavam e acreditavam que é possível construir uma 
pátria soberana, com liberdade, democracia e igual-
dade para todos, permitindo assim que todos, negros, 
brancos, índios, homens e mulheres pudessem viver 
e envelhecer com dignidade.
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Concluo, dizendo que hoje à tarde falei de Tor-
res, mas não falei da perfeita eleita. Lá foi eleita a Nil-
via, do PT.

Eu me alonguei um pouco, Senador Renan Ca-
lheiros, porque, por telepatia, sabia que V. Exª estava 
chegando e queria ouvi-lo da tribuna. Fiz, então, essa 
rápida lembrança do que significa o dia 08 de outubro.

Cumprimento também o prefeito eleito de Palma-
res do Sul, o Paulinho, que nos ligou hoje.

Senador Renan Calheiro, com a palavra.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, de acordo com os dados oficiais do 
Tribunal Superior Eleitoral, o PMDB, Partido que te-
nho a honra de liderar no Senado Federal, sustentou 
a liderança em relação ao número de prefeitos eleitos 
em todo o País nessa eleição. 

A partir de janeiro, nada menos do que 1.036 ci-
dades brasileiras serão administradas por prefeitos do 
PMDB eleitos agora, no primeiro turno. Uma votação 
expressiva, sob todos os aspectos.

Esta votação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, su-
pera com bastante folga o segundo colocado, com 690 
cidades, e significa que perto de 20% dos Municípios 
brasileiros – esse é um número muito expressivo – se-
rão administrados pelo Partido, pelo PMDB. 

Nas capitais, agora, no primeiro turno, o PMDB 
contou com a confiança dos eleitores para eleger dois 
prefeitos: o Prefeito Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, 
e Tereza Surita, em Boa Vista. O Partido, Sr. Presi-
dente e Srs. Senadores, vai disputar ainda o segundo 
turno em Florianópolis, Campo Grande e Natal, além 
de outras treze cidades com mais de 200 mil eleitores. 

Uma eleição é uma disputa entre partidos em de-
terminado momento. Não há, Sr. Presidente, disputa em 
relação a pleitos anteriores. A eleição é agora, neste 
momento, e nesta disputa, neste momento, fica claro 
que o PMDB é a legenda que obteve o maior número 
de Municípios e vereadores. 

Diante de uma eleição que evidenciou uma sur-
preendente pulverização partidária – esse é o fato, é 
a característica desse pleito –, o PMDB pôde repetir 
o excelente desempenho que vem apresentando nos 
últimos pleitos e manter a liderança entre as cidades 
brasileiras. Isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, gra-
ças ao trabalho dos presidentes da legenda: o Vice-
-Presidente Michel Temer, atual Presidente licenciado 
do Partido, e o Senador Valdir Raupp, Presidente do 
Partido, aos quais, dentre tantas expressivas lideran-
ças, desejo saudar e parabenizar por essa permanen-
te reinvenção do PMDB. O Presidente Valdir Raupp, 
Senador Tomás, tirou até licença para se dedicar in-

teiramente ao pleito e, portanto, merece, nesta hora, 
ser parabenizado pelo resultado que, mais uma vez, 
obteve nas eleições. 

Além de ser o Partido com maior número de pre-
feitos eleitos, a legenda do PMDB recebeu 16.7 mi-
lhões de votos em todo o País, o que representa mais 
de 12% da confiança do total de eleitores, perdendo 
nesse quesito apenas para o PT, que obteve 17 milhões 
de votos. Repetindo, o PMDB recebeu 16,7 milhões 
de votos, perdendo apenas para o PT, que obteve 17 
milhões de votos. 

Esse número adquire importância significativa, 
porque, em muitas cidades, capitais, inclusive em gran-
des centros mesmo, o PMDB preferiu não impor nomes 
e optou por coligações. Foi o caso, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Senadores, de Belo Horizonte, Recife, Maceió, 
Porto Alegre, Goiânia, São Luís, Manaus, Vitória, Ara-
caju, entre tantas outras localidades. Obviamente, se 
tivéssemos lançado candidatos em todas as capitais, 
esse patrimônio eleitoral estaria ainda mais robustecido.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Mas é importante, se me permite, que lá vocês 
ganharam e nós perdemos. Em Porto Alegre, o Fortu-
nati é do PDT, mas o vice é do PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Contou com o apoio do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Total do PMDB. Foi vitorioso, em Porto alegre, 
o PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Exatamente, o que deixa o PMDB assim robustecido, 
feliz, porque, como disse V. Exa., Porto Alegre é um 
exemplo, um belo exemplo. Se o PMDB tivesse tido 
candidatos em algumas – não precisaria ser em todas 
– dessas capitais, poderia ter suplantado o número de 
votos do PT, que obteve uma votação consagradora: 
17 milhões de votos, e o PMDB, 16,7 milhões de votos.

A apuração mostrou ainda, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores – e já concedo o aparte ao Senador Tomás 
– a vitalidade e a aceitação do PMDB nas câmaras 
municipais.

Em todo o Brasil o PMDB conquistou maior quan-
tidade de cadeiras nas assembléias municipais. Foram 
7.951 vereadores eleitos pelo PMDB, que irão ocupar 
vagas nas câmaras municipais pelo País. O segundo 
Partido em número de vereadores foi o PSDB, que 
elegeu 5.200 vereadores. O PMDB, portanto, elegeu 
7.951; o PSDB, 5.200 vereadores, e o PT em seguida, 
o terceiro, pouco mais de 5.100 vereadores. Essa vo-
tação do PMDB para a câmara municipal representa 
14% do total dos votos do País.

Aqui também, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
outro dado que é importante ressaltar é que a maior 
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vantagem do PMDB foi na Região Sul, onde o Partido 
elegeu 2.574 candidatos a vereador, e no Nordeste, 
onde elegeu 2.091 vereadores. 

Em Alagoas, o PMDB passa também – e eu faço 
questão de trazer estes dados aqui, para a tribuna do 
Senado Federal – por um momento eleitoral com grande 
aceitação da sociedade. Das 102 cidades do Estado, 
o PMDB elegeu 25 prefeitos diretamente e venceu, 
através de alianças, em mais de 80% dos Municípios 
alagoanos. Das 10 maiores cidades do Estado, saímos 
vitoriosos, diretamente ou em alianças, em oito. Entre 
elas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estão Arapiraca, 
com a Prefeita Célia Rocha, do PTB, que contou com o 
Vice indicado pelo PMDB, Yale Fernandes, e Palmeira 
dos Índios, que é a terceira cidade do Estado, com a 
eleição do Prefeito James Ribeiro. 

Reproduzindo os números nacionais, convém 
ressaltar que o PMDB elegeu 25% dos prefeitos das 
cidades alagoanas. Foi um dos melhores desempenhos 
do Partido na Região Nordeste. O PMDB, portanto, 
foi o Partido que, novamente, mais elegeu prefeitos e 
vereadores, reiterando a pujança da sigla, seu conhe-
cimento, aceitação, credibilidade, capilaridade, força e 
expressão nacional. 

Eu abro um parêntese para conceder, com muita 
satisfação, um aparte ao Senador Tomás.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB - RO) – Se-
nador Renan Calheiros, eu queria cumprimentar V. 
Exª, o PMDB e o Senador Valdir Raupp, Presidente 
nacional do Partido que, juntamente com V. Exª, fez 
uma campanha nacional. Em alguns dias, ia a três 
Estados, dois Estados, sem se descuidar do Estado 
de Rondônia, onde elegemos, de 52, 15 prefeitos e 12 
vice-prefeitos. Tínhamos antes 11 e passamos para 15. 
De sorte que lá também o PMDB cresceu. E elegemos 
55 vereadores. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Mais de 30% dos Municípios do Estado.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB - RO) – Mais 
de 30% dos Municípios. Se considerarmos a eleição de 
vice-prefeito com a eleição de prefeito, elegemos mais 
da metade dos prefeitos e vice-prefeitos de Rondônia. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– É verdade.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB - RO) – De 
sorte que eu queria, neste momento, saudar V. Exª e 
saudar, de modo muito especial, o Presidente nacional 
do Partido, em exercício, Senador Valdir Raupp, que 
tenho a honra de substituir neste momento. Ele real-
mente entendeu que era necessário tirar licença para 
fazer uma campanha no País inteiro, acompanhado 
de V. Exª, do Presidente nacional do Partido e Vice-
-Presidente Michel Temer e de todas as lideranças do 

Partido. De sorte que eu queria, neste momento, re-
gistrar neste aparte o crescimento do nosso Partido 
no Estado de Rondônia e cumprimentar V. Exª como 
nosso brilhante Líder aqui, no Senado Federal. Muito 
obrigado a V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Agradeço o aparte. Incorporo, com muita satisfação, 
o aparte de V. Exª ao meu discurso. 

Realmente é importante ressaltarmos o papel, o 
desempenho do PMDB e o muito o PMDB representa, 
continua a representar para o Brasil. O PMDB ajudou 
a consagrar avanços, do ponto de vista institucional, 
da economia, da estabilidade da economia. As mu-
danças todas que experimentamos aqui no Congresso 
Nacional passaram pelo PMDB, pela prioridade que o 
PMDB sempre deu aos assuntos de interesse nacional.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, outra boa notícia 
das urnas foi o crescimento do número de mulheres 
eleitas para as prefeituras. É fundamental também 
ressaltar esse fato. Comparando-se com o pleito de 
2008, houve um acréscimo de 31% nessas eleições. 
Apenas uma candidata – e quero apresentar também 
esse fato, essa boa notícia que vem das urnas –, para 
nossa honra, se elegeu prefeita de capital: Teresa Su-
rita, do PMDB, eleita em Boa Vista. 

Em 2012, as mulheres conquistaram 621 prefei-
turas, representando 12% do total de prefeitos eleitos 
no Brasil. Em 2008, terminada a primeira etapa da elei-
ção, haviam sido eleitas 504 prefeitas, ou seja, 9% do 
total. Quer dizer, as mulheres, nas urnas – essa tam-
bém é outra boa informação –, elegeram-se em 12% 
dos Municípios, para as prefeituras, saindo de, como 
eu disse, 9% do total de eleitas em 2008 para um total 
de 621 mulheres eleitas nas prefeituras. Portanto, 12% 
nas eleições de 2012.

A boa notícia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ainda em relação a isso, é que o PMDB também ele-
geu a maioria das prefeitas, com o total de 122 candi-
datas eleitas pelo Partido. Em Alagoas, 15 Municípios 
serão comandados por mulheres a partir de 1º de ja-
neiro. Isso representa um percentual próximo a 15% 
dos Municípios.

Concluindo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
Brasil, os brasileiros, a Justiça Eleitoral, os partidos e 
também os candidatos acabam de dar ao mundo outra 
grande lição de civilidade, lisura, rapidez e agilidade 
em uma votação desta magnitude. Irão proliferar aná-
lises favoráveis e contrárias a várias legendas, mas os 
números são eloquentes e inequívocos e, mais uma 
vez, repito, precisam aqui da tribuna ser ressaltados.

O PMDB novamente faz o maior número de prefei-
tos, a maior quantidade de vereadores e reafirmou sua 
vitalidade em um quadro político com muitas nuanças 
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e particularidades muito conhecidas por aqueles que 
acabam de enfrentar uma das mais difíceis eleições 
dos últimos anos.

Era esse, Sr. Presidente, o registro que eu gos-
taria de fazer desta tribuna como Líder da Bancada 
do PMDB no Senado Federal. E só consegui fazê-lo 
graças à benevolência de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Se V. Exª me permite fazer um registro, a única mulher 
negra eleita prefeita no Rio Grande, como a Senadora 
Ana Amélia registrou enquanto eu estava presidindo, foi 
do PMDB. É um registro interessante também.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – É interessante. O PMDB fica feliz também. Foi o 
Partido que mais elegeu mulheres: 122 mulheres em 
todo o Brasil. E as mulheres elevaram a sua participa-
ção nas eleições: de 9% em 2008 para 14% nessas 
eleições. Como eu disse e queria repetir, é outro fato 
importantíssimo que sai das urnas e precisa ser refor-
çado, ressaltado, e é isso o que acabamos de fazer. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Se V. Exª permitir ainda, como eu disse ontem, 
os seus dados, que são mais completos, apontam que 
o projeto da Presidenta Dilma...

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Está dando certo, está no rumo certo, exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Se pegarmos toda a base aliada desse projeto – e 
o Michel Temer representa muito bem o PMDB como 
Vice-Presidente da República –, nós vamos ver que o 
projeto foi vitorioso. Se pegarmos o PMDB, o PSDB, 
o PCdoB, o PT, o PDT, todas as legendas, dá um re-
sultado muito positivo. 

Parabéns ao PMDB.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Pois não, Senador.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
como Presidente Regional do PMDB do Estado de Ron-
dônia, eu gostaria de comunicar ao Estado, através da 
TV Senado, através da minha palavra, neste momento, 
que o Partido, em Rondônia, com relação às eleições 
da capital, decidiu, em face da disputa em que concor-
rem duas ilustres figuras do nosso Estado, o Deputado 
Federal Mauro Nazif e o ex-Deputado Federal Garçon. 

O PMDB decidiu, em Rondônia, em Porto Velho, 
liberar a sua militância para que escolha qualquer um 
dos dois candidatos. Entendemos que tanto o Deputado 

Mauro Nazif quanto o ex-Deputado Lindomar Garçon 
merecem o nosso respeito e a nossa consideração. Em 
face disso, o PMDB de Rondônia entende, juntamen-
te com o diretório municipal, que tem na presidência o 
Presidente Abelardo Castro, e comunica que a nossa 
posição em Porto Velho é de liberar a nossa militância 
para escolher qualquer dos candidatos e, depois, apoiar 
aquele que for eleito como decisão da maioria do povo 
de Porto Velho.

Agradeço a V. Exª a comunicação que faço nes-
ta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Renan Calheiros, veja como o Senado 
funciona. Eu falei que o Vice-Prefeito de Porto Alegre 
eleito é do PMDB, mas não disse o nome dele. Eu ouvi: 
“Ô, Paim, por que você não disse o nome?” É Sebas-
tião Melo, um grande companheiro de todos nós, e a 
votação foi expressiva, 60 e poucos por cento, sob a 
liderança do Fortunati, mas Sebastião Melo é o Vice-
-Prefeito da capital, do PMDB, algo semelhante em 
Caxias, outra grande cidade do Rio Grande do Sul, que 
nós gostaríamos de ter ganho, mas não deu.

Eu queria só concluir os trabalhos aqui, lendo os 
seguintes documentos, que a Assessoria me passa:

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – 

MENSAGEM Nº 443, DE 2012 

Srs. Membros do Senado Federal, nos termos do 
art. 52, inciso V, VII e VIII, da Constituição, proponho a V. 
Exªs seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo, com garantia da República Federativa do Brasil, 
entre o Estado do Rio de Janeiro e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento– BID, no valor de sessenta milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América, cujos recur-
sos destinam-se ao financiamento parcial do “Programa 
de Inclusão Social e Oportunidades para Jovens no Rio 
de Janeiro”, de conformidade com a inclusa exposição de 
motivos do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.

Brasília, 5 de outubro de 2012.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-

micos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Nos termos também do art. 52, incisos V, VII 
e VIII – eu leio a Mensagem nº 444, de 2012 – da 
Constituição... 

Baseado nos termos do art. 52, inciso V, VII e VIII 
da nossa Constituição, proponho a V. Exªs que seja au-
torizada a contratação de operação de crédito externo 
com garantia da República Federativa do Brasil entre o 
Estado do Mato Grosso e o Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID, no valor de quinze milhões e trinta 
e dois mil dólares dos Estados Unidos da América, cujos 
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recursos destinam-se ao financiamento parcial do “Pro-
grama de Desenvolvimento da Administração Fazendária 
– PROFISCO MT”, de conformidade com a inclusa expo-
sição de motivos do Sr. Ministro do Estado da Fazenda.

Brasília, 5 de outubro de 2012. 
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-

micos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – 

MENSAGEM Nº 442, DE 2012

Srs. Membros do Senado Federal, nos termos 
do § 1º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 
1995, encaminho a V. Exªs a Programação Monetária, 
de conformidade com a inclusa exposição de motivos 
do Banco Central do Brasil, destinada à Comissão de 
Assuntos Econômicos desta Casa. 

Brasília, 5 de outubro de 2012. 

É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos, 
em atendimento ao disposto no § 2º do art. 6º da Lei 
nº 9.069, de 1995.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Não havendo mais nenhum inscrito, mas como 
o celular funcionou, e eu esqueci, eu alembro aqui só 
que o Fernando Marroni disputa o segundo turno, lá 

em Pelotas. Fernando Marroni é do Partido dos Traba-
lhadores. E lembro também que, lá em Imbé, o Pierre 
ganhou as eleições. Pierre também é do PT.

Está encerrada a presente sessão do Senado da 
República do dia de hoje, sessão não deliberativa. Que 
fiquem todos com a paz de Deus. Um abraço a todos.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 25 minutos.)
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Ata da 187ª Sessão, Não Deliberativa,
em 10 de outubro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Anibal Diniz, do Sr. Waldemir Moka e do Sr. Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 17 horas e 23 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Se-
nhora Presidente da República as Mensagens nºs 
105 e 106, de 2012-CN (nos 445 e 446, de 2012, na 
origem), encaminhando os seguintes Projetos de Lei 
do Congresso Nacional:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fi ca estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação dos projetos:

Leitura: 10-10-2012

Até 15/10 prazo para publicação e distribuição 
de avulsos;

Até 23/10 prazo para apresentação de 
emendas;

Até 28/10 prazo para publicação e distribuição 
de avulsos das emendas 
apresentadas; e

Até 12/11 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e 
encaminhamento do parecer da CMO 
à Mesa do Congresso Nacional.

Os projetos vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

As matérias serão publicadas em avulsos e no 
Diário do Senado Federal de 11 de outubro do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Sobre a mesa projetos de lei do Senado que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 358, DE 2012

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros priva-
dos de assistência à saúde, para determinar 
que os índices de reajuste das mensalida-
des dos planos de saúde sejam aplicados 
à remuneração por consultas médicas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A:

“Art. 18-A. Qualquer reajuste das contrapres-
tações pecuniárias pagas pelos benefi ciários 
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º 
do art. 1º desta Lei implicará majoração, em 
idêntico percentual, dos valores pagos pelas 
operadoras aos prestadores de serviço a título 
de remuneração por consulta médica.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
a data de sua publicação.

Justifi cação

O número de benefi ciários de planos de saúde 
no País cresceu expressivamente ao longo da última 

década, de acordo com a publicação Foco – Saúde 
Suplementar, da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS). Houve duplicação do mercado de planos 
de saúde, com fortalecimento econômico de muitas 
operadoras. Diante dessas evidências, poder-se-ia 
concluir que as operadoras de planos de saúde ofe-
recem serviços de excepcional qualidade e, com isso, 
atraem cada vez mais clientes.

O crescimento do volume de adesões a planos 
de saúde deve ser atribuído, contudo, ao aumento do 
poder aquisitivo da população e à deterioração dos 
serviços públicos de saúde, e não à qualidade dos 
serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 
Os crescentes índices de reclamações contra planos 
de saúde corroboram essa afi rmação.

Certamente contribui para a baixa qualidade do 
atendimento oferecido pelos planos a insatisfação dos 
médicos com a remuneração e com o tratamento a eles 
dispensados pelas operadoras. É difícil trabalhar com 
entusiasmo mediante a remuneração irrisória atual-
mente oferecida pelas operadoras.

Com efeito, a relação entre médicos e operadoras 
deteriorou-se a tal ponto que, nos últimos anos, aqueles 
organizaram inúmeras paralisações de âmbito nacional, 
com grande adesão da classe médica ao movimento. 
Os profi ssionais cobram aumentos regulares nos ho-
norários e melhores condições de trabalho. Nada mais 
justo, considerando que as mensalidades dos planos 
de saúde não param de subir, inclusive em índices 
superiores aos da infl ação, enquanto a remuneração 
por consultas está praticamente congelada há anos.

A fi m de tentar equilibrar a relação entre médi-
cos e operadoras, entendo ser razoável que os rea-
justes aplicados às mensalidades dos planos sejam 
integralmente repassados à remuneração paga pelas 
consultas médicas.

É o que proponho no projeto de lei ora submetido 
ao Congresso Nacional. Considerando a relevância do 
tema, espero contar com o apoio dos Pares para sua 
aprovação. – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Texto compilado

Dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde.

 O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

 Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer pres-
tador de serviço ou profi ssional de saúde, da condi-
ção de contratado, credenciado ou cooperado de uma 
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operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o 
do art. 1o desta Lei, implicará as seguintes obrigações 
e direitos: (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001)

 I – o consumidor de determinada operadora, em 
nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto ou alegação, 
pode ser discriminado ou atendido de forma distinta 
daquela dispensada aos clientes vinculados a outra 
operadora ou plano;

 II – a marcação de consultas, exames e quais-
quer outros procedimentos deve ser feita de forma a 
atender às necessidades dos consumidores, privile-
giando os casos de emergência ou urgência, assim 
como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos 
de idade, as gestantes, lactantes, lactentes e crianças 
até cinco anos;

 III – a manutenção de relacionamento de con-
tratação ou credenciamento com quantas operado-
ras de planos ou seguros privados de assistência à 
saúde desejar, sendo expressamente vedado impor 
contratos de exclusividade ou de restrição à ativida-
de profi ssional. 

  III – a manutenção de relacionamento de con-
tratação, credenciamento ou referenciamento com nú-
mero ilimitado de operadoras, sendo expressamente 
vedado às operadoras, independente de sua natureza 
jurídica constitutiva, impor contratos de exclusividade 
ou de restrição à atividade profi ssional. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

  Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 
1999, os prestadores de serviço ou profi ssionais de 
saúde não poderão manter contrato, credenciamento 
ou referenciamento com operadoras que não tiverem 
registros para funcionamento e comercialização con-
forme previsto nesta Lei, sob pena de responsabilidade 
por atividade irregular. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.177-44, de 2001)

 Art. 19. As pessoas jurídicas que, na data de 
vigência desta Lei, já atuavam como operadoras de 
planos ou seguros privados de assistência à saúde 
terão o prazo de cento e oitenta dias, contado da ex-
pedição das normas pelo CNSP, para requererem a 
sua autorização de funcionamento. 

 Parágrafo único. O não cumprimento do disposto 
no caput deste artigo implica o pagamento de multa 
diária fi xada pelo CNSP e aplicada pela SUSEP às 
operadoras de planos e seguros de que trata esta Lei. 

(Às Comissões de Assuntos Econômicos e de 
Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão 
terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 359, DE  2012

Dispõe sobre a remarcação, o cancelamento 
e o reembolso de passagem aérea.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A remarcação, o cancelamento e o reem-

bolso de bilhete de voo regular de passageiros obede-
cerão às condições especifi cadas no contrato.

§ 1º Na fi xação dos valores das taxas para re-
marcação, cancelamento ou reembolso de bilhete se-
rão observados o princípio da liberdade tarifária e a 
regulamentação dos órgãos competentes.

§ 2º As taxas de remarcação, cancelamento e 
reembolso deverão ser informadas ao comprador jun-
tamente com o preço do bilhete, de forma clara e 
destacada.

§ 3º A cobrança por remarcação, cancelamento 
ou reembolso, ainda que calculada cumulativamente, 
não poderá exceder a cem por cento do preço pago 
pelo comprador para cada trecho.

§ 4º Não acarretará ônus para o passageiro a 
alteração que não tenha sido por ele solicitada ou 
que seja decorrente de modifi cação introduzida pelo 
transportador nas condições contratadas.

Art. 2º A opção de remarcação de reserva deverá 
estar disponível para o passageiro nos mesmos canais 
utilizados para a venda de passagens.

Parágrafo único. Nos canais de vendas não pre-
senciais e não assistidos, a remarcação será livre de 
ônus até duas horas após a compra da passagem.

Art. 3º As empresas aéreas deverão garantir a 
oferta de passagens em classes tarifárias sobre as 
quais não incidam restrições ou multas para remarca-
ção ou cancelamento em todos os assentos de todos 
os trechos.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após cento e vinte 
dias de sua publicação.

Justifi cação

A liberdade tarifária das empresas aéreas é um 
dos grandes pilares da inclusão social que temos obser-
vado na aviação comercial brasileira nos últimos anos.

Nesse regime, os assentos em cada voo são 
precifi cados de acordo com diversos critérios, entre 
eles o horário, o mês e o dia da semana da reserva, 
proximidade de feriados ou datas comemorativas, ocu-
pação do voo, antecedência da compra, e, fi nalmente, 
o valor ou percentual da multa a ser pago em caso de 
remarcações, cancelamentos e reembolsos.

Essa diferenciação de preços permite o eventu-
al surgimento de tarifas promocionais, destinadas a 
atrair pessoas que deixariam de viajar ou utilizariam 
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outro meio de transporte se tivessem que pagar a tarifa 
normal. É razoável, assim, que, em troca de uma pas-
sagem com preço mais baixo, exija-se do passageiro 
uma maior certeza quanto à realização da viagem, o 
que contribui para a previsibilidade dos fl uxos de re-
ceitas das empresas aéreas.

Esse importante princípio esteve recentemen-
te sob ameaça do Poder Judiciário, que, por uma in-
terpretação do Código Civil, limitou o valor da multa 
cobrada pelas empresas aéreas a 10% do valor do 
bilhete. Felizmente, a decisão já foi revertida, pois se 
percebeu que ela seria extremamente prejudicial ao 
consumidor. De fato, permitir o cancelamento a qual-
quer tempo com baixo custo reduziria a diversidade 
de perfi s de passagens aéreas colocadas à disposição 
dos usuários, fazendo com que as tarifas convergis-
sem para uma média que, inevitavelmente, excederia 
o valor que muitas famílias estariam dispostas a pagar.

Por isso, o projeto reafi rma o princípio da liber-
dade tarifária e a competência dos órgãos reguladores 
para atuar no mercado de transporte aéreo, sem des-
conhecer, todavia, que, apesar dos amplos benefícios 
propiciados pelo modelo, há espaço para aperfeiçoá-lo 
e para coibir abusos.

Em primeiro lugar, o consumidor precisa estar 
bem informado e ciente das características do pro-
duto que está adquirindo. Nesse sentido, a proposta 
que apresento exige que a possibilidade de cobrança 
de multa por remarcação ou cancelamento fi que per-
feitamente clara para o comprador. Hoje, muitos sítios 
de compras de passagens apresentam essas infor-
mações de forma pouco visível, impressas em letras 
miúdas ou mesmo em página diferente daquela onde 
se realiza a compra.

Na sequência, o projeto busca proteger o con-
sumidor de situações abusivas nas quais o valor co-
brado pela remarcação ou cancelamento é superior 
ao valor pago pelo bilhete. Isto ocorre principalmente 
em viagens de ida e volta obrigatória em que um dos 
trechos é vendido a preço muito baixo, às vezes até 
simbólico. Porém, quando o consumidor tenta remar-
car ou cancelar o trecho de menor preço, o valor da 
multa é associado ao trecho comprado pelo preço nor-
mal. Ora, o perdimento do trecho mais barato já seria 
penalidade sufi ciente para dissuadir o consumidor de 
comprá-lo caso não tenha a intenção de voar. Nessas 
circunstâncias, a cobrança adicional sobre o outro 
trecho confi gura vantagem excessiva, que o projeto 
pretende combater.

Visa, ainda, a proposição impedir que as empre-
sas aéreas imponham multas disfarçadas pela remar-
cação da reserva. Ocorre que algumas empresas que 
vendem passagens pela internet não permitem que as 

remarcações sejam feitas por meio do mesmo canal. 
Porém, quando o consumidor usa outro canal – o te-
lefone ou o balcão do aeroporto – a empresa aérea 
cobra uma taxa por esse serviço. Trata-se de prática 
claramente injusta, pois além de impor o custo da taxa, 
a empresa direciona o consumidor para um canal menos 
conveniente, muitas vezes com longas fi las de espera.

Em caso de eventual erro do comprador no mo-
mento da transação pela internet, o projeto busca as-
segurar a remarcação sem taxas.

Por último, pretende-se evitar que as empresas 
obriguem o consumidor a adquirir, por falta de alter-
nativa, passagens sujeitas à cobrança de elevadas 
multas para alteração, o que é muito diferente de dar 
ao consumidor a opção de uma tarifa promocional. A 
possibilidade de adquirir uma passagem mais fl exível 
deve estar sempre disponível para o comprador, de 
modo que ele possa exercer seu direito de escolha. 
As grandes companhias aéreas adotam essa prática, 
porém algumas empresas menores ainda não dispõem 
dessa facilidade. Isso prejudica o passageiro basea-
do em cidades de menor porte – em especial, aquele 
que, para atingir a maioria dos destinos, depende de 
conexões entre voos operados por diferentes empre-
sas aéreas –, já que as companhias costumam aplicar 
regras mais restritivas quando combinam diferentes 
classes tarifárias.

Para que as empresas aéreas possam adaptar 
seus sistemas de reservas aos comandos decorrentes 
da nova lei, o projeto estabelece o prazo de 120 dias 
para início da vigência.

Pelo exposto, submeto esta proposta à aprecia-
ção dos ilustres membros do Congresso Nacional, na 
expectativa do apoio necessário à sua aprovação. – 
Senador Vital do Rêgo.

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de 
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à 
última decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 360, DE 2012

Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
para disciplinar a publicidade dirigida a 
crianças e adolescentes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

passa a vigorar acrescida dos arts. 37-A e 37-B, com 
a seguinte redação:

“Art. 37-A. É proibida a publicidade dirigida a 
crianças e adolescentes que:
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I – dirija apelo imperativo de consumo direta-
mente à criança ou adolescente;
II – desmereça valor social positivo, tais como, 
entre outros, amizade, urbanidade, honestida-
de, justiça, generosidade e respeito a pessoas, 
animais e ao meio ambiente;
III – provoque deliberadamente qualquer tipo 
de discriminação, em particular daquele que, 
por qualquer motivo, não seja consumidor do 
produto ou serviço;
IV – associe criança ou adolescente a situação 
incompatível com sua situação, seja ela ilegal, 
perigosa ou socialmente condenável;
V – imponha a noção de que o consumo do 
produto ou serviço proporcione superioridade 
ou, na sua falta, inferioridade;
VI – provoque situação de constrangimento 
aos pais ou responsáveis, com o propósito de 
impingir o consumo;
VII – empregue criança ou adolescente como 
modelo para vocalizar apelo direto, recomen-
dação ou sugestão de uso ou consumo, ad-
mitida a participação dele na demonstração 
pertinente do produto ou serviço;
VIII – utilize formato jornalístico, de modo que 
o anúncio seja confundido com notícia;
IX – apregoe que produto ou serviço destinado 
ao consumo por criança ou adolescente con-
tenha característica, mas que é encontrada 
nos similares;
X – utilize situação de pressão psicológica ou 
violência que seja capaz de provocar medo;
XI – utilize criança ou adolescente como mo-
delo publicitário para promover o consumo de 
qualquer produto ou serviço incompatível com 
sua situação, tais como arma de fogo, bebida 
alcoólica, produtos fumígeros, fogos de artifício 
e loteria, e qualquer outro restringido por lei;
XII – anuncie produto alimentício com teores 
excessivos de sódio, açúcares livres e gordu-
ras trans e saturada.”

“Art. 37-B. A publicidade destinada ao consu-
mo do produto ou serviço por criança ou ado-
lescente deverá:
I – contribuir para o desenvolvimento positivo 
da relação entre pais e fi lhos, aluno e profes-
sor, e demais relacionamentos que envolvam 
a criança ou adolescente;
II – respeitar a dignidade, ingenuidade, credu-
lidade, inexperiência e sentimento de lealdade 
da criança ou do adolescente;

III – dar atenção especial à característica psico-
lógica da criança ou do adolescente, tendo em 
vista sua menor capacidade de discernimento;
IV – obedecer a cuidado que evite distorção 
psicológica no modelo publicitário e na criança 
ou adolescente;
V – evitar o estímulo a comportamento social-
mente condenável.” 

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

Justifi cação

A fi nalidade deste projeto de lei é regulamentar 
a publicidade infantil direcionada à criança ou ao ado-
lescente consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor atual veda 
a veiculação de publicidade enganosa e abusiva, mas 
não detalha sufi cientemente os casos em que é proibi-
da a produção de mensagem publicitária destinada ao 
público infantil. Consideramos o texto do Código muito 
aberto a interpretações tanto para negar quanto para 
autorizar a veiculação da publicidade nessa matéria.

O presente projeto de lei acrescenta dois novos 
artigos ao Código. O primeiro tem o objetivo de vedar a 
publicidade infantil em doze hipóteses, nas quais con-
sideramos que não deve haver mensagem publicitária. 
O segundo dirige o conteúdo da publicidade visando 
contribuir para o desenvolvimento positivo da criança 
e do adolescente. 

A redação do projeto foi efetuada com base na 
Seção 11, destinado a crianças e jovens, do Código 
Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, elabo-
rado pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária (CONAR). 

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres 
Pares para a aprovação do projeto. – Senador Vital 
do Rêgo

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Texto compilado
Mensagem de veto
Regulamento
Regulamento
Vigência
Vide Decreto nº 2.181, de 1997

Dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências.

 O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa 
ou abusiva.

 § 1° É enganosa qualquer modalidade de infor-
mação ou comunicação de caráter publicitário, inteira 
ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 
mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consu-
midor a respeito da natureza, características, qualidade, 
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer 
outros dados sobre produtos e serviços.

 § 2° É abusiva, dentre outras a publicidade dis-
criminatória de qualquer natureza, a que incite à vio-
lência, explore o medo ou a superstição, se aproveite 
da defi ciência de julgamento e experiência da criança, 
desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de 
induzir o consumidor a se comportar de forma preju-
dicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

 § 3° Para os efeitos deste código, a publicidade 
é enganosa por omissão quando deixar de informar 
sobre dado essencial do produto ou serviço.

  § 4° (Vetado).
....................................................................................

I – Código Brasileiro de Autorregulamentação 
Publicitária: 

SEÇÃO 11 – Crianças e Jovens

Art. 37 – Os esforços de pais, educadores, auto-
ridades e da comunidade devem encontrar na publici-
dade fator coadjuvante na formação de cidadãos res-
ponsáveis e consumidores conscientes. Diante de tal 
perspectiva, nenhum anúncio dirigirá apelo imperativo 
de consumo diretamente à criança. E mais: 

I – Os anúncios deverão refl etir cuidados espe-
ciais em relação a segurança e às boas maneiras e, 
ainda, abster-se de: 

a. desmerecer valores sociais positivos, tais como, 
dentre outros, amizade, urbanidade, honestidade, jus-
tiça, generosidade e respeito a pessoas, animais e ao 
meio ambiente; b. provocar deliberadamente qualquer 
tipo de discriminação, em particular daqueles que, por 
qualquer motivo, não sejam consumidores do produto; 
c. associar crianças e adolescentes a situações incom-
patíveis com sua condição, sejam elas ilegais, perigosas 
ou socialmente condenáveis; d. impor a noção de que 
o consumo do produto proporcione superioridade ou, 
na sua falta, a inferioridade; e. provocar situações de 
constrangimento aos pais ou responsáveis, ou moles-
tar terceiros, com o propósito de impingir o consumo; f. 
empregar crianças e adolescentes como modelos para 
vocalizar apelo direto, recomendação ou sugestão de 
uso ou consumo, admitida, entretanto, a participação 
deles nas demonstrações pertinentes de serviço ou 
produto; g. utilizar formato jornalístico, a fi m de evitar 
que anúncio seja confundido com notícia; h. aprego-

ar que produto destinado ao consumo por crianças e 
adolescentes contenha características peculiares que, 
em verdade, são encontradas em todos os similares; i. 
utilizar situações de pressão psicológica ou violência 
que sejam capazes de infundir medo. 

II – Quando os produtos forem destinados ao consu-
mo por crianças e adolescentes seus anúncios deverão: 

a. procurar contribuir para o desenvolvimento 
positivo das relações entre pais e fi lhos, alunos e pro-
fessores, e demais relacionamentos que envolvam o 
público-alvo; b. respeitar a dignidade, ingenuidade, 
credulidade, inexperiência e o sentimento de lealdade 
do público-alvo; c. dar atenção especial às característi-
cas psicológicas do público-alvo, presumida sua menor 
capacidade de discernimento; d. obedecer a cuidados 
tais que evitem eventuais distorções psicológicas nos 
modelos publicitários e no público-alvo; e. abster-se de 
estimular comportamentos socialmente condenáveis. 

Parágrafo 1º Crianças e adolescentes não deverão 
fi gurar como modelos publicitários em anúncio que pro-
mova o consumo de quaisquer bens e serviços incom-
patíveis com sua condição, tais como armas de fogo, 
bebidas alcoólicas, cigarros, fogos de artifício e loterias, e 
todos os demais igualmente afetados por restrição legal. 

Parágrafo 2º 
O planejamento de mídia dos anúncios de produ-

tos de que trata o inciso II levará em conta que crian-
ças e adolescentes têm sua atenção especialmente 
despertada para eles. Assim, tais anúncios refl etirão 
as restrições técnica e eticamente recomendáveis, e 
adotar-se-á a interpretação a mais restritiva para todas 
as normas aqui dispostas. 

Nota: Nesta Seção adotaram-se os parâmetros de-
fi nidos no art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei nº 8.069/90): “Considera-se criança, para os efeitos 
desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, 
e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.”

(Às Comissões de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa; e de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, ca-
bendo à última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 876, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja encaminhado 
Voto de Congratulações ao Serviço Brasileiro de Apoio 
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às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), pelo trans-
curso dos 40 anos de sua fundação, ocorrido no dia 
17 de julho de 2012.

Criado em 1972, o Sebrae trabalha pelo estímulo 
e desenvolvimento dos pequenos negócios. Os micro-
empreendedores individuais, microempresas e empre-
sas de pequeno porte representam 99% das empresas 
brasileiras, respondem por aproximadamente 25% do 
Produto Interno Bruto (PIB), geram mais da metade 
dos empregos formais e são responsáveis por 40% da 
massa salarial paga no País.

Ao longo desses 40 anos, o Sebrae se consolidou 
como principal parceiro dos empreendedores brasilei-
ros, formalizando empresas, gerando empregos e renda 
através do repasse de soluções e tecnologias ajustadas 
às necessidades específi cas dos diferentes segmentos.

A homenagem do Senado Federal, que é exten-
siva a todos os funcionários e colaboradores, deverá 
ser encaminhada para o seu Diretor-Presidente, Luiz 
Eduardo Pereira Barretto Filho, no seguinte endereço: 
Av. L2 Sul –  SGAS Quadra 605 Conjunto A – Asa Sul 
Brasília-DF. CEP: 70.200-645. – Senadora Ana Amélia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– A Presidência designa o Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, como titular, em substituição ao Deputado Jovair 
Arantes, e o Deputado Nelson Marquezelli, como su-
plente, em substituição ao Deputado Arnon Bezerra, 
para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir 
parecer à Medida Provisória nº 582, de 2012, con-
forme o Ofício nº 374, de 2012, da Liderança do PTB 
na Câmara dos Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 374/2012

Brasília, 9 de outubro de 2012

Assunto: Indicação para Medida Provisória nº 582
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência do Senhor Deputado 

Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), na qualidade de Titular 
e em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes 
(PTB-GO) e o Senhor Deputado Nelson Marquezelli 
(PTB-SP) na qualidade de Suplente e em substituição 
ao Senhor Deputado Arnon Bezerra (PTB-CE), para a 
Comissão Mista sobre a Medida Provisória nº 582, de 
20 de setembro de 2012, que “altera a Lei nº 12.546, 
de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição pre-
videnciária de empresas dos setores industriais e de 

serviços; permite depreciação de bens de capital para 
apuração do Imposto de Tenda: institui o Regime Espe-
cial de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura 
da Indústria de Fertilizantes; altera a Lei nº 12.598, de 
22 de março de 2012, quanto à abrangência do Regime 
Especial Tributário para a Indústria de Defesa; altera 
a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
Cofi ns na comercialização de laranja; reduz o Imposto 
de Renda devido pelo prestador autônomo de trans-
porte de carga; e dá outras providências”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos 
de estima e elevada consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designa o Deputado Silvio Cos-
ta, como titular, em substituição ao Deputado Jovair 
Arantes, para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 577, de 2012, 
conforme o Ofício nº 375, de 2012, da Liderança do 
PTB na Câmara dos Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 375/2012

Brasília, 9 de outubro de 2012

Assunto: Indicação para Medida Provisória nº 577
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência do Senhor Deputado 

Silvio Costa (PTB-PE), na qualidade de Titular e em 
substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes (PTB-
-GO), para a Comissão Mista sobre a Medida Provi-
sória nº 577, de 29 de agosto de 2012, que “Dispõe 
sobre a extinção das concessões de serviço público 
de energia elétrica e a prestação temporária do ser-
viço sobre a intervenção para adequação do serviço 
público de energia elétrica, e dá outras providências”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos 
de estima e elevada consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designa o Deputado José Chaves, 
como suplente, em substituição ao Deputado Arnon 
Bezerra, para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 579, de 2012, 
conforme o Ofício nº 376, de 2012, da Liderança do 
PTB na Câmara dos Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:
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Of. 376/2012

Brasília, 9 de outubro de 2012

Assunto: Indicação para Medida Provisória nº 579
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado José 

Chaves (PTB – PE), na qualidade de Suplente e em 
substituição ao Senhor Deputado Arnon Bezerra (PTB 
– CE), para a Comissão Mista sobre a Medida Provisória 
nº 579, de 11 de setembro de 2012, que “Dispõe sobre 
as concessões de geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, 
sobre a modicidade tarifária e dá outras providências”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e elevada consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência designa o Deputado Izalci, como membro 
titular, em substituição ao Deputado Lincoln Portela, para 
integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer 
à Medida Provisória nº 581, de 2012, conforme o Ofí-
cio nº 497, de 2012, da Liderança do Bloco PR/PTdoB/
PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB na Câmara dos Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 497/2012 – Bloco

Brasília, 9 de outubro de 2012

Assunto: Indicação para Titularidade de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência 

no sentido de indicar o Deputado Izalci (PR – DF) em 
substituição ao Deputado Lincoln Portela (PR – MG), 
como membro Titular na Comissão mista destinada a 
examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 
581, de 2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o 
Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO; 
autoriza a União a conceder subvenção econômica às 
instituições fi nanceiras ofi ciais federais, sob a forma de 
equalização de taxa de juros nas operações de crédito 
para investimentos no âmbito do FDCO; altera as Leis 
nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e nº 10.177, de 
12 de janeiro de 2001, que tratam das operações com 
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamen-
to do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste; constitui 
fonte adicional de recursos para ampliação de limites 
operacionais da Caixa Econômica Federal e do Banco 
do Brasil S.A., e dá outras providências”.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência designa os Deputados Leandro Vilela, 
como titular, em substituição ao Deputado Henrique 
Eduardo Alves, e os Deputados Ronaldo Benedet e 
Eduardo Cunha, como suplentes, em substituição aos 
Deputados Teresa Surita e Antônio Andrade, para in-
tegrarem a Comissão Mista destinada a proferir pare-
cer à Medida Provisória nº 582, de 2012, conforme 
o Ofício nº 986, de 2012, da Liderança do PMDB na 
Câmara dos Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

OF/GAB/I/Nº 986

Brasília, 9 de outubro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Leandro Vilela passa a participar, na qualidade de Ti-
tular, da Comissão Mista destinada a proferir parecer à 
Medida Provisória nº 582/2012, em minha substituição, 
e os Deputados Ronaldo Benedet e Eduardo Cunha 
passa a participar, na mesma Comissão, na qualidade 
de suplentes, em substituição aos Deputados Antônio 
Andrade e Teresa Surita.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência designa a Deputada Rosane Ferreira, 
como membro suplente, em substituição ao Deputado 
Sarney Filho, para integrar a Comissão Mista destina-
da a proferir parecer à Medida Provisória nº 582, de 
2012, conforme o Ofício nº 204, de 2012, da Liderança 
do Bloco PV/PPS, na Câmara dos Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

OF/LID/Nº 204/2012

Brasília, 10 de outubro de 2012

Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Rosane 

Ferreira – PV/PR, em substituição ao Deputado Sar-
ney Filho – PV/MA, para integrar como suplente a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 
582/12, que “Altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezem-
bro de 2011, quanto à contribuição previdenciária de 
empresas dos setores industriais e de serviços; per-
mite depreciação de bens de capital para apuração 
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do Imposto de Renda; institui o Regime Especial de 
Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura da In-
dústria de Fertilizantes; altera a Lei nº 12.598, de 22 
de março de 2012, quanto à abrangência do Regime 
Especial Tributário para a Indústria de Defesa; altera a 
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Co-
fi ns na comercialização da laranja; reduz o Imposto de 
Renda devido pelo prestador autônomo de transporte 
de carga; e dá outras providências.”

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
Líder do Bloco PV, PPS.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra ao Senador Pedro Taques. 
Houve uma permuta para que ele falasse primeiro. Em 
seguida, falará o Senador Tomás Correia. Depois do 
Senador Tomás Correia, eu o convido a presidir.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ci-
dadãos que nos acompanham pelos meios de comu-
nicação do Senado da República, povo do Estado de 
Mato Grosso, em discurso proferido no Athénée Royal 
de Paris, em 1819, Benjamin Constant explica que a 
liberdade dos modernos, diferenciando esse direito, 
em sua essência, da liberdade dos antigos, seria, para 
cada um, o direito de não se submeter senão às leis, 
de não poder ser preso, nem detido, nem condenado, 
nem maltratado de nenhuma maneira, pelo efeito da 
vontade arbitrária de um ou de vários indivíduos.

E continua Benjamin Constant: é para cada um o 
direito de dizer sua opinião, de escolher seu trabalho 
e de exercê-lo, de dispor de sua propriedade, de ir e 
vir sem necessitar de permissão e sem ter que prestar 
contas de seus motivos ou de seus passos.

Mas para que isso acontecesse, Senadores, foi 
preciso substituir o súdito pelo cidadão, permitir aos 
homens a participação na gestão dos bens públicos, 
trocar a vontade do rei pela vontade da lei, o que sig-
nifi ca superar o governo dos coronéis e caudilhos pelo 
império do direito.

E assim se forma a chamada República: a Cons-
tituição e as leis se colocam acima de todos. Repito: 
a Constituição e as leis se colocam acima de todos. O 
bem comum deve fi car imune aos caprichos particula-
res, às vontades arbitrárias e aos interesses menores 
de um ou outro partido. A República demanda respeito 
às instituições políticas, especialmente ao Parlamento, 
lugar de maior expressão da vida democrática.

Contudo, Sr. Presidente, no Brasil, talvez por con-
ta do espírito que privilegia a ética da aventura, como 
dizia Sérgio Buarque de Holanda em seu Raízes do 
Brasil, faltava um passo importante para a concretiza-
ção do ideário republicano, qual seja, a superação do 

coronelismo personalista, em que as elites econômicas 
e políticas se colocavam acima dos homens comuns, 
homens de bem e trabalhadores que não aceitam a 
existência de castas de privilegiados imunes à apli-
cação da lei. 

Por isso, Senadora Ana Amélia, só me resta 
aplaudir os rumos dados pelo Supremo Tribunal Fe-
deral no julgamento da Ação Penal, já famosa pelo 
seu número, 470, mais conhecido como julgamento 
do mensalão, pois a Nação toda assiste à submissão 
das elites econômicas e políticas que governaram o 
País nos últimos anos aos ditames impessoais e in-
contestes da lei, superando o súdito pelo cidadão, a 
palavra do rei pela palavra da lei.

Assim, o mais atrevido e escandaloso esquema 
de corrupção e de desvio de dinheiro público fl agrado 
no Brasil, conforme destacou o Procurador-Geral da 
República, Roberto Gurgel, vai recebendo uma resposta 
merecida. Com a apreciação das inúmeras provas pre-
sentes nos autos, as condenações vão acontecendo. 

Por envolver sofi sticados esquemas de corrup-
ção e desvio de dinheiro público, bem como pela vil 
tentativa de subordinar o Parlamento brasileiro ao im-
perialismo do Executivo da maneira mais torpe possí-
vel, ou seja, a compra de votos de Deputados, o caso 
abalou os alicerces desta República. Derrubou o então 
Ministro da Casa Civil, derrubou a cúpula da Câmara 
dos Deputados e até mesmo chegou-se a suscitar o 
impeachment do Presidente da República.

Com efeito, explica a denúncia do Ministério Pú-
blico Federal que o ex-Ministro, depois Deputado cas-
sado, e agora cidadão condenado, José Dirceu, talvez 
o mais próximo interlocutor do então Presidente e Mi-
nistro mais infl uente de seu governo, arquitetou uma 
“sofi sticada organização criminosa, que se estruturou 
profi ssionalmente para a prática de crimes como pe-
culato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão 
fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude”. 

Essas organização criminosa, Sr. Presidente, con-
tava com a participação de empresários, banqueiros, 
políticos que agiram para desviar recursos públicos e 
compra de apoio político, com o objetivo de consolidar 
o projeto hegemônico de manutenção do poder nas 
mãos do partido que recém ascendera ao posto mais 
alto da República.

Ainda segundo a denúncia do Ministério Público 
Federal, no depoimento que prestou na Comissão de 
Ética da Câmara dos Deputados e também na CPMI 
chamada dos Correios, Roberto Jefferson afi rmou que 
o esquema pelo mesmo noticiado era dirigido e ope-
racionalizado, entre outros, pelo ex-Ministro-Chefe da 
Casa Civil, José Dirceu, hoje um cidadão condenado 
pelo ex-Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, De-
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lúbio Soares, e por um empresário do ramo de pu-
blicidade de Minas Gerais, até então desconhecido 
do grande público, chamado Marcos Valério, ao qual 
incumbia a distribuição do vil metal. Vil metal, o cha-
mado dinheiro sujo.

Relevante destacar que as imputações feitas pelo 
ex-Deputado Roberto Jefferson fi caram comprovadas. 
Por isso, vamos aos fatos.

Especialmente em relação ao núcleo político da 
quadrilha, formada pelo ex-Ministro José Dirceu, pelo 
ex-Presidente do Partido dos Trabalhadores, José Ge-
noíno, pelo ex-tesoureiro do mesmo partido, Delúbio 
Soares e pelo publicitário Marcos Valério, fi cou devi-
damente comprovada a prática do crime de corrupção 
ativa, conforme se extrai do relatório do Ministro Relator, 
Joaquim Barbosa, e dos votos dos demais ministros 
que já apreciaram a questão, além da provável conde-
nação pelo crime de formação de quadrilha.

Nesses votos, está claro que José Dirceu, hoje 
um cidadão condenado, foi apenado – ainda não ape-
nado, mas ao menos a culpa já a ele está relacionada 
– com base na teoria do domínio do fato. O que seria 
esta teoria do domínio do fato, Senadora Ana Amélia? 
O Supremo, até agora comprovou que ele possuía co-
nhecimento de tudo e fazia parte do primeiro escalão 
do governo e do esquema de compra de votos. 

Falando para o cidadão mais humilde, comprar 
voto de parlamentar é comprar consciência, Senador 
Tomás. É a mesma coisa de comprar uma decisão ju-
dicial. É comprar a vontade do cidadão expressa na 
verdade das urnas, que nos manda para esta Casa e 
para a Casa aí ao lado.

Segundo o relatório do Ministro Joaquim Bar-
bosa, o cidadão condenado, José Dirceu, participou 
de reuniões fechadas, jantares, encontros secretos, 
exerceu o comando e deu garantias ao esquema cri-
minoso, além de coordenar a divisão de tarefas. Ainda 
segundo o Ministro Relator, o conjunto probatório sobre 
os pagamentos efetuados por Delúbio Soares e Mar-
cos Valério a parlamentares – portanto, para comprar 
consciências – coloca o então Ministro da Casa Civil 
na posição central da organização e da prática como 
mandante das promessas de pagamento das vanta-
gens indevidas a parlamentares, para apoiar o governo.

Para demonstrar as fontes de sua convicção, o 
Relator leu depoimentos de Marcos Valério e Delúbio 
Soares, ex-Tesoureiro do PT, sobre o cidadão hoje 
condenado, José Dirceu. Afi rmou que Delúbio tentou 
protegê-lo, mas depois admitiu a ligação do ex-Ministro 
com o operador do esquema – são as palavras do Mi-
nistro Relator. Ainda continua. Na análise de Joaquim 
Barbosa, os autos mostram que José Dirceu mantinha 
proximidade e infl uência superlativa – repito: superlati-

va – sobre os demais corréus, especialmente os dois 
núcleos publicitário e fi nanceiro, afi rmou o Ministro. 

Para a minha honra, concedo um aparte à Se-
nadora Ana Amélia, digna representante dos gaúchos 
nesta Casa. 

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Sena-
dor Pedro Taques, o senhor que honra o Senado e que 
traz, como grande patrimônio, na sua forma pessoal de 
como um Senador deve agir, representa a instituição 
que teve uma parte, um protagonismo fundamental 
nesse processo, que é o Ministério Público. Como tal, 
faço questão de cumprimentá-lo, no reconhecimento 
a essa instituição. No momento em que muitas insti-
tuições e as próprias lideranças, em todos os setores 
da vida nacional, enfrentam descrédito, desconfi ança 
e, em algumas áreas, dúvidas sobre a qualidade des-
sas lideranças, vemos um crescimento da confi ança 
da sociedade brasileira nesse julgamento, pela atitude 
reta, competente e independente do Supremo Tribunal 
Federal nesse processo. É gratifi cante para os cida-
dãos e cidadãs deste País verifi carem a forma como 
os Ministros agiram e estão agindo na conclusão dos 
trabalhos, quando não se acreditava que o processo 
fosse dar algum resultado. O resultado é a certeza de 
que a justiça existe. Pode tardar, mas, nesse caso, não 
falhou. Mais ainda, Senador Pedro Taques, eu queria 
dizer que, para a instituição Congresso Nacional, é 
também relevante o fato de que tudo isso se originou 
de uma CPI feita no Congresso. As CPIs não são ine-
fi cazes, inefi cientes. Elas têm seu signifi cado, como a 
famosa CPI dos Correios, a que V. Exª acabou de se 
referir, pelo trabalho do Relator Osmar Serraglio e do 
Senador Delcídio do Amaral. Então, é bom reconhe-
cer isso e o fato de o Procurador Antonio Fernando 
de Souza ter sido o primeiro a acolher a denúncia e 
encaminhá-la ao Supremo, e, depois, o atual Procu-
rador-Geral da República, Roberto Gurgel. Portanto, 
as instituições, com esse julgamento, saem fortaleci-
das, talvez até mais do que as pessoas. Mas convém 
ressaltar novamente o trabalho do Relator no Supre-
mo Tribunal Federal, o mineiro de Paracatu, Joaquim 
Barbosa. Nós todos nos sentimos bem representados 
pela atitude que ele tomou, assim como os Ministros 
que ajudaram a confi rmar um julgamento sério, sereno, 
de muita competência e de muito compromisso com 
a lei, a ordem e a dignidade no exercício da política e, 
sobretudo, no exercício de um julgamento que foi esse 
que orgulha a todos os brasileiros, dada a repercussão 
que está tendo, inclusive internacionalmente. Então, 
eu queria apenas reafi rmar os cumprimentos a V. Exª 
pela análise que, técnica, política e institucionalmen-
te, está fazendo a respeito do que vimos ontem no 
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encerramento desse julgamento. Parabéns, Senador 
Pedro Taques!

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito 
obrigado, Senadora Ana Amélia. Seu aparte traz luzes 
ao meu humilde discurso. 

Antes de continuar meu pronunciamento, gostaria 
de abrir dois pontos na fala de V. Exª: o primeiro deles 
é sobre a importância de uma comissão parlamentar 
de inquérito. Esse julgamento do mensalão surge de 
uma investigação levada a cabo em uma comissão par-
lamentar de inquérito, uma comissão mista, formada 
por Deputados e Senadores. E nós estamos vivendo 
o momento de outra comissão parlamentar mista de 
inquérito, a chamada CPI do Cachoeira. E, segundo 
a imprensa, já existiria um acordo entre dois grandes 
partidos para encerrar a CPI do Cachoeira.

Muito bem. Encerrar a CPI do Cachoeira, como eu 
disse ontem na CPI, é nós entendermos que o cidadão 
brasileiro pode cair no conto do vigário, é nós jogarmos 
debaixo do tapete o lixo. E esse lixo está podre, feden-
do. Ele está podre e fedendo, Senadora e Senadores, 
porque hoje nós temos condições de chegar até aos 
fi nanciadores de campanhas eleitorais. Explico: foi afas-
tado o sigilo da Delta, restou comprovado que milhões 
de reais, quase R$700 milhões, foram para pessoas 
jurídicas fantasmas, empresas laranjas. E agora nós 
pedimos o afastamento da quebra do sigilo bancário 
dessas pessoas jurídicas de fachada, pessoas jurídi-
cas que só existem para praticar crimes. E nós... Nós 
não. Alguns Parlamentares já estão a dizer que essa 
CPI precisa fechar suas portas. Isso é entender que o 
cidadão brasileiro é bobó cheira-cheira, como dizem 
na minha cidade de Cuiabá. É entender que o povo é 
bobo, Senadora. Isso não é possível.

Este é o primeiro ponto. Eu me manifestei ontem. 
Eu e o Senador Randolfe não concordamos com o en-
cerramento da CPI. Precisamos prorrogar o prazo. E 
existem aqueles que dizem o seguinte: “Ah, a Polícia 
Federal está a investigar.” A Polícia Federal pode estar 
a investigar, mas nós não podemos abrir mão de nos-
sas prerrogativas constitucionais. Encerrar a CPI, ou 
seja, não prorrogá-la é enganar o cidadão brasileiro. 
Este é o primeiro ponto. 

O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é 
sobre a importância do ex-Procurador-Geral da Repú-
blica, Dr. Antonio Fernando, sua importância, sua se-
renidade no oferecimento da peça inicial, da denúncia 
do caso do mensalão. E, agora, a condução pelo Dr. 
Gurgel, o que mostra a independência do Ministério 
Público. 

Se lermos a Constituição como um todo, veremos, 
na Constituição, a independência em dois momentos: 
no art. 2º e no art. 127, § 1º. Independência quer dizer 

ausência de subordinação. Ele deve a sua consciência 
apenas à Constituição da República.

Gostaria de ressaltar a importância disso e tam-
bém a importância do Ministro Relator, Joaquim Bar-
bosa, que saiu do Ministério Público Federal para o 
Supremo Tribunal Federal. A importância do Joaquim 
Barbosa, que, agora, vem sendo criticado, até com 
argumentos preconceituosos, em razão da cor da sua 
pele e aqui nos faz lembrar um grande ser humano: 
Martin Luther King. O cidadão não pode ser julgado pela 
cor da sua pele. Ele não pode ser julgado se é pobre 
ou rico, se é Senador ou trabalhador. Ele só pode ser 
julgado pelo ser caráter, pela sua honestidade, pela 
capacidade de trabalho, e o Ministro Joaquim Barbosa 
está a demonstrar isso.

Muito obrigado.
Antes de voltar à minha fala, eu aqui concedo um 

aparte ao digno representante do Estado de Rondônia, 
Senador Tomás Correia.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Sena-
dor Pedro Taques, eu queria saudar V. Exa nesta tarde e 
dizer, apenas para não interrompê-lo por muito tempo, 
que me chama a atenção um aspecto desse julgamen-
to. A primeira peça a que V. Exa se refere é a denúncia 
muito bem elaborada, muito bem feita. Mas há outro 
aspecto interessante: a defesa dos acusados fi cou a 
critério dos melhores juristas nacionais. Dentre eles...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Ju-
ristas não sei, mas grandes advogados. 

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – É. 
Dentre eles, um dos maiores advogados do Brasil, ex-
-Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, e outros 
não menos relevantes. Então, ali assistimos, por sema-
nas, à sustentação que fez a defesa e a peça acusatória 
também. E, agora, estamos assistindo ao julgamento. 
Confesso a V. Exª que é uma aula de cidadania ouvir 
esse julgamento, porque foi garantida a defesa absoluta 
aos acusados, com o que há de melhor na advocacia 
nacional. Então, ouvi, ontem, um dos acusados dizendo 
que ia mostrar sua inocência, prová-la posteriormente. 
E fi quei a pensar: como, se o Supremo é a última ins-
tância nessa matéria? Como poderia, posteriormente, 
provar para quem, mostrar para quem sua inocência? 
Eu até gostaria que realmente tudo o que foi dito não 
fosse verdade. Que bom para a Nação se as acusações 
não fossem verdadeiras. Mas, infelizmente, apesar da 
grande defesa dos acusados, resta agora o julgamento 
com as condenações tipifi cadas devidamente e com 
a prova muito robusta, deixando claro que os crimes 
efetivamente foram cometidos. Então, eu queria sau-
dar V. Exª e dizer que V. Exª traz um tema atual nesta 
tarde e refere-se a um momento histórico da Nação. 
Ressalto, por fi m, a transparência do Judiciário hoje. 
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Antigamente, esses processos eram julgados até em 
sessões secretas. Hoje, a Nação inteira tem a oportu-
nidade de ver, de participar, de criticar ou de elogiar. 
Portanto, cumprimento V. Exª e agradeço o aparte.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito 
obrigado, Senador Tomás, pelo aparte, que enrique-
ceu a nossa fala.

Quero dizer a V. Exª que o advogado é impres-
cindível para a administração da justiça e para a exis-
tência do próprio Estado. Isso está previsto no art. 133 
da Constituição da República. Agora, você julgar uma 
causa em razão de o advogado ser medalhão, isso 
não é possível. E o Supremo Tribunal Federal assim 
decidiu. Aliás, a Ministra Cármen Lúcia deu um pito, 
uma carraspana nos advogados ontem, porque enten-
deram que caixa 2 é algo que poderia ser tolerável, 
como falarei daqui a pouco. Advogado é imprescindível.

Essa questão do recurso além do Supremo Tribu-
nal Federal, o Supremo Tribunal Federal é o encerra-
mento dos debates. Falar em recorrer à Organização 
dos Estados Americanos é direito de espernear, mas 
o direito de espernear não se encontra na Constitui-
ção. Advogados que dizem isso são advogados que, 
no mínimo, data venia – para usar o juridiquês –, não 
leram a Constituição da República, como disse o Mi-
nistro Joaquim Barbosa, porque a Constituição da 
República afi rma que o nosso Estado é soberano, e 
soberania, aqui, é um poder político supremo e inde-
pendente. Não existe, aqui, a possibilidade de recurso.

No mais, é aquele discurso de quase 99% dos 
presos, dos presidiários das penitenciárias nacionais, 
de que são inocentes e de que houve perseguição. É 
um direito, até humano, reclamar, mas a Constituição 
encerra o julgamento no Supremo Tribunal Federal.

Para minha honra, Sr. Presidente, concedo um 
aparte ao Senador Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Sena-
dor Pedro Taques, V. Exª, com conhecimento jurídico, 
aborda questões essenciais decorrentes desse jul-
gamento histórico pelo Supremo Tribunal Federal. E 
esse julgamento, certamente, supera as expectativas. 
Havia um pessimismo enorme em relação à resposta 
que o Supremo poderia dar à sociedade brasileira. Da 
minha parte, sempre houve esperança e confi ança, 
e várias vezes tive a oportunidade de manifestar-me 
em respeito, sobretudo, ao Supremo Tribunal Fede-
ral do nosso País. Decorre, agora, desse julgamento, 
uma enorme responsabilidade para a classe política. 
O Supremo condena o mensalão e, provavelmente, 
coloca na cadeia alguns dos seus artífi ces principais. 
Mas o modelo está vigente. O sistema está vivo. Ele 
tem que ser destruído, tem que ser sepultado. Nós não 
podemos admitir mais essa tese de que só se gover-

na instalando um balcão de negócios. Porque gover-
nabilidade não tem que rimar com promiscuidade, e 
nós temos a esperança de que, um dia, um presidente 
assuma o poder neste País e demonstre que é possí-
vel governar sem instalar um balcão de negócios. Em 
relação à CPMI Cachoeira, para ser sucinto e não to-
mar o seu tempo, eu gostaria de dizer que compartilho 
da sua posição. Nós não podemos admitir – sequer 
discutir – o encerramento dessa Comissão, porque 
ela não cumpriu ainda o seu dever. Nós temos que 
aprofundar as investigações em relação ao desvio do 
dinheiro público, especialmente através da empresa 
Delta. Estamos apenas no início desse trabalho, então 
temos que ter tempo. Essa CPMI não pode terminar 
em 2012, ela tem que ter prosseguimento em 2013. É 
muito importante, porque é descomunal o desvio de 
dinheiro público. Nós estamos juntos e vamos insistir 
para que essa CPMI seja prorrogada.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito 
obrigado, Senador Alvaro Dias. Quero concordar com 
V. Exª em razão desta palavra desgastada chamada 
governabilidade que, a meu juízo, hoje no Brasil, é um 
eufemismo para a bandalheira e para a submissão do 
Legislativo ao Executivo. É transformar o Legislativo 
nacional em um puxadinho, como já disse várias vezes, 
de um presidencialismo monárquico, de um presiden-
cialismo imperial. A independência do Legislativo e a 
não hipertrofi a, superforça do Executivo, é importante 
para a democracia.

Continuo, Sr. Presidente.
Segundo o Ministro relator, fi cou provado – pro-

vado – que Marcos Valério e Delúbio Soares não agi-
ram sozinhos e que José Dirceu era quem exercia “o 
controle dos atos executórios do qual se ocupou na 
negociação dos recursos empregados e reuniões com 
líderes parlamentares escolhidos para receber vanta-
gens indevidas”.

Sr. Presidente, cidadãos brasileiros, inúmeras 
são as provas. Apenas para exemplifi car, em viagens 
a Portugal, José Dirceu enviou Marcos Valério como 
seu representante.

A polêmica viagem em questão foi realizada por 
Valério; o ex-Secretário do PTB, Emerson Palmieri, 
e o ex-advogado das agências, Rogério Tolentino. O 
Presidente do PTB, Roberto Jefferson, afi rmou que 
foi José Dirceu quem lhe pediu para enviar um repre-
sentante para a reunião em Portugal. O objetivo seria 
negociar um aporte de oito milhões de euros a ser 
dividido entre os dois partidos políticos. Em seu de-
poimento, Palmieri afi rmou que Valério se apresentou 
como representante do PT.

O Relator enfatizou que Valério estava presente 
nas reuniões em Portugal com possíveis doadores e, 
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no Brasil, com bancos que concederam empréstimos 
fajutos, fraudulentos. Ele ressaltou que o publicitário não 
tinha qualquer negócio com as empresas portuguesas 
em que esteve, apenas falava como representante do 
governo brasileiro. Imagine: um cidadão desqualifi cado 
falando como representante do Estado brasileiro, re-
presentante do governo brasileiro. Isso está nos autos 
– isso está nos autos –, mas não está na Constituição. 
Quem pode falar pelo Estado brasileiro, de acordo com 
o art. 84 da Constituição, é o Presidente da República, 
com fundamento no próprio art. 76 da Constituição.

Quanto a José Genoino, fi cou comprovado que 
ele fazia negociações com os partidos envolvidos.

E aqui eu quero ressaltar, Senador Suplicy, a his-
tória do cidadão José Genoino. Ele tem história! Mas 
nós não estamos a julgar história. O Supremo Tribunal 
não está julgando história, não está julgando um parti-
do político. Está julgando fatos, fatos, fatos! Poderiam 
ser do PDT, o Partido de que faço parte; poderiam ser 
do PSDB ou de qualquer outra sigla. Nós estamos jul-
gando no Supremo, hoje, fatos, e os fatos, de acordo 
com o próprio Supremo Tribunal Federal, encontram-
-se comprovados.

Continuo: a prova cabal do envolvimento do ci-
dadão Genoino no esquema criminoso – sua defesa 
insistia que ele era quase uma rainha da Inglaterra, 
sem qualquer ingerência nas fi nanças do PT – foi a 
comprovação de que o petista atuou conscientemente 
como avalista de empréstimos fraudulentos no valor de 
R$3 milhões. Esses recursos foram, na interpretação 
da própria Corte do Supremo Tribunal Federal, simu-
lados junto ao Banco Rural para dar ares de veraci-
dade à origem do dinheiro movimentado pelo famoso 
“valerioduto”.

Na verdade, conforme o próprio Supremo Tribunal 
Federal atestou no julgamento do famoso mensalão, o 
empréstimo juntou-se a diversas frentes de desvio de re-
cursos, inclusive com a usurpação dos cofres públicos, 
para a distribuição de propina no Congresso Nacional. 
Repito: propina no Congresso Nacional. E repito mais 
uma vez, Senador Requião: comprar consciência de 
parlamentar é a mesma coisa que comprar uma sen-
tença judicial. É você violar a verdade das urnas. “Ah, 
mas o julgamento é ideológico” – poderia ser do PDT, 
do PMDB, do PT ou de qualquer outro partido político.

“Na condição de líder da agremiação, ...”
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 

Mais terrível ainda, Senador...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Já 

permito o aparte a V. Exª. Só vou terminar o meu ra-
ciocínio.

“Na condição de líder da agremiação, Genoino 
não poderia desconhecer o esquema”, afi rmou o Mi-
nistro Luiz Fux.

“Genoino admitiu ter assinado empréstimos em 
nome do PT tendo como avalista Marcos Valério, de-
monstrando assim a proximidade entre o acusado e 
o empresário”. Quem atestou isso foi o Ministro Joa-
quim Barbosa.

Quanto a Delúbio Soares, restou provado que 
ele operacionalizava os pagamentos, indicando os 
valores a serem pagos e quem seriam os benefi ciá-
rios do esquema.

Para minha honra, concedo um aparte, Sr. Pre-
sidente, a S. Exª, o digno representante do Estado do 
Paraná, Senador Requião.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – Só 
uma observação, Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Po-
deriam ser várias, em razão da experiência e compe-
tência de V. Exª.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) 
– Mais terrível do que a compra de opinião é haver, 
no Congresso Nacional, opinião à venda. A minha 
preocupação, agora, não é mais repisar a correção 
de alguns malfeitos, graves malfeitos, pelo Supremo 
Tribunal Federal, mas é fazer com que prossiga essa 
atividade. A observação que eu quero fazer é a se-
guinte: se o mensalão do PSDB tivesse sido punido, 
não teria havido mensalão do PT, porque o PT aca-
bou instrumentando os mesmos malandros que com-
pravam votos na reeleição do Fernando Henrique no 
Congresso Nacional. Então, vamos ver agora se não 
estamos diante – e é o que me parece estarmos – de 
um moralismo de ocasião, um julgamento duro, mas 
de oportunidade, e o esquecimento do processo que 
deu origem a esses desvios. Eu gostaria de ver a CPI 
do Cachoeira prorrogada, os sigilos quebrados. E já 
me disponho – soube que V. Exª e o Randolfe estão 
com um abaixo-assinado – a assiná-lo. E gostaria que 
o Senado inteiro o assinasse, e que se quebrassem 
de uma vez os sigilos da Delta, dos políticos, e apro-
fundássemos isso. Senão, passa a ser uma espécie 
de moralismo encontrável em loja de conveniência de 
posto de gasolina, uma condenação dura em deter-
minados momentos e para determinadas tendências 
ideológicas. E a complacência absoluta em relação a 
outras. É aquela coisa do velho Tachito Somoza no 
seu país: para os amigos, tudo; para os indiferentes, 
justiça; e, para o inimigos, chumbo.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Concordo inteiramente com V. Exª. O DNA, segun-
do alguns, deste caso do mensalão, encontra-se em 
Minas Gerais no chamado mensalão do PSDB. Nós 
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temos de falar do PSDB, do PDT, do PQP, do que for, 
Senador Requião. Não interessa o partido político. O 
que interessa são os fatos.

Agora, discordo de V. Exª, se V. Exª me permite, 
Senador Requião, a respeito do moralismo que V. Exª 
está a dizer. Nós não podemos, sob a desculpa de 
não julgar um caso, argumentar que outro caso não foi 
julgado. O Supremo Tribunal Federal não está sendo 
moralista, udenista, lacerdista. O Supremo Tribunal Fe-
deral está julgando fatos, e os fatos são comprovados. 
Esses fatos. O Partido dos Trabalhadores não come-
teu crime. Quem cometeu crimes foram aqueles que 
praticaram aquelas condutas incriminadas no Código 
Penal, como corrupção, como formação de quadrilha.

Portanto, nós esquecermos esses fatos, em razão 
de fatos pretéritos, não é justifi cativa constitucional.

E também, se V. Exª me permite, nós temos, sim, 
que entender que aquele que vende a sua consciên-
cia, nesta Casa e na Casa ao lado, merece, sim, uma 
reprimenda do Supremo Tribunal Federal, porque o 
Direito Penal não serve só para a senzala, o Direito 
Penal serve para a casa grande também. O Direito Pe-
nal não pode ser igual à Teologia da Libertação, que 
fez opção pelos pobres. O Direito Penal tem que fazer 
opção por aquele que comete fatos, e o Supremo Tri-
bunal Federal está a julgar fatos.

Eu quero render a minha homenagem ao Supre-
mo Tribunal Federal, e continuo já me encaminhando 
para o fi nal.

A Ministra Carmen Lúcia afi rmou que a admissão 
da prática de ilícitos lhe causou “desconforto” – ela fa-
zendo referência aos advogados. Em suas palavras, a 
Ministra disse: “A própria defesa assume isso e tenta 
dizer: ‘Ora, brasileiros, o ilícito é normal’. A ilegalidade 
não é normal, Sr. Presidente. No Estado de direito, o 
ilícito há de ser processado e, se comprovado, punido.”

Para minha honra, concedo um aparte ao Se-
nador Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Caro 
Senador Pedro Taques, V. Exª, desde os primeiros 
dias aqui no Senado Federal, ganhou o respeito de 
todos nós pela maneira como tem se conduzido, in-
clusive de maneira muito reta e severa, a exemplo das 
suas observações relativas à Comissão Parlamentar 
Mista do caso Cachoeira. Eu quero concordar com o 
Senador Roberto Requião e, com V. Exª e o Senador 
Randolfe, me disponho a assinar o requerimento de 
prorrogação dos trabalhos, uma vez que quase todos 
os membros, inclusive o próprio Relator e o próprio 
Presidente, afi rmaram – pelas suas entrevistas que 
ouvi – que ainda há o que se fazer para completar o 
desvendar da história de maneira mais completa. No 
que diz respeito ao julgamento do STF relativamente a 

membros do Partido dos Trabalhadores, com os quais 
muito convivi nesses 32 anos – fui colega e membro 
do Diretório Nacional, colega no Congresso Nacional, 
e conheço-os muito, embora não tenha feito parte das 
decisões que ali estão sendo objeto de averiguação 
–, eu tenho uma concordância com V. Exª. Acho que, 
algumas vezes, V. Exª me ouviu dizer, aqui da tribuna, 
que eu gostaria muito de ouvir do Presidente da Re-
pública e dos chefes do Poder Executivo, em qualquer 
nível, que venhamos todos nós Parlamentares sempre 
tomar decisões à luz do que avaliamos como sendo 
do interesse público e nunca por qualquer vantagem 
que tenha sido colocada para nós. Eu tenho por norma 
não fazer indicações de pessoas a cargos públicos ou 
mesmo no setor privado, e também nunca aqui votei 
porque foi ou não considerada uma emenda que eu 
tivesse apresentado. Acho que sempre temos que vo-
tar de acordo com o interesse maior do que percebe-
mos ser melhor para o povo brasileiro, para a Nação. 
A mim me dói a decisão de condenação até agora feita 
com respeito a José Genoino, a José Dirceu, a Delúbio 
Soares. Eles manifestaram a sua preocupação, mani-
festaram que se consideram inocentes. José Dirceu 
expressou, num documento divulgado à imprensa, à 
opinião pública, no seu blog, datado de ontem, que 
ele ainda faz questão e vai lutar até o fi m para provar 
a sua inocência, que não se deixará abater, que não 
vai abandonar. E, na avaliação dele, a condenação 
da Suprema Corte não é justa, porque não haveria as 
provas sufi cientes – na avaliação dele, há ausência de 
provas –, e o Estado de direito democrático, os prin-
cípios constitucionais não aceitam juízo político e de 
exceção. Por outro lado, hoje há uma carta divulgada 
por Miruna Genoino em defesa de seu pai, Deputado 
José Genoino, que a considero comovente. Eu acho, 
inclusive, que cabe que eu a leia aqui, hoje, na tribuna 
do Senado Federal. Eu vou fazê-lo, porque quero asse-
gurar àquelas pessoas que tiveram postos de comando 
e de direção de meu Partido o maior direito de defesa. 
Sim, eles foram defendidos por advogados considera-
dos dos melhores do Brasil, que são respeitados pelos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal. Acho impor-
tante o que V. Exª mencionou relativo às palavras da 
Ministra Carmen Lúcia. Aliás , V. Exª não mencionou 
esta parte, mas eu a ouvi quando ela estava dizendo: 
a questão relativa ao uso de caixa dois...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Vou 
falar agora.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...é algo 
considerado ilegal e que deve assim ser considerado. 
E – V. Exª tem conhecimento – eu aqui apresentei pro-
jeto no sentido de que todo e qualquer partido venha 
a colocar, em tempo real, na sua página eletrônica da 
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Internet, todas as contribuições do Poder Público e 
de pessoas físicas e jurídicas. Eu recomendo ao meu 
Partido que coloque isso em prática de pronto, até 
sem esperar a aprovação desse projeto. Eu fi z assim, 
assim agi em 2006, quando fui candidato, sem utili-
zar qualquer recurso não contabilizado ou caixa dois. 
Proponho que isso seja feito por todo o meu Partido. 
Muito obrigado.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Senador Suplicy.

Entendo o momento histórico que V. Exª está a 
viver e respondo com grande Ortega y Gasset: “Eu sou 
eu e as minhas circunstâncias.” V. Exª, em razão do 
seu determinismo histórico, nas palavras de Marx, tem 
uma ideologia e a evolução histórica junto com esses 
cidadãos, mas nós não estamos julgando a história. 
Nós estamos julgando fatos.

(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pre-

cisamos do julgamento, sim, do mensalão do PSDB.
Já me encaminho para o fi nal, Sr. Presidente.
Enfi m, gostaria de ressaltar que, além do evidente 

assalto aos cofres públicos, o caso Mensalão causou 
uma profunda mácula na democracia brasileira: sem 
a disposição de participar do jogo democrático, de 
ouvir o contraditório, de construir um país que saiba 
conviver com as diferenças, as elites partidárias en-
volvidas preferiram a via autoritária, de imposição de 
suas verdades e suas concepções de mundo em detri-
mento da sociedade brasileira, o que só seria possível 
através da subordinação do Parlamento por meio da 
compra de votos.

Não satisfeitos com as possibilidades de conven-
cimento político existentes, essas elites, quiçá infl uen-
ciadas, Senador Suplicy, pelas baforadas de nobres 
charutos cubanos, adotaram o “mensalón” porque não 
tinham condições de implantar o “paredón”, revelando, 
assim, todo o viés não democrático presente em seu 
projeto de manutenção de poder.

Ao corromper o Legislativo, os que se pretendiam 
donos do poder agrediram, de forma inconcebível, a 
democracia republicana, alterando a expressão da von-
tade do povo e, portanto, a própria legitimidade da lei.

Como premissa fundamental da atividade legis-
lativa, Sr. Presidente, só se pode considerar como lei 
aquilo que o povo decidiu para si mesmo, ensinava o 
Abade Sieyès.

Dessa forma, esses atos desonestos, realizados 
por párias da vida pública, são verdadeiros atentados 
contra a soberania do povo, delegada aos congressis-
tas na forma de representação popular.

Felizmente, quis o destino que hoje as instituições 
democráticas prevalecessem. Cabe ao Parlamento não 

se render ao presidencialismo imperial reinante em 
nosso sistema, e ao Supremo Tribunal Federal cumprir 
o que manda a Constituição.

Encerro a minha fala, Sr. Presidente, dizendo que 
um partido político não está sendo julgado, o Partido 
dos Trabalhadores. Esses fatos poderiam ter sido pra-
ticados por membros do PDT, o Partido de que faço 
parte, e eu estaria aqui fazendo o mesmo discurso.

Nós precisamos cobrar o julgamento do cha-
mado mensalão do PSDB. Precisamos cobrar esse 
julgamento. E o Supremo Tribunal Federal vai fazer 
esse julgamento.

Não posso encerrar, sem lamentar a decisão do 
Ministro Toffoli de participar do julgamento do seu ex-
-chefe, o que compromete a sua capacidade subjetiva, 
a sua imparcialidade, porque ele tem comprometimen-
to psicológico com a causa. Isso é lamentável para o 
Estado democrático de direito!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
SP) – Passamos a palavra neste momento ao Sena-
dor Tomás Correia.

O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvin-
tes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, 
hoje quero fazer referências à Lei nº 12.468, de 26 de 
agosto de 2011, que regulamenta a profi ssão de ta-
xistas no Brasil.

Diz esta Lei em seu art. 1º: 
“Fica reconhecida em todo o território nacional a 

profi ssão de taxistas, observados os preceitos desta lei”.
A referida Lei é de autoria do então Deputado 

Federal do PMDB de Rondônia e hoje Governador do 
nosso Estado: Confúcio Moura. 

Sr. Presidente, o art. 170 da nossa Carta Cons-
titucional diz o seguinte: 

Art. 170 – A ordem econômica, fundada na va-
lorização do trabalho humano e na livre inicia-
tiva, tem por fi m assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios:
(...)
IV – livre concorrência;
(...)
Parágrafo Único. É assegurado a todos o livre 
exercício de qualquer atividade econômica, in-
dependentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei”

Já o art. 5º da nossa Constituição que trata dos 
direitos e deveres individuais e coletivos, diz o seguinte: 

“Art 5º –  ........................................................
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XIII – É livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profi ssão, atendidas as qualifi cações 
profi ssionais que a lei estabelecer”.

Sr. Presidente, para o exercício profi ssional da 
atividade de taxista, há uma lei federal que trata desta 
matéria, que também tem, como demonstrado, agasa-
lho na Carta Constitucional. No entanto, temos visto, 
em inúmeras oportunidades, a enorme perseguição 
de que são vítimas os taxistas no Brasil. 

Muitas vezes eles são pressionados pelo poder 
econômico, de modo especial pelos donos de empresas 
de transporte coletivo intermunicipal ou interestadual, 
que querem proibir os taxistas de ultrapassarem as 
divisas de Municípios, de modo a impedi-los, segundo 
esses entendimentos, de fazer transporte intermunicipal. 
E, muitas vezes, as autoridades públicas dos Estados, 
muitas delas infelizmente, orientadas por donos de em-
presas de ônibus, fazem barreiras para não permitir a 
livre passagem dos taxistas de um Município a outro, 
alegando que há vedação legal para essa prática. 

Temos aqui julgamentos de diversos tribunais do 
Brasil, que entenderam exatamente o contrário nes-
sas situações. Tenho aqui, notadamente, julgamento 
do Estado de Minas Gerais, que deixa bem claro que 
o taxista pode fazer o transporte intermunicipal inde-
pendentemente de ter uma licença além da que já 
detém em função da concessão de sua placa de táxi 
no Município. 

Vejam o que diz a ementa de um acórdão pro-
ferido no Estado de Minas Gerais, cuja relatoria é do 
eminente Desembargador Manuel Saramago: 

O veículo licenciado na modalidade táxi está 
apto a ser empregado no transporte de passa-
geiros, tanto nos limites do município de seu 
registro, como para outras localidades, não se 
caracterizando tal serviço como o de transporte 
coletivo intermunicipal. Caracterizada violação 
ao direito líquido e certo, impõe-se à conces-
são da segurança. 

Esse julgamento é de 2004. 
Prosseguindo, o ilustre Desembargador transcre-

ve outros julgamentos.

Inexiste norma legal que proíba, ao motorista 
de táxi habilitado e regularmente licenciado 
[refi ro-me à licença do seu município para a 
placa de táxi], o exercício do transporte inter-
municipal de passageiros, desde que obedeça 
às normas de trânsito e segurança pertinentes. 

Apelação cível nº tal, Relator Desembargador 
Kildare Carvalho, julgado em 16/10/2003.

Não confi gura infração [acrescenta o ilustre 
Magistrado] à legislação de trânsito o trans-
porte intermunicipal de passageiros feito por 
táxi regularmente licenciado, ainda que de for-
ma habitual, e desde que não demonstrada a 
ocorrência de irregularidades que caracterizem 
a realização de transporte clandestino [o que 
não é o caso] (...)
No caso dos autos, como já salientado, os 
impetrantes comprovaram que estão devida-
mente licenciados como taxistas por aquelas 
municipalidades (...) razão pela qual não po-
dem ser privados de exercerem livremente tal 
profi ssão, trafegando fora dos limites territoriais 
dos Municípios em que foram licenciados. Não 
se pode olvidar, ainda, que o acolhimento da 
tese sustentada pelo apelado culminaria em 
obrigar os cidadãos a viajarem de um muni-
cípio para outro somente por meio de ônibus, 
carona, ou até mesmo em veículos próprios. 
Hipótese, realmente, absurda (...)

Segundo o Desembargador Cláudio Costa, em 
apelação cível número tal:

Não há vedação legal à atividade do motorista 
de táxi que eventualmente conduz passagei-
ros de um município para outro nem é lícito 
equiparar um veículo de aluguel a veículo de 
transporte coletivo. 

O mandado de segurança concedido pela 6ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais garantiu a taxistas do Município de Porteirinha o 
direito de realizar o transporte de passageiros na ro-
dovia com destino a Janaúba. Na ação movida pelo 
motorista, AMLD, o Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais determinou que a autoridade policial estadual se 
abstenha de autuá-lo por transporte ilegal de pessoas 
nas rodovias estaduais.

O taxista, que é licenciado no Município de Por-
teirinha, alegou que a atitude imposta pelos policiais 
difi culta o acesso à atividade de taxista, bem como 
viola o sei direito de ir e vir. Já o Estado sustenta que o 
motorista pode prestar seus serviços de taxista apenas 
nos limites do município que lhe forneceu a autoriza-
ção, tendo a Polícia Rodoviária Estadual competên-
cia para fi scalizá-lo nas rodovias sob sua jurisdição. 
Isso é o que diz o Estado. O Estado esclareceu ainda 
que, de acordo com o Decreto Estadual nº 39.608, de 
1998, o transporte rodoviário intermunicipal de pesso-
as em Minas Gerais, realizado em veículo de aluguel 
em viagem caracterizada como eventual, especial ou 
gratuita, depende de prévia autorização do DR. Para 
o Relator, no entanto, do processo, o Desembargador 
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Edilson Fernandes, embora o transporte coletivo inter-
municipal dependa de autorização do DR em Minas 
Gerais, os serviços realizados por automóveis de alu-
guel, no caso de táxi, não se enquadram no conceito 
de transporte coletivo, conforme dispõe o Código de 
Trânsito Brasileiro.

Esse tipo de serviço está subordinado a tarifas, 
itinerários e horários prefi xados, transportando pes-
soas que se encontram nos pontos de embarques 
existentes nas respectivas linhas, o que não é o caso 
dos taxistas. No entendimento dos magistrados, para 
realizar transporte de passageiros em veículos de alu-
guel, basta o porte dos documentos obrigatórios e a 
licença do Município, para o deslocamento dentro ou 
fora do Município. Edilson Fernandes, ilustre Desem-
bargador, ressaltou que a conduta do Estado inviabiliza 
o transporte de passageiro que, necessitando dirigir-se 
à determinada localidade, teria que trocar de veículo a 
cada divisão territorial entre Municípios e, além disso, 
prejudica a atividade empresária exercida pelo taxista 
cujo direito é assegurado constitucionalmente, como 
há pouco demonstrei. 

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Mato Grosso 
de V. Exª, Presidente, manteve decisão que deferiu li-
minar a um taxista, a fi m de determinar que a Agência 
Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Dele-
gados do Estado Mato Grosso (Ager/MT), abstenha-
-se de apreender o táxi dele, por causa do transporte 
intermunicipal de passageiros. 

Segundo a Ager, o taxista estaria realizando o 
transporte intermunicipal de passageiros sem autoriza-
ção, já que, no trecho em que ele transita, há licitação. 
Porém, o relator do recurso, o Desembargador Márcio 
Vidal, não constatou a existência de elemento que de-
monstre que o taxista estivesse exercendo transporte 
intermunicipal de passageiro de forma irregular ou que 
tivesse aliciando passageiros. 

O Desembargador em apreço disse que é sabido 
que o motorista de táxi, ao contrário do que ocorre no 
transporte coletivo, trabalha sem frequência horária 
determinada, em seus pontos fi xos de embarque e 
desembarque de passageiros. 

Logo, não pode a atividade de taxista ser con-
siderada transporte coletivo, estando o servi-
ço de transporte eventual de passageiros, por 
meio de táxi, excepcionado por lei e sendo 
incontrovertida a necessidade de o agravado 
transportar passageiros de modo ocasional a 
outros Municípios, tenho presentes os requi-
sitos necessários para deferir a liminar. 

Autarquias não podem restringir viagem de taxista 
também na Bahia. A Agência Estadual de Regulação 

de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comu-
nicação da Bahia não pode impedir motorista de táxi 
de realizar viagem para fora dos municípios em que 
esses possuem pontos.

A decisão é do Presidente do Superior Tribunal 
de Justiça, Ministro Cesar Asfor Rocha, que negou pe-
dido dessa agência para sustar liminar a favor de um 
taxista de Nova Viçosa, o qual não aceitou se sujeitar 
a essa determinação.

O assunto já está em nível de STJ, Superior Tri-
bunal de Justiça, do ilustre Ministro Cesar Asfor Ro-
cha, que entendeu não ser possível impedir o exercício 
profi ssional dos taxistas em se locomoverem de uma 
cidade para outra.

No nosso Estado, Sr. Presidente, infelizmente, os 
taxistas, embora exerçam suas atividades em pertur-
bação do Governo, sofrem uma pressão enorme para 
que não as exerçam.

E o Governador Confúcio Moura é exatamente 
o autor do projeto de lei que se transformou na Lei 
12.468, de 26 de agosto de 2011, que regulamenta a 
profi ssão de taxista no Brasil e está em plena vigência. 

Sabemos que aqui, no Senado, o Senador Valdir 
Raupp também tem um projeto de lei que já foi apro-
vado no Senado e está na Câmara, regulamentando 
a profi ssão de taxista.

O exercício pleno da atividade de taxista, como 
foi visto, tem amparo em diversos tribunais do Brasil 
– Minas, Bahia, São Paulo, Goiás –, além da própria 
Constituição da República. O direito de exercer livre-
mente suas atividades não pode ser obstado por ne-
nhuma autoridade pública em nenhum Estado.

Digo aqui que, no meu Estado, recentemente, pe-
guei um transporte de táxi porque precisei deslocar-me 
de uma cidade para outra. Senti o quanto a pressão 
dos taxistas é grande no Estado de Rondônia, porque 
a autoridade dizia que o taxista não poderia transportar 
passageiros de um Município para outro, e, sim, apenas 
no território circunscrito às divisas daquele Município. 

E o que vimos é que é perfeitamente permitido, 
segundo normas constitucionais, segundo decisões de 
tribunais de vários Estados, segundo decisão do STJ, 
o tráfego de táxis de um Município para outro, inde-
pendentemente de qualquer licença do Estado. Basta, 
para isso, que tenha a licença para a concessão da 
placa, que ele já detém, em seu Município. 

Seria mais do que um direito do taxista. É tam-
bém um direito do cidadão, do passageiro escolher 
qual transporte deseja usar para se locomover. Não 
se pode impor a ninguém a obrigação de andar de 
ônibus, de andar de avião, de andar de moto, de an-
dar de carro, de bicicleta ou a pé. Cada cidadão tem 
o direito constitucional de escolher, ao seu prazer, ao 
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seu modo, ao seu alvitre, o transporte que deseja utili-
zar. Eu considero totalmente arbitrária a imposição de 
tentar impedir que os táxis, no Brasil, e, notadamente, 
no meu Estado, possam trafegar carregando, transpor-
tando passageiros de um Município para outro. É uma 
atividade lícita, reconhecida por lei. 

Inclusive, eu ressalto, aqui, que o autor dessa 
lei é, exatamente, o Governador do meu Estado, o 
Governador Confúcio Moura, que, quando Deputado 
Federal, apresentou essa lei na Câmara dos Deputa-
dos, que foi aprovada aqui, no Senado, e sancionada 
pela Presidente Dilma Rousseff. 

Portanto, a atividade de taxista é reconhecida, é 
legal, é constitucional. Ninguém pode impedir que um 
taxista possa exercer suas funções de forma abso-
lutamente livre. Considero uma arbitrariedade tentar 
impedir que os taxistas do meu Estado, do Estado de 
Rondônia, ou de qualquer Estado do Brasil possam, 
livremente, trafegar com passageiros de um Municí-
pio para outro. Eu quero, aqui, dizer que isso é uma 
arbitrariedade, com a qual não podemos concordar e 
a qual não podemos aceitar, Sr. Presidente. 

Por isso, deixo aqui o meu protesto, também, 
alegando que, brevemente, estarei voltando a esta 
Casa para, novamente, abordar esta questão porque 
considero uma perseguição injusta, sobretudo em meu 
Estado, contra os taxistas, trabalhadores dignos, hon-
rados, pais de família, que sustentam as suas famílias 
de forma honrada, de forma honesta. E é inadmissível 
que interesses empresariais possam prevalecer diante 
dos interesses da maioria desses trabalhadores.

Muito obrigado a V. Exª.

Durante o discurso do Senador Tomás Correia, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka, 
2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Tomás Correia, é importan-
te o pronunciamento de V. Exª. No meu Estado, Mato 
Grosso do Sul, também há essa história de querer im-
pedir o taxista de fazer uma viagem de um Município a 
outro. E eu sempre achei, eu não sabia; de modo que 
é importante que a gente divulgue essa legislação de 
iniciativa do então Deputado Federal Confúcio Moura, 
porque tem que fi car muito claro, isto é, que a ativida-
de é lícita e que o taxista pode realmente transportar 
de um Estado a outro. E o que a gente ouve é que 
haveria uma legislação federal a impedir isso. É, pois, 
importante o pronunciamento de V. Exª.

Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 

Presidente desta sessão, Senador Waldemir Moka, a 
quem aproveito para cumprimentar novamente pelo 
aniversário. Que Deus o ilumine, e continue com essa 
garra e essa disposição de corresponder à expectativa 
de seus eleitores.

Deputado Federal brilhante, um Senador empe-
nhado, dedicado e aplicado no seu ofício aqui como 
nosso colega Senador. Teve um papel muito relevante 
na confecção do entendimento para a aprovação do 
Código Florestal, que, para um Estado como o seu, o 
Mato Grosso do Sul, e para o Brasil inteiro, um país 
agrícola – e, queiram ou não, é um país agrícola –, é 
um instrumento legal importantíssimo. V. Exª teve, re-
pito, uma atuação exemplar, e, com a sua habilidade 
negociadora, conseguimos chegar a bom termo num 
processo que, embora tenha alcançado o nível máximo 
de tensionamento, foi aprovado nesta Casa.

Estamos aguardando a manifestação da Presi-
dente. Tenho certeza de que Sua Excelência terá sen-
sibilidade para esse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Obrigado, Senadora Ana Amélia, pelo 
carinho e pela sua amizade.

Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O senhor 

merece. Desejo-lhe muitos e muitos anos de vida, Se-
nador Waldemir Moka.

Caros colegas, Senadoras e Senadores, nossos 
telespectadores da TV Senado, eu, antes de abordar 
aqui os temas que tenho, Senador Moka, queria regis-
trar que tive a honra de acompanhar, numa comitiva da 
Confederação Nacional dos Municípios, liderada pelo 
seu presidente, o líder municipalista Paulo Ziulkoski 
em audiência com a Ministra Ideli Salvatti, nossa ex-
-Senadora, ex-Líder do Governo, para tratar de um 
drama crucial que vivem os Municípios.

Como a maior parte dos Municípios brasileiros 
tem até cinco mil habitantes, são Municípios peque-
nos, que dependem, como fonte de receita – e abor-
dei isso aqui ontem –, do Fundo de Participação dos 
Municípios, o chamado FPM. Municípios maiores têm 
o IPTU, têm o ISS e outras fontes de receita de que 
não dispõem os pequenos Municípios.

No entanto, quando o Governo Federal desonera 
do IPI alguns setores, como o automotivo, o da linha 
branca, o dos materiais de construção, o que acontece? 
Como esse imposto tem um peso muito importante na 
composição do FPM, a receita repassada ao Município 
cai, e cai violentamente. Foi o que aconteceu.

Em contrapartida, além da queda na receita, 
eles tiveram outro problema: o aumento da despesa, 
com o piso nacional dos professores, que é uma lei 
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aprovada pelo Congresso, e também com o reajuste 
do salário mínimo.

Então, hoje, alguns prefeitos que estão encerran-
do os seus mandatos não estão conseguindo pagar 
sequer os servidores, imagine as outras questões.

O relato que a Ministra Ideli ouviu é um relato 
dramático. Não é nada de terrorismo; é a realidade, a 
dura realidade: o gestor município não tem indepen-
dência para administrar a sua prefeitura, uma vez que 
o Congresso e o Executivo determinam e os Municí-
pios fi cam sufocados.

Claro que existem casos de má gestão! Existem! 
E o Governador Requião me olha. De fato, existem 
muitas prefeituras em que há má gestão. Contudo, a 
maior parte dos prefeitos está preocupada, até porque, 
hoje, com a Lei da Ficha Limpa, qualquer deslize de 
um prefeito provocará, no futuro, a sua inelegibilida-
de, por conta de estar com a fi cha suja. Aí é que vem 
a injustiça.

Eu fi co feliz que a Ministra Ideli Salvatti tenha 
acolhido com boa vontade a agenda levada pelos mu-
nicipalistas, através do seu presidente, Paulo Ziulkoski, 
no sentido de que, emergencialmente, é fundamental 
a composição de um fundo especial de socorro para 
suprir o rombo de R$1,5 bilhão provocado no FPM.

Isso o ex-Presidente Lula fez, lá em 2008, Sena-
dor Suplicy, quando houve a crise imobiliária vinda dos 
Estados Unidos, desonerando o IPI e provocando uma 
queda também. Agora, a crise internacional é maior, 
mais profunda, e não se sabe qual o seu horizonte.

Mas, percebi claramente, de parte da Ministra Ideli 
Salvatti, uma boa vontade em reconhecer o problema, 
com esse fato novo que é a Lei da Ficha Limpa, que 
pode inviabilizar a vida política de muitas lideranças, 
jovens inclusive, por conta dessa matéria.

Então, quero inicialmente agradecer a Ministra, 
porque eu estive lá representando o Senado para dar 
um respaldo político aos Prefeitos Municipais.

Saúdo nosso querido Deputado Eliseu Padilha, 
do PMDB do meu Estado, que visita esta Casa.

Seja bem-vindo!
Concedo, com grande prazer, o aparte ao Se-

nador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zada, Senadora Ana Amélia, acabo de vir do Auditório 
Petrônio Portela, onde se reúne a Confederação Na-
cional dos Prefeitos, presidida pelo Sr. Paulo Ziulkoski. 
Deram-me ali o direito à palavra, já no início da reaber-
tura, e eu, justamente, conforme V. Exª me transmitiu 
há pouco, disse-lhes que V. Exª estaria neste instante 
a transmitir ao Senado o resultado da reunião tão po-
sitiva que teve com a Ministra Ideli Salvatti. E registrei 
que V. Exª nos havia transmitido esses resultados po-

sitivos na medida em que os Prefeitos ali colocavam 
as difi culdades fi nanceiras resultantes das isenções 
de IPI e de outras medidas que diminuíram as trans-
ferências do Fundo de Participação dos Municípios, 
bem como de outras medidas que difi cultaram as fi -
nanças municipais, fazendo com que muitos dos Pre-
feitos pudessem incidir nas objeções que constam da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. E, dada a importância 
desse registro feito, muitos dos presentes aplaudiram 
as decisões anunciadas, ou ainda, que a Ministra Ide-
li Salvatti, reconhecendo isso, tenha anunciado que 
o Governo vai proceder de maneira semelhante, de 
acordo com o que aconteceu em 2008, conforme V. 
Exª relatou, ao tempo do Presidente Lula. Ali também 
mencionei que nós, Senadores, conforme sugestão de 
V. Exª, devemos estar atentos ás próximas decisões 
que tivermos relativamente às despesas que poderão 
incidir sobre as fi nanças municipais. Por outro lado, 
também, coloquei-me à disposição de cada um dos 
Prefeitos e Prefeitas para ajudá-los na meta de fazer 
de seus respectivos municípios exemplos pioneiros da 
Renda Básica de Cidadania. Meus cumprimentos a V. 
Exª por ter acompanhado os Prefeitos na audiência 
que tiveram com a Ministra Ideli Salvatti e conseguido 
esse bom resultado.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, caro colega, Senador Eduardo Suplicy, pela 
sua atenta manifestação e por ter estado lá, dando res-
paldo político e apoio a essa movimentação.

Em novembro haverá uma nova manifestação, e 
eu queria dar uma informação que preocupou a pró-
pria Ministra Ideli Salvatti, que, como líder política que 
é, sabe que, hoje, se não houver nada, se não for feito 
nada, especialmente em relação a restos a pagar, 3,5 
mil Prefeitos – vou repetir: 3,5 mil, portanto, a maio-
ria dos prefeitos – correm o risco de ter fi cha suja em 
2013, notadamente por conta dos restos a pagar, que 
não são um problema do prefeito.

Acontece que ele inicia uma obra, tem de pagar, 
usa a sua receita e, aí, fi ca comprometida a contabili-
dade geral no fechamento das contas agora, neste ano, 
e não é responsabilidade dele. Ele não foi responsável 
pela redução do FPM, não é responsável por não liqui-
dar os restos a pagar, um compromisso do Governo 
Federal, e, mais ainda, há a questão dos reajustes, que 
pesaram sobre os gastos das prefeituras municipais.

Então, agradeço ao Senador Eduardo Suplicy 
pela manifestação e, também, à Ministra Ideli Salvatti 
por conta do acolhimento dessas teses e, sobretudo, 
pela sensibilidade a esse fato novo, que é a fi cha limpa, 
que pode, digamos assim, eliminar do cenário político, 
como candidatos, cerca de 3,5 mil Prefeitos municipais.
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Eu queria, também, aproveitar a oportunidade, 
hoje, porque a Presidenta Dilma Rousseff sancionou 
a Lei nº 12.723, que autoriza o estabelecimento, Se-
nador Moka – e V. Exª foi um parceiro nessa matéria 
–, das lojas francas, conhecidas como free shops, em 
cidades gêmeas localizadas na fronteira.

Para o seu Estado, Mato Grosso do Sul, como 
para o meu, que fazem fronteira com dois países – o 
seu, com o Paraguai e a Bolívia; o meu, com a Argen-
tina e o Uruguai –, essa matéria tem um relevo muito 
grande, mas, quando ela foi aqui relatada por mim neste 
plenário, eu percebi que praticamente todo o território 
brasileiro tem interesse no tema.

Então, com a publicação no Diário Ofi cial de hoje, 
na prática, signifi ca que mais de 30 Municípios brasi-
leiros, sendo 10 deles do meu Estado, o Rio Grande 
do Sul, serão benefi ciados por esse decreto.

É uma ótima notícia para, por exemplo, Aceguá, 
Barra do Quaraí, Chuí, Itaqui, Jaguarão, Porto Xavier, 
Quaraí, Santana do Livramento, São Borja, Uruguaiana 
e para mais outros 20 municípios de Estados do Brasil 
que fazem fronteira com países vizinhos.

O segundo artigo da lei, que estabelecia puni-
ções àqueles responsáveis dos órgãos da adminis-
tração direta ou indireta que importassem sem a de-
vida guia, foi vetado. O Governo Federal entende que 
já existem punições legais para quem desrespeita as 
regras tributárias.

Não há nenhum comprometimento do conteúdo 
geral da matéria. Isso foi um detalhe, digamos, legis-
lativo, que permitiu que essa matéria fosse apreciada 
antes de medida provisória, porque havia uma questão 
relacionada a crime. Então, é perfeitamente aceitável 
e correta a aposição do veto pela Presidente Dilma 
Rousseff nessa matéria.

Mesmo assim, mais do que a possibilidade de 
ampliação do comércio, do turismo e do espírito em-
preendedor dos moradores dessas cidades, essa lei, 
de autoria do Presidente da Câmara, Marco Maia, e 
que teve a minha relatoria aqui no Senado...

Agora, acaba de chegar aqui o Líder do Gover-
no, Eduardo Braga, cuja participação nesse processo 
foi decisiva, da mesma forma que a participação do 
Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão 
de Assuntos Econômicos desta Casa.

Quero, então, renovar os agradecimentos a todo 
o empenho que houve aqui de parte dos Senadores, 
das Lideranças dos partidos de oposição e de governo, 
no sentido de apoiarem a criação desses free shops. 
Aproveito também para agradecer aos Deputados de 
Estados cujas cidades fi cam em áreas de fronteira, haja 
vista que, assim, devolve-se e se aumenta a autoestima 

dos comerciantes, das populações dessas áreas. São 
novas perspectivas para o cotidiano dessas pessoas.

Trata-se, portanto, de mais uma ação para aca-
bar com a concorrência desleal entre os Municípios de 
fronteira, pois muitas cidades brasileiras, infelizmen-
te, sofriam prejuízos por não contarem com as lojas 
francas do lado de cá da fronteira, situação que já é 
realidade do lado de lá, nos nossos países vizinhos, 
em benefício do desenvolvimento local. A cada dia, a 
gente percebe uma mudança radical, como é caso de 
Santana do Livramento, Jaguarão, Rio Branco, Artigas 
e assim por diante.

Essa notícia traz mais ânimo para aumentar os 
esforços no sentido de estimular a economia, movimen-
tar o comércio e fazer circular recursos e pessoas em 
alguns pontos da extensa fronteira brasileira, de mais 
de 15 mil quilômetros, com dez países.

Inicialmente, as vendas das lojas francas no Brasil 
só serão permitidas para estrangeiros, mas a Receita 
Federal fi cará responsável por defi nir essas regula-
mentações, esse detalhamento sobre como ocorrerá 
esse comércio e esse fl uxo.

Aliás, aproveito essa oportunidade para encare-
cer à Receita Federal um cuidado muito especial, um 
olhar muito atento a essa realidade da fronteira, per-
cebendo o que está sendo feito nos países vizinhos e 
verifi car a mudança de desenvolvimento nessa região, 
a fi m de entender que é preciso que o Brasil tenha 
um tratamento igual. Está nas mãos, agora, da Re-
ceita Federal a regulamentação daquilo que nós aqui 
decidimos. E confi o na sensibilidade dos técnicos da 
Receita Federal.

Estou na expectativa de que os brasileiros, em 
retorno de viagem ao exterior, possam adquirir produ-
tos nesses free shops, como já ocorre nos aeroportos 
internacionais.

Independente disso, Senador Moka, estou feliz 
por ter acompanhado a tramitação dessa matéria no 
Senado desde o início de meu mandato, em 2011, por 
ter brigado por esse projeto e por ter contribuído para 
o acordo político que possibilitou a sua aprovação no 
Congresso Nacional, antes das eleições municipais. 
Acordo político esse que teve muita ajuda dos Senado-
res que já mencionei aqui, mas também da sensibilida-
de do Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, 
Nelson Barbosa, do próprio Ministro Guido Mantega, 
do Deputado Frederico Antunes, Presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa das Áreas de Fronteira e dos 
Free Shops na Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Sul, bem como dos Senadores Ivo Cassol, Tomás 
Correia, Randolfe Rodrigues, Waldemir Moka, que já 
citei, Mozarildo Cavalcanti, que foi relator na Comissão 
de Relações Exteriores, Romero Jucá e Sérgio Pete-
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cão. Todos, no dia da aprovação dessa matéria, deram 
um grande apoio e manifestaram o seu total endosso 
ao projeto dos free shops.

Eu queria cumprimentar, por fi m, o nosso querido 
Presidente da Câmara, Deputado Marco Maia, por ter 
tido a iniciativa desse projeto, que é tão importante.

Aproveito estes últimos cinco minutos, meu caro 
Presidente, Senador Waldemir Moka, nosso Vice-Pre-
sidente, Senador Anibal Diniz, para fazer outro regis-
tro aqui.

Já encaminhei requerimento à Mesa para cele-
brarmos os 40 anos do Sebrae. Quero parabenizar 
essa instituição tão importante, nascida no dia 17 de 
julho de 1972, hoje representada pelo Presidente Luiz 
Eduardo Barretto Filho, com a nobre missão de fomen-
tar o desenvolvimento, a competitividade e o empreen-
dedorismo por meio das micro e pequenas empresas.

Parabenizo o Sebrae por impulsionar a inovação, 
estimular a ousadia e crer nas pessoas e na capacida-
de destas de transformar sonhos em realidade.

As quatro décadas de trabalho duro mostraram 
o quanto uma instituição como esta, o Sebrae, tem 
gerado resultados admiráveis e o quanto ela é impor-
tante em uma democracia, especialmente na nossa, 
que caminha para o amadurecimento.

Dados recentes do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados do Ministério do Trabalho e 
Emprego compravam essa importância.

As micro e pequenas empresas foram responsá-
veis pela geração de 97,4% dos postos de trabalho no 
mês de agosto. Ou seja, 98.283 vagas foram geradas 
por essa categoria, a dos micro e pequenos empre-
endedores. São empreendedores cada vez mais jo-
vens, mudando o jeito de fazer renda e administrar as 
tendências do mercado e da economia – o verdadeiro 
empreendedorismo.

São ações que têm estimulado, principalmente, 
o crescimento de setores estratégicos, como o de ser-
viços, o do comércio, da construção civil e da indústria 
de transformação, mantendo, dessa forma, a dinâmica 
do trabalho, da geração de emprego, mesmo ante as 
ameaças recentes à nossa economia provocadas pela 
crise internacional.

Não fosse o jeito didático e o insistente foco na 
educação e na formação, esses números não seriam 
alcançados. Basta perguntarmos para qualquer em-
preendedor que foi assessorado pelo Sebrae para ou-
virmos elogios sinceros aos consultores da instituição, 
à forma fácil e didática para sanar dúvidas na arte de 
empreender e no formato gratuito e de baixo custo 
para acessar essa consultoria.

Hoje, inclusive, tive uma boa notícia, a de que 
o Brasil, segundo uma empresa de consultoria euro-

peia, vai ocupar o quinto lugar no ranking das maiores 
economias do planeta. E não tenho dúvidas de que as 
micro e pequenas empresas farão parte deste proces-
so, como importantes e decisivas protagonistas dessa 
meta nobre.

Continuarei, portanto, acreditando nessa causa, 
como tenho feito, lutando pela melhoria da Lei Geral 
das Micro e Pequenas Empresas, que certamente 
será alcançada para motivar diversos empreendedores 
individuais e quaisquer outros que queiram fazer do 
empreendedorismo e da busca constante pela compe-
titividade uma forma de trabalho e de desenvolvimento 
econômico e social.

Conto com o apoio das Srªs e dos Srs. Senado-
res para continuar neste caminho.

Parabéns, Sebrae, pelos 40 anos de sucesso 
em nosso País, trabalhando para estimular as micro 
e pequenas empresas.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Senadora Ana Amélia, não tive oportu-
nidade de aparteá-la, porque eu estava na Presidência, 
mas, quanto aos três assuntos, primeiro, quero dizer 
que é um absurdo essa questão dos pequenos Muni-
cípios. Em cada isenção de IPI, o pequeno Município, 
que depende do FPM, enfrenta muita difi culdade, sem 
falar que, nos últimos anos, quando é imposto, divide-
-se com os Municípios, mas, quando é contribuição, 
não se divide. Essa é uma questão.

A segunda questão é que essa aprovação, a san-
ção da Presidente Dilma Rousseff na questão das ci-
dades gêmeas vai trazer, tenho certeza, no seu Estado 
e especialmente no meu, um grande desenvolvimento. 
Nós percebemos que isso acontece do outro lado e 
que precisa acontecer do lado do Brasil, assim como 
em Pedro Juan Caballero, também em Ponta Porã, na 
minha cidade de Bela Vista, em Bella Vista Norte e em 
muitas outras cidades no Mato Grosso do Sul.

Parabéns pela relatoria!
Aproveito para parabenizar o autor, o Presidente 

da Câmara, Deputado Marco Maia.
Desejo-lhe sucesso! Vai dar certo.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obriga-

da, Senador Waldemir Moka.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Concedo a palavra, pela Liderança do 
Governo, ao Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Meu caro Pre-
sidente, nosso companheiro Moka, eu queria iniciar 
cumprimentando V. Exª, que, no dia de hoje, completa 
mais um aniversário, mais um ano de vida, para felici-
dade daqueles que o admiram, que gostam de V. Exª 
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e que convivem com V. Exª não só no seu Estado na-
tal, Mato Grosso, mas principalmente na sua família. V. 
Exª, nesta Casa, nutre não apenas o respeito de seus 
Pares, mas também a admiração e a amizade pessoal 
da totalidade dos Senadores e Senadoras desta Casa, 
de forma especial deste Senador que ocupa a tribuna. 
Eu queria, portanto, cumprimentá-lo em nome do povo 
do Amazonas, desejando-lhe saúde, paz e muitas vi-
tórias na trajetória da sua vida pessoal e na trajetória 
da sua vida política. V. Exª pode ter a certeza de que 
conta com a amizade, com o companheirismo e com a 
admiração deste Senador que lhe fala neste momento.

Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de manifestar 
nossa posição, no dia de hoje, a respeito de mais um 
resultado do IBGE com relação aos números sobre a 
indústria no Brasil, diante de todo o quadro e o cenário 
da política brasileira de enfrentamento de uma crise 
internacional, que vem preocupando todos nós.

O Amazonas, Sr. Presidente, liderou a expansão 
industrial no mês de agosto de 2012. Para muitos, isso 
poderia ser motivo de absoluta satisfação e alegria. 
Segundo dados que acabam de ser divulgados pelo 
IBGE, a produção industrial do Brasil, no mês de agos-
to, cresceu em 9 das 14 áreas pesquisadas. O Estado 
do Amazonas apresentou, no período, uma expansão 
industrial de 7,6%, superando todos os demais Estados 
da Federação, à exceção do Estado de Goiás.

O maior dinamismo do setor produtivo também 
se verifi cou no índice de média móvel trimestral, em 
que o Estado do Amazonas voltou a destacar-se com 
uma expansão de 2,3%, superando Estados como São 
Paulo, Minas Gerais e Bahia.

Evidentemente, os refl exos da severa crise exter-
na ocorreram no Brasil e, em particular, no Amazonas, 
com registro de quedas na produção de motocicletas, 
de material eletrônico e de aparelhos de comunicação. 
Ainda assim, a indústria amazonense apontou cresci-
mento de 7,2% no setor de alimentos e de bebidas e 
de 21,3% no setor de produtos químicos.

Acreditamos que os auspiciosos resultados do 
comportamento da indústria no Brasil e, em particular, 
no Amazonas são os primeiros refl exos das medidas 
anticíclicas e estruturantes adotadas pelo Governo da 
Presidenta Dilma, com o propósito de reduzir o impac-
to da crise internacional sobre a economia brasileira.

Estamos falando da sensível redução das taxas 
de juros, da ampliação das linhas de crédito dos bancos 
ofi ciais e da redução do IPI para carros, para a linha 
branca, para móveis e para materiais de construção, 
além de uma redução importante das alíquotas e dos 
percentuais para o compulsório bancário, chegando-
-se, inclusive, a zerar o compulsório sobre depósitos à 
vista na última resolução do Banco Central, bem como 

a reduzir em 1% o percentual do compulsório a prazo 
do Banco Central.

Com isso, Sr. Presidente, é indiscutível que houve 
avanços também na área de motocicleta, com a redu-
ção dos percentuais de compulsório do Banco Cen-
tral, ampliando-se, portanto, a linha de crédito também 
para motocicletas.

Estamos falando também de medidas estruturan-
tes, como a desoneração da folha de pagamento, que 
já contemplou 40 setores com a troca da contribuição 
de 20% para a Previdência por uma alíquota de 1% a 
2% sobre o faturamento das empresas.

Falamos também do programa Reintegra, que 
devolve à indústria 3% da receita obtida com a expor-
tação dos seus produtos.

Falamos igualmente do direcionamento de R$8,4 
bilhões do Orçamento da União, para serem gastos 
nas compras governamentais para as obras do PAC 
e nas áreas de saúde, defesa, educação e agricultura.

Falamos, fi nalmente, da sensível melhoria do 
quadro cambial, com uma valorização acentuada do 
dólar sobre o real, garantindo-se, desse modo, ganhos 
expressivos para o setor exportador, que também co-
meça a apresentar claros sinais de recuperação.

Por tudo isso, estamos apostando numa recupe-
ração continuada do nosso crescimento e no retorno 
a um crescimento sustentado do nosso PIB a taxas 
expressivas, especialmente a partir de 2013, obvia-
mente, meu caro Presidente, com impacto na geração 
de emprego e de renda para o povo brasileiro e para 
os trabalhadores da nossa região, principalmente da 
região do Estado do Amazonas e do Estado de V. Exª, 
que estão em franco dinamismo econômico.

O meu Estado, o Amazonas, com o dinamismo 
da Zona Franca, desempenhará, tenho certeza, im-
portante papel nesse esforço de recuperação da eco-
nomia brasileira.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Finalmente, Sr. Presidente, só para concluir, eu gos-
taria de fazer um comunicado à Casa com relação 
às eleições do último dia 7 de outubro, no Estado do 
Amazonas.

As eleições transcorreram com absoluta normali-
dade. Elegemos, Sr. Presidente, no interior do Estado 
do Amazonas, 95% dos prefeitos da base do Governo, 
não só do governo do Estado, do Governador Omar, 
mas também da Presidenta Dilma, demonstrando cla-
ramente uma aprovação de ambos os governos no 
interior do Estado.

Em Manaus, haverá uma disputa no segundo tur-
no, mas estamos confi antes de que, a partir de agora, 
vamos mostrar claramente que nossa candidata re-
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presenta a mudança e a esperança de dias melhores, 
enquanto o outro candidato representa a continuidade 
da administração municipal.

Portanto, apenas quero comunicar a este Plenário 
que nossas eleições municipais transcorreram em ab-
soluta normalidade, com respeito à democracia, o que 
é mais uma prova de que nosso Estado democrático 
está cada vez mais consolidado no País.

Quero, pois, louvar e desejar um segundo turno 
com o mesmo ambiente e a mesma temperatura no 
embate, nas ideias, em alto nível, cada vez mais em 
defesa da construção de uma democracia moderna, 
transparente e cidadã em nosso País.

Encerro, parabenizando, mais uma vez, V. Exª 
pelo transcurso do seu aniversário. Que Deus lhe dê 
muita saúde e paz! É o que desejamos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Muito obrigado, Líder Eduardo Braga.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o 

Vice-Presidente desta Casa, Senador pelo PT do Acre, 
Senador Anibal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Waldemir Moka, Srs. Senadores, 
telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, nos 
próximos dois anos, serão recuperados no Acre 428 
quilômetros de estradas federais por meio do Programa 
de Conservação, Recuperação e Manutenção, o Crema.

O investimento previsto para esses 428 quilôme-
tros será de R$143,5 milhões e já teve a autorização 
por parte da Presidenta Dilma Rousseff. A ordem de 
serviço foi assinada no dia 4 de outubro, quinta-feira 
passada, pelo Governador Tião Viana e pelo Superin-
tendente do Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes – DNIT, nos Estados de Rondônia e do 
Acre, o Sr. André Reitz do Valle.

Serão recuperadas as duas mais importantes 
rodovias do nosso Estado: a BR-364, que liga o Acre 
ao restante do País através de Rondônia; e a BR-317, 
que é a rodovia que leva o Acre à fronteira com o Peru 
e faz o caminho da rodovia do Pacífi co na Amazônia 
peruana, chegando até os portos do Pacífi co.

O trabalho que será executado por meio do Cre-
ma ocorrerá em dois lotes. O primeiro, na BR-317, 
está compreendido no trecho entre o entroncamento 
do Município de Senador Guiomard, que fi ca a 20 qui-
lômetros de Rio Branco, e o quilômetro 52, no sentido 
Brasileia-Assis Brasil. O segundo trecho, na BR-364, 
começa na divisa interestadual com o Estado de Ron-
dônia e vai até o Município de Sena Madureira, que 
fi ca a 145 quilômetros da nossa capital Rio Branco.

Somados esses dois trechos, serão 428 quilô-
metros de estradas que receberão ações do Governo 
Federal através do DNIT nos próximos dois anos. E 
vale ressaltar que, durante as audiências que manti-
vemos com o Ministro dos Transportes Paulo Passos, 
juntamente com o Governador Tião Viana, fi cou mui-
to claro que estava havendo uma injustiça no que diz 
respeito a essas estradas no Estado do Acre, porque, 
por exemplo, a ligação fi nal da BR-364 foi inaugurada 
no governo Edmundo Pinto e, desde então, não tinha 
tido um trabalho de recuperação do Governo Federal. 
O trecho que vai de Rio Branco a Sena Madureira foi 
concluído no período 1994-1998 e, desde então, o Go-
verno Federal também não havia feito um investimento 
efetivo na recuperação dessas rodovias. A manuten-
ção estava acontecendo sob a responsabilidade do 
Governo do Estado e todos os anos um Estado pobre 
como o Acre estava tendo que investir algo como R$30 
milhões por ano para a manutenção dessas estradas.

Então, dessa maneira, com a decisão da Presi-
denta Dilma, do Ministro dos Transportes e do Diretor-
-Geral do DNIT, vai haver um alívio importante para o 
Estado do Acre porque haverá uma recuperação com-
pleta desses 428 quilômetros. Dessa maneira, o Gover-
no do Estado fará uma economia e poderá direcionar 
os investimentos para outras estradas secundárias e 
para os ramais que dependem de uma ação direta do 
Estado e, assim, o Governador Tião Viana poderá dar 
uma atenção especial ao Programa Ramais do Povo, 
que pretende iniciar já em 2013.

Então, trata-se de uma ótima notícia, porque pro-
gramas dessa envergadura, como o Crema, assegu-
ram a manutenção das boas condições das rodovias 
federais por um prazo de dois anos na primeira etapa 
e por cinco anos na segunda etapa, garantindo a tra-
fegabilidade de nossas rodovias.

O Senador Tomás Correia, do Estado de Rondô-
nia, sabe da importância do Crema. A gente que so-
fre muito naquele trânsito entre Rondônia e Acre por 
conta das condições muito frágeis que se encontra o 
pavimento, agora, com o Crema, vai ter uma recupe-
ração completa.

Com o Governo Federal assumindo essa respon-
sabilidade, o Governo do Estado terá maiores condi-
ções para investir em outras demandas tão importan-
tes quanto essa, como é o caso da recuperação das 
estradas intermunicipais e das estradas vicinais.

Os investimentos federais signifi cam economia 
dos recursos estaduais que poderão ser aplicados pelo 
Departamento Estadual de Estradas e Rodagens do 
Acre, o Deracre, no atendimento ao Programa Ramais 
do Povo, que deve ter início no próximo ano, 2013, e 
vai possibilitar uma maior facilidade no escoamento 
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da produção rural com a abertura e o melhoramento 
dos nossos ramais.

Temos do DNIT a garantia de que as obras na 
BR-364 terão início nos próximos dias. Já houve, in-
clusive, o processo licitatório, e três empresas serão 
responsáveis pela execução dos serviços.

No primeiro ano de contrato, as empresas devem 
realizar intervenções no pavimento da pista e acosta-
mentos, além da recuperação da sinalização horizontal. 
Nos anos seguintes, as empresas...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Permita-me, Senador. Quero saudar, 
antes que eles deixem o plenário, os alunos de ensino 
médio da Escola Professor Ivan Ferreira, da cidade de 
Pires do Rio, no nosso vizinho Estado de Goiás.

Bem-vindos, jovens!
Muito obrigado pela presença.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sejam 

todos muito bem-vindos e obrigado pela presença.
Temos do DNIT a garantia de que as obras nas 

BRs terão início nos próximos dias. Já houve, inclusive, 
o processo licitatório e três empresas serão responsá-
veis pela execução dos serviços.

No primeiro ano de contrato, as empresas devem 
realizar intervenções no pavimento da pista e acosta-
mentos, além da recuperação da sinalização horizon-
tal. Nos anos seguintes, as empresas continuam res-
ponsáveis pela manutenção da via, incluindo serviços 
de remendos e selagem de trincas e a conservação 
rotineira da faixa de domínio.

A operação envolve ainda ações de tapa-buraco, 
galerias, pontes, bueiros, aterros e outros reparos que 
forem necessários para garantir a boa trafegabilidade 
nas nossas estradas.

Como já mencionei, o prazo para conclusão é de 
dois anos, nessa primeira etapa, mas os primeiros re-
sultados já poderão ser vistos e sentidos ainda neste 
período de inverno amazônico, porque as obras devem 
começar nos próximos dias.

Dessa forma, Sr. Presidente, gostaria de fazer aqui 
o reconhecimento de que se trata de um esforço gran-
de que o Governo Federal está fazendo para garantir 
melhores condições de trafegabilidade nas rodovias 
brasileiras, e sabemos que isso está ocorrendo em todo 
o País. É um esforço que está sendo empreendido em 
todas as regiões brasileiras, no sentido de melhorar as 
condições do transporte rodoviário no Brasil.

Por isso, a Presidenta Dilma não tem medido 
esforços para que os investimentos em todas as áre-
as aconteçam de forma efi caz, proporcionando o de-
senvolvimento e a facilitação dos nossos transportes.

Neste caso em particular, quero também reconhe-
cer o empenho do Ministro Paulo Passos, dos Transpor-

tes, a quem o Governador Tião Viana fez questão de 
agradecer pelos investimentos que ora serão aplicados 
no nosso Estado, principalmente pela compreensão 
dispensada, uma vez que as condições geográfi cas do 
Acre para construção e manutenção de estradas são 
bem peculiares e impõem muitos desafi os.

Vale destacar que as normas técnicas dos labo-
ratórios que analisam solos de Brasília não podem ser 
consideradas no Acre, que tem um solo de tabatinga 
e um longo período de chuvas. As condições do solo 
acriano são bem diferentes, são frágeis, e acaba que 
o mesmo tipo de técnica adotada para verifi car a qua-
lidade de um pavimento não é aplicada em relação ao 
Acre, porque o tipo do solo provoca uma fragilidade 
muito maior dos nossos pavimentos.

Mesmo assim, o Ministério dos Transportes tem 
compreendido essas diferenças em relação às demais 
regiões brasileiras, e essa confi ança mútua tem sido 
fator fundamental para que, pouco a pouco, o desafi o 
de tirar o Acre do isolamento, por meio de estradas, 
venha sendo superado.

Vale mencionar aqui também um grande avanço 
nesse sentido. Em 2011, pela primeira vez, em 44 anos 
de existência, a BR-364, no trecho entre Rio Branco 
e Cruzeiro do Sul, fi cou aberta também no período de 
inverno – pela primeira vez –, garantindo o direito de ir 
e vir de milhares de pessoas que moram às margens 
da estrada ou nos Municípios que fi cam ao longo da 
estrada até Cruzeiro do Sul, no extremo Vale do Juruá.

E já no próximo ano, com o empenho do Governo 
do Estado e o apoio fundamental do Governo Federal, o 
Acre poderá comemorar a realização de um dos maio-
res sonhos dos acrianos, que é a conclusão defi nitiva 
da BR-364. O Alto Acre e o Juruá fi carão ligados com 
a conclusão do asfaltamento do último trecho da BR-
364, que será inaugurada até o fi nal do ano de 2013.

Gostaria também, para fi nalizar este meu pronun-
ciamento, de dizer que, durante audiência que manti-
vemos com a Presidenta Dilma, foi tratada a questão 
da ponte sobre o Rio Madeira, que é um ponto de es-
trangulamento na ligação entre os Estados do Acre e 
Rondônia. A Presidenta Dilma se comprometeu e se 
sensibilizou no sentido de que essa obra aconteça o 
mais depressa possível. O Ministro Paulo Passos foi 
acionado para isso e a Bancada federal do Acre e a 
Bancada federal de Rondônia foram quase que con-
vocadas pela Presidenta Dilma para que sejamos to-
dos fi scais do DNIT, do Ministério dos Transportes no 
sentido de garantir que essa obra aconteça. Então, nos 
próximos dias, teremos nova audiência com o Ministro 
Paulo Passos para tratar especifi camente do calendário 
de execução dessa obra sobre o Rio Madeira que vai 
permitir a trafegabilidade plena do Acre até o Estado 
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de Rondônia, de Rio Branco a Porto Velho, e, dessa 
forma, também facilitar o caminho para a estrada do 
Pacífi co, a Rodovia do Pacífi co, que hoje está bastan-
te difi cultado pela travessia por balsa no Rio Madeira. 
A ideia é fazer com que, daqui para 2014, essa obra 
seja iniciada e concluída para que esse isolamento 
histórico tenha um fi m.

Ficamos na expectativa de que o Ministério dos 
Transportes, o DNIT, esteja tão sensível quanto está a 
nossa Presidenta Dilma no sentido de acelerar o pro-
cesso licitatório, os projetos técnicos, para que essa 
obra inicie o quanto antes – a ponte sobre o Rio Ma-
deira – para, defi nitivamente, tirar o Estado do Acre 
do isolamento e facilitar essa trafegabilidade de cami-
nhões, de transporte de produtos entre o Estado do 
Acre e Rondônia.

Ouço, com atenção, o Senador Tomás Correia.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Se-

nador Anibal Diniz, V. Exª falando de BR-364, eu não 
poderia, estando aqui, deixar de aparteá-lo, porque é 
uma BR que diz respeito a três Estados, ao Estado de 
Rondônia, Acre e Mato Grosso. Mas eu quero dizer a 
V. Exª que dois trechos tiveram ordem de serviço no 
Estado de Rondônia: o trecho de Pimenta Bueno até 
Ouro Preto e o do Trevo de Alto Paraíso até Candeias, 
se não estou enganado. Mas é uma recuperação total 
da BR-364. É uma restauração da BR-364. Também a 
ponte que V. Exª está mencionando, a ponte do Rio Ma-
deira, lá em Vista Alegre, acredito que é uma questão 
realmente prioritária. E fi co feliz em saber que V. Exª, 
juntamente com o Senador Jorge Viana e o Governador 
Tião Viana, estiveram com a Presidente da República e 
asseguraram a construção dessa importante ponte, que 
liga os nossos Estados, o Estado de Rondônia com o 
Estado do Acre, de V. Exª. É incompreensível, realmen-
te, que essa ponte ainda não tenha sido construída. É 
uma ponte fundamental. Atualmente, é um transtorno 
enorme a todo transeunte da BR-364 que se dirige ao 
Estado do Acre ou do Estado do Acre para Rondônia, 
não só pela demora, não só pelo tempo que se perde 
ali às margens do Rio Madeira para trafegar a ponte, 
mas também pelo custo: uma caminhoneta paga em 
torno de R$20,00 para passar em cima da balsa. De 
sorte que eu queria saudar V. Exª, mas também queria 
agradecer ao Ministro Paulo Passos, do Ministério do 
Transporte, o DNIT, o representante regional do Acre 
e Rondônia no nosso Estado, que tem se empenhado 
em, o mais rápido possível, restaurar a BR-364, tanto 
no Estado de Rondônia quanto no Estado do Acre. Eu 
queria, neste momento, agradecer à Presidente da Re-
pública e também o empenho de todos, e da Bancada 
do Acre, juntamente com a Bancada de Rondônia, no 
sentido de que possamos, efetivamente, o mais breve 

possível, inaugurar esta restauração, que será muito 
importante para o nosso Estado, e, sem dúvida algu-
ma, para o Estado de V. Exª. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador Tomás Correia. V. Exª, aqui, de pú-
blico, do plenário do Senado, faz esse agradecimento 
ao Ministro Paulo Passos.

Na realidade, o Ministro não tem contato com 
as pessoas; quem tem contato com as pessoas, nos 
Estados, são os Parlamentares, e recebemos as co-
branças. E só Deus sabe o quanto de cobranças te-
mos recebido, por conta das condições das estradas 
e também por conta do não início dessa ponte sobre 
o Rio Madeira.

Fico muito feliz por poder dar uma resposta para 
o povo, uma resposta concreta.

Nesse caso da recuperação da BR-364 e da BR-
317, que são 428 quilômetros ligando a divisa de Ron-
dônia e Acre até o Município de Sena Madureira pela 
BR-364 e ligando o entroncamento de Senador Guio-
mard até o quilômetro 52 de Brasileia a Assis Brasil, 
com esses dois trechos plenamente recuperados, nos 
próximos dois anos, teremos muito mais qualidade e 
a trafegabilidade muito mais tranquila, muito mais se-
gura, o que é o grande objetivo de todos os acrianos.

E, no que diz respeito à ponte, o nosso esforço 
já tem a solidariedade da nossa Presidenta Dilma, no 
sentido de que essa ponte aconteça. A ligação com o 
Pacífi co já aconteceu, mas há esse ponto de estran-
gulamento no Rio Madeira, e estamos muito esperan-
çosos de que essa obra tenha início o mais depressa 
possível, porque, agora, já temos o aval da Presidenta 
Dilma e há o conhecimento e o comprometimento do 
Ministro Paulo Passos, a quem também fazemos, de 
público, agradecimentos pelo empenho todo que tem 
tido, na contribuição tanto para a conclusão da BR-364, 
no trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul, cuja conclusão 
deve acontecer até o fi nal de 2013, quanto por essa 
sensibilização apresentada, nesse momento em que 
ele assume a recuperação desses 428 quilômetros na 
BR-364 e na BR-317.

Dessa maneira, concluo este meu pronunciamen-
to, fazendo este reconhecimento que não é só meu, é 
do Governador Tião Viana e é de todo o povo do Acre, 
que, certamente, vai aplaudir essa decisão do Governo 
da Presidenta Dilma de recuperar as estradas acria-
nas, as estradas federais, e permitir trafegabilidade 
mais segura para todos os acrianos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Anibal Diniz.
Pela Liderança do PSDB, concedo a palavra ao 

Senador Alvaro Dias.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, primeiramente, faço o 
registro da mobilização dos Srs. Prefeitos de todo o 
Brasil que se reuniram hoje, pela manhã, no Auditório 
Petrônio Portela do Senado Federal, para, mais uma 
vez, trazer o apelo do interior deste País ao poder cen-
tral, a fi m de que o drama fi nanceiro que vivem possa 
encontrar solidariedade em Brasília.

É preciso dizer que essa luta é interminável. Há 
quantos anos acompanhamos a luta municipalista, 
especialmente com o objetivo de uma melhor distribui-
ção dos recursos públicos entre os entes federativos! 
A verdade é que estamos convocados a rediscutir o 
pacto federativo.

Em relação ao drama vivido pelos Municípios, 
devemos sempre lembrar que, com a Constituinte de 
1988, a Constituição promulgada por Ulysses Guima-
rães, no dia 5 de outubro de 1988, repassou atribuições 
em excesso aos Municípios brasileiros, sem que, na 
complementação, na regulamentação do texto cons-
titucional, se estabelecesse o necessário repasse de 
recursos para atender a demanda gerada, e, com isso, 
as difi culdades se avolumaram no decorrer dos anos.

O debate se trava no Congresso com insistência, 
sem solução. Há propostas que são feitas e que não 
chegam a ser sequer avaliadas terminativamente para 
que resultem em benefícios aos Municípios do País.

É necessário discutir a reforma tributária, para 
se estabelecer a mais correta política de arrecadação 
de tributos, mas é fundamental que, no debate da re-
forma tributária, se discuta também a melhor forma de 
distribuição desses recursos.

Hoje, os Prefeitos foram ao Palácio do Planalto 
reivindicar providências de emergência para a conclu-
são dos seus mandatos. No entanto, essas decisões ou 
esses benefícios conferidos eventualmente de forma 
pontual não signifi cam solução; ao contrário, retarda-
mos a solução.

Apresentei, há algum tempo, um projeto que con-
sidero essencial para estabelecer isonomia, equidade, 
na distribuição dos recursos públicos. Se esse projeto 
fosse aprovado, a composição do Fundo de Participa-
ção de Estados e de Municípios também contaria com 
recursos das contribuições sociais, que correspondem 
a 56% do bolo geral de arrecadação do País. Esses 
recursos não estão sendo contabilizados a favor dos 
Estados e dos Municípios, estão concentrados nos 
cofres da União. Portanto, não há isonomia, não há 
equidade na distribuição dos recursos públicos arre-
cadados pela Receita Federal.

Concluindo, Sr. Presidente, eu pediria que V. Exª 
considerasse lido o pronunciamento que faço, abor-

dando uma iniciativa do Governo Federal, que contra-
tou o corpo de engenheiros do Exército dos Estados 
Unidos, para lhe prestar serviços de consultoria em 
estudos hidráulicos, geotécnicos e topográfi cos. Con-
sideramos essa medida inadequada. É bom nominar 
os atores governamentais que capitanearam essa de-
cisão. A Codevasf – Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e Parnaíba, subordinada 
diretamente ao Ministério da Integração, contratou o 
corpo de engenheiros do Exército dos Estados Unidos 
para a prestação de consultoria em estudos sobre a 
navegabilidade do Rio São Francisco e sobre os usos 
múltiplos de sua bacia hidrográfi ca.

Como disse o Clube de Engenharia, “não há de-
safi os técnicos maiores, para justifi car a exclusão dos 
profi ssionais e empresas de engenharia brasileiros 
na condução dessa obra”. Aliás, é bom destacar que 
os profi ssionais brasileiros possuem competência e 
altíssimo nível de qualifi cação, que são credenciais 
reconhecidas no mundo todo. O prestígio desses pro-
fi ssionais e das nossas empresas de engenharia se 
projeta internacionalmente. Portanto, não há como en-
tender essa providência do Ministério da Integração de 
contratar engenheiros norte-americanos para prestar 
consultoria, quando há profi ssionais altamente capa-
citados no nosso País.

Por essa razão, Sr. Presidente, peço a V. Exª que 
considere nosso pronunciamento lido na íntegra.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR ALVARO DIAS.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfi co.) – A competência e o altís-
simo nível de qualifi cação dos engenheiros brasileiros 
são credenciais reconhecidas no mundo afora. O pres-
tígio desses profi ssionais e das nossas empresas de 
engenharia se projeta internacionalmente.

Apenas para ilustrar, lembramos que após déca-
das de dedicação exaustiva, pesquisas e investimen-
tos, o Brasil conquistou de forma legítima e merecida 
o reconhecimento no exterior de sua vanguarda em 
inúmeras áreas estratégicas como, por exemplo, a ex-
ploração de petróleo em águas profundas; a construção 
de grandes barragens e usinas hidrelétricas; sem falar 
na indústria aeronáutica, com a qual nosso país dis-
puta o mercado externo em í condições de igualdade 
com grandes potências.

Há ainda, no entanto, um campo no qual nossos 
engenheiros e empresas especializadas são detentores 
de notória especialização num patamar de excelência 
mundial: engenharia dos transportes fl uviais. Esse do-
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mínio específi co, em especial, não é do conhecimento 
da sociedade em geral.

Sr. Presidente: Essa breve introdução de nosso 
pronunciamento na tarde de hoje é feita no contexto 
da notícia surreal de que um órgão do governo Federal 
contratou, pasmem os Srs. Senadores e Senadoras, o 
Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos 
para prestar-lhe serviços de consultoria em estudos 
hidráulicos, geotécnicos e topográfi cos.

É preciso nominar os atores governamentais que 
capitanearam essa decisão: a CODEVASF - Compa-
nhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco 
e Pamaíba, subordinada diretamente ao Ministério da 
Integração, contratou o USACE - Corpo de Engenhei-
ros do Exército dos Estados Unidos, para prestação 
de consultoria para estudos sobre a navegabilidade 
do rio São Francisco e usos múltiplos de sua bacia 
hidrográfi ca.

Valho-me da afi rmação do respeitável Clube de 
Engenharia - entidade representativa dos engenheiros 
- ao contestar a contratação de engenheiros militares 
norte-americanos nesse caso. Assegura o Clube de 
Engenharia que “não há desafi os técnicos maiores 
para justifi car a exclusão dos profi ssionais e empresas 
de engenharia brasileiros na condução dessa obra”.

Ressalto que a iniciativa do governo Federal, 
como tão bem explicitou a entidade representativa dos 
engenheiros, além de menosprezar a incontestável 
qualifi cação dos engenheiros e empresas brasileiras, 
violou disposições legais, como as da lei 5.194/66, 
que regula o exercício das profi ssões jurisdicionadas 
ao Sistema Confea/Crea.

Não podemos perder de vista – Sr. Presidente - 
que a questão também envolve uma vertente ostensi-
va de soberania nacional. O Clube de Engenharia, de 
forma lúcida e oportuna, alertou que o referido contrato 
atenta contra a soberania nacional, ao permitir que as 
características hidráulicas, geológicas e topográfi cas 
de uma estratégica bacia hidrográfi ca brasileira sejam 
devassadas por engenheiros militares de outro país.

O presidente do Clube de Engenharia, engenheiro 
Francis Bougossian, cumprindo deliberação do Con-
selho Diretor da entidade, encaminhou à presidente 
Dilma Roussef um consistente apelo para que o con-
trato celebrado entre a CODEVASF e a USACE seja 
imediatamente suspenso.

Desta tribuna faço coro ao legítimo apelo da en-
tidade e ratifi co a recomendação do Clube de Enge-
nharia de que seja feita uma licitação entre as empre-
sas brasileiras aptas a oferecer os serviços técnicos 
demandados pela CODEVASF.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. 
Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa a 

cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será atendido, nos termos do Regimento.

Com a palavra, em permuta com o Senador Edu-
ardo Suplicy, o Senador Cidinho Santos. 

O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Boa tarde, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. 

Em primeiro lugar, agradeço ao Senador Eduardo 
Suplicy por fazer a permuta comigo. E cumprimento 
todos os visitantes aqui na galeria.

Complementando as palavras do Senador Alva-
ro Dias, quero registrar o movimento dos prefeitos do 
Brasil, aqui, hoje, liderados pela Confederação Nacio-
nal dos Municípios. São mais de mil prefeitos aqui em 
Brasília preocupados com a questão do fechamento 
das contas da Lei de Responsabilidade Fiscal e com 
a queda de receitas por que passam os Municípios 
brasileiros neste momento.

Ontem, tive a oportunidade de falar um pouco, 
aqui da tribuna do Senado, sobre essa preocupação 
dos nossos prefeitos e das nossas prefeitas. E, hoje, 
isso fi cou bem evidente no momento, pela manhã, da 
reunião com os prefeitos, que teve a participação da 
Senadora Ana Amélia, do Senador Alvaro Dias e de 
alguns Deputados Federais. Foi pedido ao Senado 
Federal, por intermédio da Confederação Nacional 
dos Municípios, que, se pudesse, na próxima semana, 
marcasse uma reunião com o nosso Presidente, José 
Sarney, para que o Senado Federal interviesse junto 
à Presidente Dilma e ao Ministro da Fazenda, para 
que essas perdas, que somam aproximadamente R$9 
bilhões, no ano de 2012, sejam recompensadas aos 
prefeitos do Brasil para que possam cumprir com suas 
responsabilidades perante a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e fechar suas contas no exercício de 2012.

Desses valores, que chegam ao total de R$9 
bilhões, R$1,5 bilhão se refere à desoneração do IPI, 
que o Governo Federal concedeu ao setor automobi-
lístico, aos materiais de construção, à linha branca; 
R$595 milhões são referentes à reposição da Cide, 
que o Governo Federal não repassou aos Municípios 
ainda este ano; e mais R$6 bilhões, aproximadamente, 
com a queda de receita em virtude da crise mundial.

Temos ainda R$8,2 bilhões de restos a pagar do 
Governo Federal para os Municípios por meio de con-
vênios fi rmados com as prefeituras, que comprometem 
o fi nal de mandato, do exercício de mandato, pois são 
convênios de obras em andamento ou obras parali-
sadas. Vai encerrar o mandato, o prefeito entregará a 
gestão, fi cará com essa pendência e, daqui a pouco, 
poderá ser incluído na Lei da Ficha Limpa, impedido 
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de ser candidato numa próxima eleição, e, mais do que 
tudo, ainda, poderá fi car desmoralizado, às vezes por 
uma falta que não é dele, mas por falta de repasse do 
Governo Federal, dos compromissos assumidos, dos 
convênios fi rmados com os Municípios.

Hoje, esse total dá um valor de R$8,2 bilhões 
que o Governo Federal tem pendentes com os Muni-
cípios brasileiros.

Existe, ainda, outro débito de repasse da União 
para os Municípios, de R$487 milhões, que se refere 
ao FEX, que é o Fundo de Fomento às Exportações.

Então, são preocupações dos Municípios brasi-
leiros. E o Senado Federal tem a obrigação e o dever 
de, neste momento, se unir e reivindicar, junto ao Go-
verno Federal, para que cumpra os compromissos que 
tem com os Municípios. Nada mais. O que os prefeitos 
pedem é aquilo que lhes é de direito: o repasse da 
desoneração que foi feita em cima dos recursos dos 
próprios Municípios, através do IPI, o repasse do FEX 
e o repasse dos recursos da Cide, que são recursos 
importantes para que os Municípios possam cumprir 
com seus compromissos neste fi nal de ano.

Quero deixar isso aqui registrado, para que, nas 
próximas semanas, possamos nos reunir, marcar uma 
audiência com o Presidente Sarney e levar essa preo-
cupação dos Municípios brasileiros, da Confederação 
Nacional dos Municípios, e ser solidários aos nossos pre-
feitos e às nossas prefeitas num momento de difi culdade.

O segundo assunto, Sr. Presidente: hoje, tive a 
oportunidade de tomar conhecimento de que a Procu-
radoria-Geral da República recorreu da decisão do TRF 
de suspender a desocupação da área da Suiá-Missu, no 
Estado do Mato Grosso. Esse foi um tema muito polê-
mico há pouco menos de 30 dias, aqui. Vi com bastante 
tristeza a falta de sensibilidade da Procuradoria-Geral da 
República em recorrer ao STF dessa decisão do Vice-
-Presidente do TRF, Desembargador Daniel Paes Ribeiro.

Mas eu queria dizer a todas as pessoas que es-
tão nos assistindo pela TV Senado e nos ouvindo pela 
Rádio Senado, no Araguaia, que a nossa luta aqui no 
Senado vai continuar, para que o Governo Federal, 
juntamente com a Funai, o Ministério da Justiça e a 
AGU... Também vamos, na próxima semana, marcar 
uma audiência no Supremo Tribunal Federal e levar 
aos ministros nossa preocupação de que 7 mil famí-
lias não podem ser desabrigadas depois de mais de 
30 anos trabalhando em sua propriedade, para dar lu-
gar a 300 índios, sendo que há uma opção para esses 
índios, e eles aceitam, e nós estamos numa intransi-
gência jurídica.

Lamento a decisão da Procuradoria-Geral da Re-
pública em recorrer, mas a guerra, para nós, não está 
perdida. Ao contrário, estamos motivados a defender essa 

causa dos não índios da Suiá-Missu, porque acreditamos 
ser uma causa justa, e estaremos sempre com eles, para 
que possam permanecer em suas terras, porque é lá 
que trabalham, que produzem, que residem e que cria-
ram seus fi lhos. E vamos encontrar uma solução para os 
300 índios que aguardam uma área para se estabelecer.

São essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 
Mais uma vez, agradeço ao Senador Eduardo 

Suplicy por ter me oportunizado falar no momento 
dele. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Cidinho Santos.

Registramos a presença dos alunos de Direito 
da Faculdade Objetivo, da cidade de Goiânia. Sejam 
todos bem-vindos ao plenário.

Agora, com a palavra, o Senador Eduardo Su-
plicy, do PT de São Paulo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, Srs. Senadores, 
em primeiro lugar, quero informar que hoje preparei um 
pronunciamento sobre a Revolução Constitucionalista de 
1932, que é tão importante para a história de São Paulo.

Mas quero, antes, fazer alguns registros. Primeiro, 
enaltecer a atitude da Presidenta Dilma Rousseff, que 
conversou na terça-feira, ontem, com o Presidente da 
Colômbia, Juan Manuel Santos, tanto para saber sobre 
sua saúde, mas, sobretudo, para oferecer ajuda brasi-
leira no processo de pacifi cação do país vizinho com as 
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, mediado 
por Noruega e Cuba. O processo de paz entre Bogotá 
e as FARCs foi anunciado em agosto, e eu avalio que 
seja muito importante que o Brasil possa colaborar com 
esse processo e inclusive que possa ter sugestões re-
lativas ao que deve estar à mesa de negociações entre 
as FARCs, o movimento de libertação, a Aliança Liber-
tadora Nacional, e o Governo da Colômbia.

Algumas vezes, tenho dito que, por exemplo, se 
estiver na mesa de negociações a implantação de uma 
renda básica de cidadania para todos os cidadãos da 
Colômbia, isso será muito positivo.

Mas claro que eu e tantos membros do Partido 
dos Trabalhadores estamos preocupados e entriste-
cidos com os fatos que são objeto de julgamento no 
Supremo Tribunal Federal, em especial, em virtude da 
condenação de companheiros como o Deputado João 
Paulo Cunha, como o ex-Ministro e ex-Deputado José 
Dirceu, como o ex-presidente nacional do Partido dos 
Trabalhadores e Deputado, meu líder, José Genoino. 

Na primeira bancada que tivemos, em 1983/1984, 
José Genoino foi meu líder, e eu tantas vezes com ele 
convivi. Tenho por ele o maior respeito e fi quei parti-
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cularmente comovido com a bonita carta que Miruna 
Genoino fez em defesa do pai.

Antes que eu leia meu discurso, Anibal Diniz, so-
bre a Revolução Constitucionalista de 32, permita que 
eu use um tempo extra, porque é uma carta bonita de 
Miruna Genoino, que diz:

A coragem é o que dá sentido à liberdade.
Com essa frase, meu pai, José Genoino Neto, 
cearense, brasileiro, casado, pai de três fi lhos, 
avô de dois netos, explicou-me como estava se 
sentindo em relação à condenação que hoje, dia 
9 de outubro, foi confi rmada. Uma frase saída 
do livro que está lendo atualmente e que me 
levou por um caminho enorme de recordações e 
de perguntas que realmente não têm resposta.
Lembro-me que quando comecei a ser consciente 
daquilo que meus pais tinham feito e especialmen-
te sofrido, ao enfrentar a ditadura militar, vinha-me 
uma pergunta à minha mente: será que se eu vi-
vesse algo assim teria essa mesma coragem de 
colocar a luta política acima do conforto e do bem 
estar individual? Teria coragem de enfrentar dor 
e injustiça em nome da democracia?
Eu não tenho essa resposta, mas relembrar 
essas perguntas me fez pensar em muitas ou-
tras que talvez, em meio a toda essa balbúrdia, 
merecem ser consideradas…
Você seria perseverante o sufi ciente para andar 
todos os dias 14km pelo sertão do Ceará para 
poder frequentar uma escola? Teria a coragem 
sufi ciente de escrever aos seus pais uma carta 
de despedida e partir para a selva amazônica 
buscando construir uma forma de resistência a 
um regime militar? Conseguiria aguentar tor-
turas frequentes e constantes, como pau de 
arara, queimaduras, choques e afogamentos, 
sem perder a cabeça e partir para a delação? 
Encontraria forças para presenciar sua futura 
companheira de vida e de amor ser torturada na 
sua frente? E seria perseverante o sufi ciente ao 
esperar 5 anos dentro de uma prisão até que o 
regime político de seu país lhe desse a liberdade?
E sigo...
Você seria corajoso o sufi ciente para enfrentar 
eleições nacionais sem nenhuma condição fi -
nanceira? E não se envergonharia de sacrifi car 
as escassas economias familiares para poder 
adquirir um terno e assim ser possível exer-
cer seu mandato de deputado federal? E teria 
coragem de, ao longo de 20 anos na câmara 
dos deputados, defender os homossexuais, 
o aborto e os menos favorecidos? E quan-
do todos estivessem desejando estar ao seu 
lado, e sua posição fosse de destaque, teria 

a decência e a honra de nunca aceitar nada 
que não fosse o respeito e o diálogo aberto?
Meu pai teve coragem de fazer tudo isso e mui-
to mais. São mais de 40 anos dedicados à luta 
política. Nunca, jamais para benefício pessoal. 
Hoje e sempre, empenhado em defender aqui-
lo em que acredita e que eu ouvi de sua boca 
pela primeira vez aos 8 anos de idade quando 
reclamava de sua ausência: ‘a única coisa que 
quero, Mimi, é melhorar a vida das pessoas...’
Este seu desejo, que tanto me fez e me faz 
sentir um enorme orgulho de ser fi lha de quem 
sou, não foi o sufi ciente para que meu pai pu-
desse ter sua trajetória defendida. Não foi o 
sufi ciente para que ganhasse o respeito dos 
meios de comunicação de nosso Brasil, meios 
esses que deveriam ser olhados através de 
outras tantas perguntas...
Você teria coragem de assumir, como profi ssão, 
a manipulação de informações e a especula-
ção? Se sentiria feliz, praticamente em êxtase, 
em poder noticiar a tragédia de um político hon-
rado? Acharia uma excelente ideia congregar 
200 pessoas na porta de uma casa familiar em 
nome de causar um pânico na televisão? Teria 
coragem de mandar um fotógrafo às portas de 
um hospital no dia de um político realizar um 
procedimento cardíaco? Dedicaria suas energias 
a colocar-se, em dia de eleição, a falar, com a 
boca colada na orelha de uma pessoa, sobre o 
medo a uma prisão que essa mesma pessoa já 
vivenciou nos piores anos do Brasil?
Pois os meios de comunicação desse nosso 
País, sim, tiveram coragem de fazer isso tudo 
e muito mais.
Hoje, neste dia tão triste, pode parecer que ga-
nharam, que seus objetivos foram alcançados. 
Mas ao encontrar-me com meu pai e sua dispo-
sição para lutar e se defender, vejo que apenas 
deram forças para que esse genuíno homem 
possa continuar sua história de garra, hones-
tidade e defesa daquilo que sempre acreditou.
Nossa família entra agora em um período de 
incertezas. Não sabemos o que virá, e, para que 
seja possível aguentar o que vem pela frente, 
pedimos encarecidamente o seu apoio, seja 
divulgando este e/ou outros textos que existem 
em apoio ao meu pai, seja ajudando no cuidado 
a duas crianças de 4 e 5 anos que idolatram 
o avô e que talvez tenham que fi car sem sua 
presença, seja simplesmente mandando uma 
palavra de carinho. Neste momento, qualquer 
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atitude, qualquer pequeno gesto nos ajuda, nos 
fortalece e nos alimenta para ajudar meu pai.
Ele lutará até o fi m pela defesa de sua inocência. 
Não fi cará de braços cruzados aceitando aquilo 
que a mídia e alguns setores da política brasilei-
ra querem que todos acreditem e, marca de sua 
trajetória, está muito bem e muito fi rme neste 
propósito, o de defesa de sua inocência e de sua 
honestidade. Vocês que aqui nos leem sabem de 
nossa vida, de nossos princípios e de nossos va-
lores. E sabem que, agora, em um dos momentos 
mais difíceis de nossa vida, reconhecemos aqui 
humildemente a ajuda que precisamos de todos, 
para que possamos seguir em frente.
Com toda minha gratidão, amor e carinho,
Miruna Genoino.
09/10/2012”

Eu quero aqui expressar o meu carinho, respei-
to à fi gura, à pessoa de José Genoino, que foi Líder 
quando eu fui Deputado Federal, que com ele debati 
quando ambos, com Plínio de Arruda Sampaio, fomos 
pré-candidatos a governador no PT. 

Algumas vezes posso ter tido divergências com ele, 
inclusive quando fui convidado a fazer parte da chapa que 
ele presidia. Eu havia aceitado convite, que me tinha sido 
feito pelo próprio Delúbio Soares, mas, em função de eu 
aqui ter assinado o requerimento para formar a Comis-
são Parlamentar de Inquérito dos Correios – o Senador 
Paulo Paim foi testemunha do apelo que, naquela tarde, 
o Senador Pedro Simon fez, nos conclamando a todos 
para assinar, e eu resolvi assinar em consequência do 
pronunciamento que fi z e daquela atitude – poucos dias 
depois, Delúbio Soares disse a mim que a articulação 
havia dito que eu, então, não faria mais parte da chapa.

E eu até perguntei: “Mas posso explicar minhas 
razões?” E ele disse: “Não, todos ouvimos o seu pro-
nunciamento, e é uma decisão consensual”. Mas eu 
continuei no PT. Depois saiu a entrevista de Roberto 
Jefferson, e aí todo o PT decidiu apoiar e assinar a CPMI 
relativa ao que foi chamado de mensalão. Então, não 
houve qualquer outra sanção contra mim, e inclusive 
fui candidato consensual novamente ao Senado em 
2006, quando obtive a maior votação das minhas três 
eleições (8 milhões, 896 mil e 807 votos, 48% dos vo-
tos no Estado, 51,3% na minha cidade de São Paulo). 

Mas eu tenho, assim, uma admiração muito forte 
por José Genoino e sua família e percebo o sentimen-
to tão forte de MIruna. Fiz questão de ler a sua carta 
quando dela tomei conhecimento.

Também quero aqui registrar a carta de José Dir-
ceu, que está divulgada hoje na imprensa, em que ele 
ressalta que se considera se não inocente das acusa-
ções, mas que há falta de provas relativamente ao que 
acabou resultando na sua condenação.

Eu acho que todos nós do Partido dos Trabalha-
dores precisamos muito aprender com esses episó-
dios. Inclusive, eu tenho feito sugestões sobre como 
será importante assumirmos o compromisso de utili-
zarmos apenas e tão somente recursos inteiramente 
contabilizados e que passemos a colocar, na página 
eletrônica de nosso partido e de cada um dos nossos 
candidatos, o registro completo de nossas receitas e 
despesas, quaisquer que sejam as suas origens.

Eu passo a ler, agora, o meu pronunciamento 
sobre a Revolução Constitucionalista de 1932.

Há exatos 80 anos, nos primeiros dias do mês 
de outubro, foi assinada na cidade de Cruzeiro, São 
Paulo, a convenção militar que punha fi m à Revolução 
Constitucionalista de 1932.

Estimulado por correspondência do Prof. Mil-
ton Augusto Guelli, da cidade de Americana, julguei 
oportuno dizer algumas palavras sobre esse grande 
movimento cívico-militar que culminou com a eleição 
à Assembléia Constituinte de 1933.

A análise da história – como bem disse Ricardo 
Oriá, curador da mostra realizada sobre o Movimento 
de 32 na Câmara dos Deputados – comporta muitas 
interpretações. A cada comemoração de um grande 
fato social, novos pontos de vista são acrescentados 
ao sabor do momento presente em que se vive. Ao 
analisar um fato histórico, o que está em jogo não é 
apenas o passado de uma comunidade, mas o modo 
como essa sociedade quer se constituir no presente 
e almeja se modelar para o futuro.

Em 1932, o Estado de São Paulo foi palco de 
um dos maiores confl itos entre brasileiros armados 
de nossa história recente.

O Estado de São Paulo liderou o movimento que 
tinha por fi nalidade a derrubada do Governo Provisório 
de Getúlio Vargas, o restabelecimento da autonomia 
dos Estados federados e a promulgação de uma nova 
Constituição para o Brasil.

Escreveu Ricardo Oriá, num dos murais da ex-
posição de que foi o curador:

“Revolução de 1932, Movimento de 32, Guerra 
Paulista e Movimento Constitucionalista são 
algumas das terminologias que diferentes cor-
rentes historiográfi cas usam para designar os 
fatos ocorridos entre 9 de julho e 3 de outubro 
de 1932. Em algumas análises mais parciais – 
contrárias ou favoráveis ao evento –, é possível 
encontrar também os termos Contrarrevolução 
de São Paulo ou Epopeia Bandeirante. O fato 
é que a terminologia que se consolidou foi Re-
volução Constitucionalista de 1932”.

Apesar de ter sido uma luta que vitimou cerca de 
800 brasileiros, não se pode deixar de considerar o seu 
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grande legado para a evolução histórica do Estado de 
direito em nosso País. A vitória de Getúlio Vargas não 
impediu o fortalecimento da luta pela reconstituciona-
lização, e, fruto do movimento heroico, em 1933 foram 
realizadas eleições para a Assembleia Nacional Consti-
tuinte, fato que marcou a reabertura do Poder Legislativo.

Passados 80 anos, a Revolução Constitucionalista 
continua muito presente no imaginário do povo paulista. O 
Movimento de Nove de Julho teve como estopim a mor-
te de quatro estudantes numa segunda-feira, dia 23 de 
maio de 1932. Nessa data, havia um comício promovido 
pelos estudantes da Faculdade de Direito na Praça da 
República, que tinha por objeto assegurar a nomeação 
de um novo secretariado para o interventor Pedro de 
Toledo. Durante o protesto, um grupo de manifestantes 
tentou inutilizar as ofi cinas de um jornal governista, e, 
do confronto, quatro estudantes foram mortos a tiros, 
disparados da sede do jornal. Dos seus nomes foi reti-
rada a sigla “M.M.D.C.” – de Martins, Miragaia, Drausio 
e Camargo –, que passou a ser símbolo do Movimento: 
Mauro Martins de Almeida, 31 anos, era nascido em São 
Manoel, São Paulo; Euclides Bueno Miragaia, 21 anos, 
nascido em São José dos Campos, São Paulo; Drausio 
Marcondes de Sousa, com apenas 14 anos, natural de 
São Paulo, capital; Antônio Américo de Camargo An-
drade, 31 anos, também de São Paulo, capital.

As mulheres tiveram uma participação efetiva no 
movimento revolucionário. Embora poucos livros regis-
trem tal fato, as mulheres atuaram decisivamente na 
Revolução Constitucionalista, seja em ações assisten-
cialistas, seja no cuidado com a alimentação e as rou-
pas dos soldados ou no tratamento dos combatentes 
feridos. Cerca de 7,2 mil mulheres mobilizaram-se em 
várias instituições, como a Cruz Vermelha Brasileira, a 
Cruzada Pró-lnfância e as Casas de Soldado.

Muitas delas foram também trabalhar nas linhas 
de produção industrial, na embalagem de munição 
e no acabamento dos capacetes. Houve, inclusive, 
aquelas que se destacaram na linha de frente. Entre 
todas, o Jornal das Trincheiras ressalta a participação 
nos combates de Maria Iguassiaba, nascida em São 
Paulo e professora de uma escola rural, e Maria José 
Barroso, conhecida pela alcunha de “Maria Soldado”.

Cabe lembrar, inclusive, que as mulheres, a partir 
dessa movimentação, acabaram conquistando o seu 
direito de votar na Constituinte que se seguiu.

Em São Paulo, com o início dos confl itos armados, 
muitos batalhões foram criados por categorias espe-
cífi cas, como universitários, comerciantes, operários, 
esportistas, professores e funcionários públicos. Alguns 
deles eram formados de acordo com etnias ou nacio-
nalidades, como os batalhões italianos, portugueses, 
espanhóis, sírio-libaneses e índios guaranis. A partici-
pação da população negra foi destaque. Em 14 de julho 
de 1932, foram formados três batalhões, conhecidos 
como “Pérolas Negras” ou “Legião Negra”, que possu-

íam um efetivo total de dois mil combatentes. A Legião 
contou, também, com um destacamento de índios da 
etnia caingangue, que viviam no noroeste do Estado.

A famosa Campanha do Ouro para o bem de São 
Paulo chegou a arrecadar fundos consideráveis para 
a compra de armamentos no exterior, o que mostra o 
engajamento de toda a população paulista. Mas o iso-
lamento do Estado, que envolveu inclusive o bloqueio 
do porto de Santos pelas forças de Getúlio Vargas, 
não pôde ser rompido.

É digna de nota a carta que Alberto Santos Du-
mont, nosso maior aeronauta e inventor, escreveu em 
defesa do constitucionalismo brasileiro, no dia 14 de 
julho de 1932, ou seja, nove dias antes de sua morte.

Disse Santos Dumont:

“São Paulo, 14 de julho de 1932.
Meus patrícios, solicitado pelos meus conterrâ-
neos mineiros, moradores nesse Estado, para 
subscrever uma mensagem em que se reivin-
dica a ordem constitucional do País, não me é 
dado, por motivo de moléstia, sair do refúgio a 
que forçadamente me acolhi, mas posso, ainda, 
por essas palavras escritas, afi rmar-lhes não só 
o meu inteiro aplauso, como também o apelo de 
quem, tendo sempre usado a glória da sua Pátria 
dentro do progresso harmônico da humanidade, 
julga poder dirigir-se em geral a todos os seus 
patrícios, como um crente sincero em que os 
problemas de ordem política e econômica, que 
ora se debatem, somente dentro da Lei Magna 
poderão ser resolvidos, de forma a conduzir a 
nossa Pátria à superior fi nalidade dos seus altos 
destinos. Viva o Brasil unido!”

Pode-se considerar a Revolução Constituciona-
lista de 1932 como o maior confl ito bélico da história 
brasileira do século XX. Foram mais de 85 mil homens 
nas frentes de batalha governistas em face de 30 mil 
soldados constitucionalistas. A luta deixou um triste 
saldo de 600 mortos entre os constitucionalistas e de 
cerca de 200 entre as tropas governistas. Líderes po-
líticos do Movimento de 1932 foram presos, e muitos 
foram deportados para exílio forçado em Portugal, entre 
os quais Júlio de Mesquita Filho, Ibrahim Nobre, Au-
reliano Leite, Francisco Morato, Paulo Duarte, Bertol-
do Klinger, Isidoro Dias Lopes e Euclides Figueiredo.

Como consequência da Revolução de 1932, foram 
convocadas eleições para a Assembleia Constituinte 
de 1933, que contou com a presença de 254 deputa-
dos constituintes e que tinha uma composição de 40 
representantes de diversas profi ssões, escolhidos nos 
termos do decreto expedido em abril de 1933.

Apesar de as interpretações acerca do Movimen-
to de 1932 serem múltiplas e de São Paulo ter assi-
nado o armistício no campo de batalha, nós paulistas 

14833.indd   5337214833.indd   53372 11/10/2012   23:12:0011/10/2012   23:12:00



Outubro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 53373 

consideramo-nos vencedores do ponto de vista ideo-
lógico. Os jornais da época falam de “vitória moral da 
Revolução”. O editorial profético do jornal O Estado de 
S. Paulo, de 4 de outubro de 1932, afi rma:

São Paulo não deve desanimar. O gigantesco 
esforço que ele fez [...] não foi em estéril. O 
que se encerrou ontem por um inesperado e 
melancólico desfalecimento de algumas tro-
pas não foi a luta pela redenção do Brasil. São 
Paulo não foi vencido, nem o será. O povo [...] 
não afrouxou. Não recuou. Não transigiu. [...] A 
luta não acabou: vai transformar-se. É um Bra-
sil novo e forte o que vai surgir em São Paulo.

É nessa linha que cumprimento os ex-combatentes 
paulistas de 1932 e seus familiares, pela luta por um Brasil 
unido em torno de uma Constituição da República, que 
é a chave da pirâmide legal e moral, que consubstancia 
o que hoje denominamos Estado democrático de direito.

Quero ressaltar a existência, nos dias de hoje, 
de um espírito de integração muito positivo entre São 
Paulo e o Brasil. O sentimento atual, em que pesem 
as características inerentes a cada região de nosso 
País, seja do Rio Grande do Sul, do Acre, de qualquer 
de nossos Estados, é de uma aliança entre todas as 
unidades da Federação.

Nós brasileiros temos consciência de que só a 
união fará com que o Brasil cresça de forma harmônica 
e justa. Importante é ressaltar que nós brasileiros de 
todas as unidades da Federação temos conseguido, 
felizmente, em especial nas últimas décadas, realizar 
as transformações a que aspiramos para a construção 
de uma nação justa e civilizada, através de meios de-
mocráticos e pacífi cos.

É importante ressaltar que, em São Paulo, nasce-
ram os primeiros grandes movimentos em defesa das 
Diretas Já, em 1983/84, e pela Ética na Vida Política, 
em 1992, e que, agora, em todos os 5.565 Municípios, 
realizamos eleições livres e diretas para a escolha de 
nossos prefeitos e vereadores.

Quero aqui cumprimentar a Ministra Cármen Lú-
cia Antunes Rocha, Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, pela maneira tranquila e efi ciente com que 
conduziu o processo das eleições, inclusive pela ve-
locidade surpreendente pela qual a Justiça Eleitoral, 
em todo o País, anunciou os resultados.

Quero concluir com uma palavra de preocupa-
ção com respeito à violência que tem caracterizado a 
ação criminosa de um número muito grande de pes-
soas contra membros da Polícia Militar e até da Polí-
cia Civil, especialmente no Estado de São Paulo, por 
vezes decorrentes de reações de grupos marginais 
com respeito às ações da Polícia.

Aqui, registro meu respeito por toda a corpora-
ção da Polícia Militar em São Paulo e minha palavra 
de solidariedade às famílias dos que têm sido mortos 
no cumprimento de seu dever.

É preciso também assinalar aos responsáveis pela 
segurança, o Governador Geraldo Alckmin e o Secre-
tário de Segurança, que o comportamento, por vezes 
arbitrário e abusivo de alguns membros da corporação, 
pode ter contribuído para esse clima de animosidade. 
Mas nada justifi ca a violência contra os policiais mili-
tares, aos quais aqui expresso minha solidariedade.

Daí por que temos de envidar ainda mais esfor-
ços para que, em São Paulo e no Brasil, venhamos a 
dar passos mais largos para colocarmos em prática os 
instrumentos que signifi quem a aplicação dos princípios 
de justiça e que levem efetivamente à erradicação da 
pobreza absoluta e à percepção de que estamos vivendo 
numa Nação onde o sentimento de solidariedade está 
efetivamente sendo o resultado do que realizamos. Eis 
por que tanto acredito que, o quanto antes, deveremos 
implantar o direito ao pleno acesso a uma educação 
de qualidade, à assistência pública de saúde, a uma 
moradia digna e a uma Renda Básica de Cidadania.

Querido Presidente Anibal Diniz, muito obrigado 
por sua tolerância, para que eu pudesse tratar dos três 
temas que me trouxeram à tribuna hoje.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Suplicy.
Agora, com a palavra a Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, colegas Senadoras, colegas Senadores, 
telespectadores e ouvintes da TV Senado e da Rádio 
Senado, é com imensa satisfação que ocupo hoje a 
tribuna para afi rmar que a participação política das 
mulheres nos espaços de poder e de decisão tem 
crescido nos últimos anos, em nosso País. Isso pôde 
ser verifi cado novamente nestas eleições, a partir dos 
dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, logo 
após a consolidação dos resultados do primeiro turno. 

Os dados divulgados pelo TSE confi rmam a ten-
dência do aumento da participação feminina nos espa-
ços de poder. Segundo o TSE, no primeiro turno das 
eleições municipais foram eleitas 663 mulheres para 
assumir prefeituras em 2013. Entre as capitais, Teresa 
Surita foi eleita, em Boa Vista. 

O número de prefeitas eleitas representa 12,3% 
dos eleitos até agora para os Executivos municipais. Na 
verdade, esse percentual pode aumentar ainda, pois 
temos, Sr. Presidente, a Senadora Vanessa Grazziotin 
na disputa no segundo turno, na cidade de Manaus. 
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O percentual de mulheres candidatas nas elei-
ções deste ano também aumentou 21,3% em relação 
a 2008. Os dados do TSE mostram, em especial, a 
força das mulheres no interior do País, com um maior 
número de prefeitas eleitas. 

O recorde de eleitas é positivo. Deve ser comemo-
rado e refl ete uma tendência: o Brasil vive um momento 
novo para as mulheres com a eleição da Presidenta Dil-
ma Rousseff. O Governo e a Presidenta são referência. 

O expressivo número de ministras escolhidas 
para compor o primeiro escalão – dez ao todo –, além 
da presidência de uma das maiores e mais importan-
tes empresas do mundo, a Petrobras, motivou muitas 
mulheres a participarem mais ativamente da vida po-
lítica. A eleição de Dilma garante maior visibilidade à 
luta do movimento feminista e de todas e de todos que 
batalham pela consolidação da democracia brasileira. 

Nesse sentido, a eleição da primeira mulher Pre-
sidenta da República contribuiu para o enfrentamento 
da exclusão das mulheres dos espaços de poder. 

Transformar a situação de sub-representação da 
mulher nos espaços de poder é promover a participação 
igualitária, plural e multirracial. Somos mais da metade 
da população e do eleitorado. Temos maior escolarida-
de. Representamos quase a metade da população eco-
nomicamente ativa. Contudo, continuamos excluídas.

Embora exista um esforço para vencer esta bar-
reira, ocupamos menos de 20% dos cargos de maior 
nível hierárquico no Parlamento, nos governos munici-
pais e estaduais. No Senado, atualmente, somos oito 
Senadoras do total de 81 Parlamentares. Na Câmara, 
do total de 513 Parlamentares, apenas 45 são mulheres.

Não existe motivo e nem é aceitável a sub-repre-
sentação feminina nos espaços de poder. Tais distor-
ções fazem com que a democracia brasileira não seja 
representativa e participativa.

É preciso mudar este quadro de forma signifi ca-
tiva, reforçar nas ruas a nossa luta e ampliar as políti-
cas públicas para acabar com tamanha desigualdade. 
Não queremos apenas o cumprimento da cota mínima 
de 30% de mulheres entre os candidatos inscritos nas 
eleições proporcionais. Queremos paridade. Isto só se 
constrói com a reforma política. Lembro que propuse-
mos a paridade de gênero na discussão da reforma 
política no início desta legislatura. É preciso que o 
Congresso Nacional volte a discutir e que aprovemos 
a reforma política e dentro dela a paridade de gênero.

Felizmente, nas eleições deste ano, as urnas 
mostraram que homens e mulheres estão optando pelo 
caminho da igualdade e dizendo não ao preconceito 
e à discriminação.

A política é o meio mais efi caz para se transformar 
a realidade no interesse das mulheres e dos demais 
setores da sociedade excluídos das decisões políticas. 
Por isso, nós mulheres, devemos nos inserir no mundo 

da política, o que exige formação e preparo para en-
frentarmos discriminação e preconceito por ousarmos 
disputar o poder com os homens, campo este que, 
historicamente, tem sido quase que exclusivamente 
território deles. Esse é um dos maiores desafi os que 
temos a superar na militância político-partidária.

A sociedade brasileira, certamente, ganhará muito 
com a inclusão de mais da metade da população na vida 
política, quando passar a contar com a participação das 
mulheres nas decisões e na busca de soluções para os 
graves problemas de nossas cidades, Estados e País.

Sr. Presidente, quero aproveitar o espaço que 
me é concedido para parabenizar todas as prefeitas e 
prefeitos eleitos e todas as vereadoras e os vereado-
res eleitos no último domingo, em especial os do meu 
Estado, o Espírito Santo.

Em meu Estado foram eleitas prefeitas para governar, 
Sr. Presidente, nove Municípios. A partir de 2013, teremos 
prefeitas nas cidades de Mimoso do Sul, São José do Cal-
çado, Fundão, Águia Branca, Rio Novo do Sul, Alto Rio 
Novo, Guaçuí, Dores do Rio Preto e Presidente Kennedy.

Sr. Presidente, era o que tinha para dizer neste 
momento.

Quero aqui parabenizar novamente todas e todos 
os eleitos para as prefeituras municipais e câmaras 
municipais não só do Estado do Espírito Santo mas 
de todo nosso País. 

Muito Obrigada, Sr. Presidente, era isso que ti-
nha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senadora Ana Rita. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência comunica que recebeu Ofício nº 
1.858, de 2012, do Presidente da Câmara dos Depu-
tados, informando a declaração da renúncia ao man-
dato de Deputado Federal do Sr. Paulo Tadeu Vale da 
Silva, do PT do Distrito Federal, em 8 de outubro de 
2012, publicada no Suplemento ao Diário da Câmara 
dos Deputados nº 165, de 9 de outubro de 2012.

São os seguintes o Ofício e o Suplemento:

Of. Nº 1.858/12/SGM/P

Brasília, 8 de outubro de 2012

Assunto: Renúncia ao Mandato Parlamentar
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a Declaração da 

Renúncia ao mandato de Deputado Federal do Senhor 
Paulo Tadeu Vale da Silva, nome parlamentar Paulo Ta-
deu (PT/DF), em 8 de outubro de 2012, nos termos dos 
artigos 238, inciso II, e 239, caput, do RICD, publicado 
no Suplemento ao Diário da Câmara dos Deputados 
nº 165, de 9 de outubro de 2012, exemplar em anexo.

Atenciosamente, – Deputado Marco Maia, Pre-
sidente da Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O ofi cio vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – 

OFÍCIO Nº 53, DE 2012

Excelentíssimo Sr. Presidente, cumprimentan-
do V. Exª e obedecendo ao que dispõe o § 6º 
do art. 65, do Regimento Interno do Senado 
Federal, vimos comunicar a V. Exª a indicação 
do Senador Marco Antônio Costa como Líder 
do Partido Social Democrático, o PSD, e como 
Vice-Líder o Senador Sérgio Petecão. 
Na oportunidade, reiteramos a V. Exª os pro-
testos da mais elevada estima e consideração. 
Respeitosamente, Senador Marco Antônio 
Costa. 

É o seguinte o Ofício na íntegra:

OFÍCIO Nº 53, DE 2012-GLPSD

Brasília, 5 de outubro de 2012

Assunto: Comunicação de Liderança PSD

Excelentíssimo Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, obedecendo 

ao que dispõe o § 6º do art. 65 do Regimento Interno 
do Senado Federal, vimos comunicar a Vossa Exce-
lência a indicação do Senador Marco Antônio Costa, 
como líder do Partido Social Democrático (PSD), e 
como vice-líder o Senador Sérgio Petecão.

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência 
os protestos das mais elevadas estima e consideração.

Respeitosamente, Senador Marco Antônio Costa 
– Senador Sérgio Petecão.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Agora, com a palavra o Senador Ferraço. (Pausa.)
Não estando presente, o Senador Ciro Nogueira. 
Logo em seguida, o Senador Paulo Paim. 
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho, hoje, 
a esta tribuna, para registrar que, no último dia 27 de 
setembro, o grande jornal do meu Estado Diário do 
Povo completou 25 anos de existência. Esta data é 
digna de comemoração, Sr. Presidente, uma vez que, 
nestas duas décadas e meia, o jornal Diário do Povo 
tem se destacado por noticiar, com imparcialidade e 
competência, os assuntos regionais, nacionais e glo-
bais, contribuindo de forma inequívoca para o debate 
e para a formação de opinião pública do nosso Estado.

Devo ressaltar que a comunicação é um instru-
mento de integração e, com o passar do tempo, os 
veículos de imprensa passaram a ser fundamentais 
para sustentar a nossa democracia. Nesse cenário, 
Sr. Presidente, o Diário do Povo cumpre seu papel 
com louvor, mantendo em seus quadros jornalistas e 
colaboradores dos mais competentes, sob a coorde-
nação de Danilo e Eulálio Damásio, do nobre editor 
e dos maiores jornalistas do meu Estado, que é o Dr. 
Zózimo. Destaco, com isso, a ética e a responsabili-
dade com que se pautam os profi ssionais desse im-
portante veículo, um dos mais lidos do nosso querido 
Estado do Piauí.

Neste momento de homenagem, vêm em minha 
mente diversas matérias e manchetes estampadas ao 
longo do período de 25 anos. Uma das mais impor-
tantes foi a promulgação da Constituição Federal de 
1988, a nossa Constituição Cidadã. Eu era um jovem 
de apenas 18 anos e vibrava com as conquistas so-
ciais alcançadas com a Carta Magna, acompanhando 
as informações da imprensa especial do nosso Diário 
do Povo.

Posteriormente, o jornal destacava a volta da elei-
ção presidencial direta, em 1989, vencida por Fernando 
Collor, hoje nosso senador. Passamos pelo governo de 
Fernando Henrique Cardoso e, em 2002, pela eleição 
de Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro Presidente de 
esquerda da nossa história. Novamente, o jornal Diá-
rio do Povo noticiou os avanços sociais vividos pelos 
brasileiros e pelos piauienses.

E tem sido assim, Srªs e Srs. Senadores, desde 
a sua fundação, o Diário do Povo faz ampla cobertura 
de fatos que interessam verdadeiramente à população 
do nosso Piauí, chegando aos escritórios, às bancas 
de revista, enfi m, chegando aos lares dos piauienses 
para cumprir, com isenção e pontualidade, a sua mis-
são de informar.

Desejo, portanto, Sr. Presidente, parabenizar o 
Diário do Povo pelos 25 anos de atuação e que o ve-
ículo continue sempre trilhando o caminho do suces-
so. Lembrando que o bom jornalismo se faz com bons 
jornalistas e, felizmente, o Diário do Povo conta com 
uma equipe que, com certeza, é responsável pela cre-
dibilidade de um dos maiores jornais do nosso querido 
Estado do Piauí.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Ciro.
E agora com a palavra o Senador Paulo Paim. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Anibal, Senadores e Senadoras, eu 
quero falar um pouco sobre o mês de outubro, fazendo 
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uma relação com a história, mas este nosso discurso 
vai se afunilar, vai se aprofundar no Dia Internacional 
do Idoso, ou seja, no dia em que o Presidente Lula 
sancionou o Estatuto do Idoso.

Sr. Presidente, a nossa história registra que outu-
bro é um mês de transformação, um mês em que fatos 
marcantes aconteceram na história do Brasil e no mundo. 
O Movimento de 30, no mês de outubro, levou Getúlio 
Vargas ao poder. E a partir daí novos pilares foram cons-
truídos na economia, no social e no político neste País. 

A Constituição de 1988 foi promulgada no mês 
de outubro. Eu estava lá, porque fui Constituinte, ao 
lado de Ulysses, de Covas, de Lula, de Passarinho, de 
Fernando Henrique Cardoso, de todos os Constituintes.

Lembro-me também, Senador Anibal, de que foi 
em outubro que Lula e, depois, Dilma deram o primeiro 
passo nesta caminhada que está transformando social 
e economicamente o Brasil.

Neste mês temos o Outubro Rosa, com o objetivo 
de chamar a atenção para a prevenção e o tratamento 
do câncer de mama. Outubro é o mês das crianças, 
outubro é o mês dos poetas, outubro é o mês da ci-
dadania, outubro é o mês dos professores, outubro é 
o mês da eliminação da pobreza, outubro é o símbolo 
da democracia, devido ao processo eleitoral que nós 
estamos vivendo. Outubro é o mês dos prefeitos, é o 
mês dos vereadores, é o mês dos comerciários, dos 
servidores públicos, é o mês da luta contra a explora-
ção das mulheres, é o mês do desarmamento.

Outubro, Senador Anibal, é o mês do descobri-
mento da América.

Ainda ontem, eu falei que, no mês de outubro, 
voltando na história, Zapata, Sandino e Guevara, líde-
res, foram traídos e assassinados. Outubro é o mês da 
implementação da Lei Federal do Estatuto da Igualda-
de Racial, de nossa autoria.

Hoje, no Rio de Janeiro, mês de outubro, teremos 
a estréia, no Festival do Rio, do documentário Raça, de 
Joel Zito e Megan Mylan. Estarei lá nesse fi lme, ao lado 
do cantor Netinho e Miúda dos Santos, neta de escravos. 
Hoje também, 10 de outubro, será eleito o primeiro negro 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa.

Outubro é uma ponte, é um caminho, é um mo-
mento, como disse o poeta, da lapidação das rochas.

Outubro, enfi m, é o mês do Estatuto do Idoso, que 
está vigorando há nove anos. Esse, Sr. Presidente, é 
o eixo da minha fala. No dia 1º de Outubro comemo-
ramos o Dia Nacional e o Dia Internacional do Idoso, 
assim como a promulgação pelo Presidente Lula, há 
nove anos, do Estatuto do Idoso.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – V. 
Exª me permite um esclarecimento, Senador?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Para 
informar a V. Exª que acabo de ver que o Ministro Joa-
quim Barbosa, há poucos minutos, foi eleito Presidente 
do Supremo Tribunal Federal. V. Exª está mencionan-
do aí. Eu queria então fazer esse registro no discurso 
de V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS) – Exata-
mente. O que eu citei aqui, e V. Exª deixa muito claro, 
foi que no dia de hoje seria eleito – está no meu aqui, 
porque até o momento eu não tinha ainda, quando 
eu escrevi –, no dia de hoje será eleito o primeiro ne-
gro Presidente do Supremo Tribunal Federal. E V. Exª 
complementa, dizendo que neste momento já está na 
Internet, já foi eleito o primeiro negro Presidente do 
Supremo Tribunal Federal. Muito bem, Senador.

Enfi m, um divisor de águas é o Estatuto do Idoso 
no que se refere às políticas públicas voltadas para os 
homens e mulheres assim chamados da terceira idade.

O Estatuto, de que tive a alegria de ser o autor da 
apresentação do projeto original, compõe-se de 118 ar-
tigos que dão garantia à vida, à liberdade e à dignidade, 
saúde, alimentação, habitação, educação, cultura, esporte, 
lazer, profi ssionalização, previdência social, assistência 
social, proteção jurídica, criminalização dos maus tratos.

O Estatuto, enfi m, trouxe inovações importantes 
em relação aos aspectos penais, tipifi cando diversas 
situações como crime: discriminação, omissão de so-
corro, abandono, preconceito, apropriação ou desvio 
de bens entre outros.

Tenho muito orgulho de ter meu nome associado a 
esse Estatuto, que se originou de uma proposta para mim 
apresentada ainda na Câmara dos Deputados, em 1997, 
quando lá cumpria o mandato de Deputado Federal pela 
terceira vez. Tive depois a felicidade de continuar o debate 
aqui no Senado e aqui nós aprovamos a redação fi nal.

Sr. Presidente, tenho participado intensamente de 
todo o processo de tramitação de outros estatutos na 
Casa: o da Igualdade, o da Pessoa com Defi ciência, o 
Estatuto do Motorista, mas, sem medo de errar, do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, esse me parece o mais 
completo. Todos nós temos que reconhecer o avanço que 
representou para as políticas públicas o Estatuto do Idoso.

A edição desse conjunto normativo que é o Es-
tatuto representou não apenas uma ampliação da 
abrangência da anterior política nacional dos idosos, 
mas também a adoção de uma nova perspectiva por 
parte do poder público e por parte de toda a sociedade.

As questões relacionadas à terceira idade, aos di-
reitos dos idosos e aos nossos deveres para com eles 
aqui são muito claras. O perfi l demográfi co da população 
brasileira, como sabemos, vem se alterando. Em suma, 
com a natalidade em queda e a expectativa de vida em 
alta, nossa população está envelhecendo, e isso é bom. 
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Signifi ca que a expectativa de vida que há alguns anos 
era de 60 anos hoje se aproxima de 80 anos.

O Censo de 2010 confi rma essa tendência. Temos 
hoje, no Brasil, mais de 18 milhões de pessoas com 
idade superior a 60 anos, o que representa aproxima-
damente 12% da população do País. Nos próximos 40 
anos,esse número deverá sair de 18 milhões para 60 
milhões. Temos, portanto, de estar preparados para 
essa transição demográfi ca que já vivemos e que se 
acentuará gradativamente à medida que o envelheci-
mento da população e a queda da natalidade forem 
acumulando seus efeitos ao longo do tempo.

Acredito que o marco legal estabelecido há nove 
anos, com a promulgação deste Estatuto, nos fornece 
um quadro normativo necessário para orientar nossos 
esforços no que se refere à garantia dos direitos e à 
promoção do bem-estar dos nossos idosos.

A aprovação do Estatuto, no momento em que 
ocorreu, na esteira dos avanços já iniciados na Cons-
tituição de 88, foi uma feliz oportunidade. Temos uma 
orientação segura, adequada, de modo que temos con-
dições de nos preparar para essa transição, assegu-
rando os nossos direitos e o bem-estar. E a relevância 
dessa preparação fi ca, portanto, mais evidente quando 
levamos em conta que essas transformações do perfi l 
demográfi co têm ocorrido rapidamente.

O Brasil ainda luta, por exemplo, contra proble-
mas sanitários, típicos dos países em desenvolvimen-
to, mas já enfrenta as complexidades dos países com 
população envelhecida. Ainda lidamos com problemas 
sanitários ligados a doenças infecciosas e parasitárias, 
mas vemos crescer os casos de doenças associadas 
ao envelhecimento. Temos de cuidar dos dois. Com 
toda a pressão que impõem ao sistema de saúde, na 
medida em que implicam procedimentos mais comple-
xos e custos mais altos de tratamento, é preciso que 
tenhamos um olhar especial para a saúde do idoso.

Da mesma forma, Sr. Presidente, esse envelhe-
cimento gera um impacto signifi cativo na Previdência 
Social. Por isso tenho alertado que a desoneração po-
derá no futuro trazer, aí sim, o défi cit da Previdência. 
Por isso é preciso que o Tesouro recomponha aquilo 
que foi desonerado da folha de pagamento. 

Hoje a expectativa de vida do brasileiro já ultra-
passou os 73 anos, contra os 67 do início do início dos 
anos 90, e rapidamente, como eu dizia, vamos ultra-
passar os 80. Mais importante ainda, a expectativa de 
vida dos que chegam aos 60 anos, ou seja, dos que se 
aproximam da idade da aposentadoria rapidamente vai 
ultrapassar, segundo os dados – e eu alertava antes 
–, os 80 anos. Isso quer dizer que teremos no futuro 
cada vez mais pessoas recebendo aposentadorias por 
um período mais longo.

Ao mesmo tempo, com a queda da taxa de fecun-
didade, a reposição da força de trabalho vai se desa-
celerar. Segundo as projeções a partir das tendências 
atuais, em 2050 haverá apenas 1,92 jovem para cada 
idoso com 60 anos ou mais. Praticamente um a cada 
dois será idoso. Hoje essa relação é de 6,5 jovens para 
cada idoso. Não é difícil ver como isso vai pressionar 
as contas públicas. Por isso o meu alerta e o meu cui-
dado com a seguridade, com a previdência.

Tudo isso, Sr. Presidente, impõe que a gente se 
prepare desde já.

No que diz respeito às garantias legais, creio que 
os idosos brasileiros estão bem amparados, graças ao 
nosso Estatuto. Mas precisamos cuidar para que as 
pressões dessas mudanças que haverão de se acen-
tuar nas próximas décadas sejam olhadas de modo 
que não se transformem fi nalmente em risco para a 
garantia dos direitos.

Caminhamos cada vez mais rapidamente na di-
reção de uma transição demográfi ca, como eu dizia, 
com amplos efeitos nos aspectos da nossa vida social. 
Precisamos não só manter, mas aprofundar a atenção 
que devemos dar a nossa população idosa, com uma 
mirada cada vez mais inclusiva. Será preciso ter uma 
sensibilidade especial para os problemas e as difi culda-
des próprias do envelhecimento em todas as dimensões.

Sr. Presidente, hoje, graças aos avanços iniciados 
com a Constituição de 1988 e aprofundados nos últimos 
anos, a situação dos idosos no Brasil tem progredido. 
O Benefício de Prestação Continuada, que atinge hoje 
cerca de 1,7 milhão de pessoas, e o instituto da Aposen-
tadoria Rural, por exemplo, têm-se mostrado instrumen-
tos fundamentais para reduzir a pobreza entre os mais 
velhos. Também os ganhos reais do salário mínimo, a 
infl ação mais PIB, têm ajudado muito a retirar da pobre-
za, nesses 10 anos, cerca de 40 milhões de brasileiros. 

Mas, Sr. Presidente, se contam hoje com uma 
proteção mais completa e avançada, os idosos ain-
da estão inseridos em um contexto social que muitas 
vezes pode não ser especialmente sensível aos seus 
problemas e até mesmo implicar alguma hostilidade. 

Temos que levantar, com tristeza, a questão da 
violência contra os idosos.

A OAB, por exemplo, e a Comissão de Direitos 
Humanos aqui do Congresso, do Senado e da Câ-
mara, das assembleias e das câmaras de vereadores 
recebem diariamente denúncias de violência contra 
idosos vindas das próprias famílias. Há também casos 
de furtos de cartões de crédito, retirada indevida de 
rendimentos, fazem empréstimo consignado em nome 
do idoso, e não pagam, internação por longos períodos 
em instituições públicas enquanto os seus rendimentos 
são utilizados pelas próprias famílias.
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De acordo com pesquisa da Fundação Perseu 
Abramo, 35% dos idosos já sofreram algum tipo de 
violência: assaltos, estupros, espancamentos, violência 
institucional, desrespeito aos direitos dos idosos come-
tido por agentes públicos até em hospitais, mercados 
e principalmente no transporte público,

Esse é apenas um pequeno quadro da situação 
que demonstra que fi zemos muito pelo idoso, mas te-
mos que fazer ainda muito mais. Temos que avançar 
na valorização da juventude, que é a marca da nossa 
sociedade, mas temos também que dar atenção es-
pecial para os idosos. Precisamos estimular a difusão, 
tanto no seio das famílias quanto no contexto da nossa 
cultura pública mais geral, do reconhecimento do valor 
da velhice, ingrediente fundamental dos laços de solida-
riedade, da coesão social e da valorização da família.

Isso se torna ainda mais importante na medida 
em que caminhamos, como já disse, em direção a 
uma composição populacional em que os idosos serão 
maioria, não serão mais minoria.

A solidariedade entre gerações é fundamental, 
é um dos traços mais distintivos de uma sociedade 
coesa. Respeitar e valorizar a velhice é sinal de gran-
deza, de amadurecimento social, de conhecimento da 
realidade de um País.

Eu diria, Sr. Presidente, que, desse ponto de 
vista da coesão da nossa vida social, o esforço para 
garantir o direito dos idosos ultrapassa o respeito aos 
interesses localizados da população idosa e ganha o 
estatuto de defesa – que fi zemos, e muitos fazem – do 
interesse geral da própria sociedade brasileira.

Uma sociedade incapaz de cuidar dos seus ido-
sos é uma sociedade incapaz de cuidar de si mesma.

Cabe ao País investir na formação de cuidado-
res de idosos, geriatras, fi sioterapeutas e outros pro-
fi ssionais que se dedicam ao atendimento dos idosos.

É preciso investir em atenção à saúde para a 
terceira idade, em centros de convivência, em atendi-
mentos específi cos e até mesmo em equipamentos, 
melhores calçadas, rampas, pisos antiderrapantes, 
que tornem as nossas cidades mais amigáveis e mais 
acolhedoras aos idosos.

Outro campo que carece de atenção é o enfrenta-
mento do analfabetismo entre os idosos. Dados do Ipea 
mostram que, em 2008, mais de 6 milhões de pessoas 
com mais de 60 anos não sabiam nem ler, nem escrever.

É necessário avançar.
Recordo que, quando o Estatuto do Idoso virou 

Lei, há quase dez anos, eu disse que o Estatuto é o 
coroamento de um longo trabalho que vai colocar o 
nosso País na esteira de um novo amanhã, de uma 
nova era, em que o branco e o prateado das cabeças 
serão as novas cores da aquarela brasileira.

Sr. Presidente, Mário Quintana disse uma vez 
que “As refl exões dos velhos são amargas como as 
azeitonas”.

Por isso eu digo: o Estado brasileiro e a socieda-
de brasileira precisam se apropriar mais, implementar 
mais o Estatuto do Idoso.

Sr. Presidente, falo e repito: fi zemos muito, mas 
temos muito o que fazer. E tudo isso depende de to-
dos nós.

Continuaremos sempre defendendo uma Previ-
dência justa, sem fator previdenciário, com reajuste 
real para os aposentados e pensionistas.

A idade é um estado de espírito, e os nossos 
interesses devem estar voltados para o futuro, para o 
amanhã. Seguidamente, pergunto-me: “qual é a melhor 
idade?” Eu respondo: “é aquela que você está vivendo.” 
Viva-a intensamente. 

Eu tenho fé, acredito no meu País, acredito no 
meu Governo. Eu quero o bom combate, a boa luta, 
e seguir os passos largos dos avós; encontrar a tei-
mosia da meninice; quero vento, quero lua, quero sol; 
quero pisar na areia a abraçar o azul do mar; quero 
cantar e dançar e acariciar a eternidade, independente 
da idade em que eu esteja; quero fazer novos planos, 
mesmo na velhice, como aquele primeiro beijo, como 
a imensidão, meu Senador, do primeiro amor de todas 
as nossas vidas. 

Acredito na vida, acredito na nossa gente. Busco 
a realização de sonhos, independente da idade – re-
pito –, eles estão apegados a mim. Tristes daqueles 
que não sonham, que são pássaros cativos, que só 
olham o horizonte dos relógios ou só pelo retrovisor. 
Eu, quando tiver 80 anos, 90 anos, se assim Deus qui-
ser, eu continuarei olhando sempre além do horizonte, 
além da fl oresta, mas sempre vivendo com o povo que 
habita a fl oresta. Felizes daqueles que buscam mudar 
a realidade, que sabem que a rosa dos ventos está 
sempre na palma das mãos. 

Quero fi nalizar saudando o aniversário do Esta-
tuto do Idoso, marco inegável do processo de aperfei-
çoamento das condições de nossa vida social, con-
gratulando-me com todos os idosos brasileiros pela 
passagem do Dia do Idoso, do Brasil e do mundo, já 
que outubro é também o mês internacional do idoso. 
A todos os nossos cidadãos, aos nossos idosos, deixo 
aqui as minhas mais sinceras manifestações de gra-
tidão e de admiração. Da mesma forma como o seu 
trabalho ergueu o País que hoje temos, a experiência 
que acumularam permanece como um farol, iluminan-
do os caminhos que nos levarão ao desenvolvimento 
sustentável e principalmente humano, que tanto alme-
jamos e merecemos. A todos, deixo aqui o meu afeto, 
o meu agradecimento.

14833.indd   5338114833.indd   53381 11/10/2012   23:12:0211/10/2012   23:12:02



53382 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2012

Há uma canção linda – eu já falei sobre ela –, que 
diz “Que homens são esses?”, de autoria de Francisco 
Castilhos e Carlos Moacir, que foi imortalizada na voz 
do já falecido César Passarinho. E diz:

Que homens são esses
Que fogem a luta 
Será que não sabem as glórias do pago...
Que homens são esses que nada respondem, 
que calam verdades, que reprimem afagos...
Que homens são esses que trazem nas mãos 
o freio, o cabresto, a rédea e o buçal...
Que homens são esses que têm o dever de 
fazer o bem, mas só fazem o mal...
[aí a parte a que ele se refere]
Eu quero ser gente igual aos avós
Eu quero ser gente igual aos meus pais 
Eu quero ser homem sem mágoas no peito
Eu quero respeito e direitos iguais...
Eu quero este pampa semeando bondade
Eu quero sonhar com homens irmãos
Eu quero meu fi lho sem ódio nem guerra
Eu quero esta terra ao alcance das mãos...
Que sejam mais justos os homens de agora
Que cantem cantigas, antigas e puras
Relembrem fi guras sem nada temer...
[Ao olhar o passado, lembrem dos avós e dos 
bisavos, lembrem que esses homens é que tra-
balharam a terra para que hoje ela seja o que é]
Procurem um mundo de paz na planura
E encontrem na luta, na força e na raça [e na 
idade] 
Um novo caminho no alvorecer...
Desperta meu povo do ventre de outrora
Onde marcas presentes não são cicatrizes
Desperta meu povo, liberta teu grito 
Num brado mais forte que as próprias raízes.

Essa canção que aqui declamei, na verdade, foi 
feita em homenagem aos idosos.

Senador, com alegria um aparte a V. Exª, se meu 
Presidente ainda o permitir.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Obri-
gado, a V. Exª. Eu nem queria interrompê-le em face 
do brilhante discurso que faz V. Exª, declamando essa 
poesia tão linda e tão bonito esse poema, mas, Sena-
dor, eu queria só voltar um pouquinho atrás no discurso 
de V. Exª, quando enumerava algumas ações que são 
desrespeitosas aos idosos. Quero informar a V. Exª – 
e V. Exª deve ter visto já – que o maior desrespeito 
aos idosos que se verifi ca também é nas companhias 
aéreas. Eu tenho viajado mais frequentemente nesse 
tempo para cá e tenho verifi cado o seguinte: as fi las 
da frente, as fi lhas frontais, que são reservadas aos 
idosos, aos defi cientes, às pessoas com difi culdades, 
essas fi las, Senador Paulo Paim, são vendidas, são 
acrescentados valores para vendê-las. Então, ainda 

ontem, eu vinha em um avião da Tam – estou aqui 
mencionando a empresa porque foi nela que eu vi 
esse fato e tenho visto – e as fi las da frente todas 
desocupadas, porque não venderam as cadeiras da 
frente, e pessoas idosas se apertando nas cadeiras 
no meio da aeronave, com enorme difi culdade de se 
locomoverem para irem ao banheiro, com problema de 
circulação das pernas, etc., etc., etc. Então, eu queria 
aqui apelar também à Anac para que tome providên-
cia. É um absurdo verifi car, numa longa viagem que 
se faz, uma pessoa idosa espremida nas cadeiras da 
aeronave, e as poltronas da frente – há, inclusive, uma 
sinalização para pessoas idosas, com necessidades 
especiais, está lá sinalizado para essa fi nalidade – são 
vendidas com valor adicional do preço da passagem. O 
que é um absurdo, é um desrespeito ao consumidor, é 
um desrespeito ao cidadão. É como se num shopping, 
numa praça comercial qualquer – ou num shopping, ou 
em qualquer lugar que fosse – aqueles locais destina-
dos aos defi cientes, aos idosos, fossem vendidos com 
preço diferenciado. Então, eu queria dizer a V. Exª que 
incorpore essa informação, porque é um frontal des-
respeito à pessoa idosa, a pessoas com defi ciência, 
a senhoras grávidas, a pessoas com crianças, porque 
estas vagas, estes espaços nas aeronaves poderiam 
– e é obrigatório por lei – servir para o uso dessas pes-
soas. No entanto, são vendidas, Senador Paulo Paim. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pessoas 
idosas e pessoas defi cientes.

O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – É. 
Então, eu queria só fazer esse registro, porque fi co 
indignado quando eu vou viajar e vejo que as aerona-
ves fazem isso e proíbem. Inclusive, há um constrangi-
mento. Um dia desses, eu estava usando uma poltrona 
dessas com a minha esposa e chegou a aeromoça e 
disse: “Olha, a senhora não pode fi car aqui”. E expli-
cou que só poderia fi car se pagasse a mais. Como eu 
tenho, já, mais de 60 anos – 62 – eu pude usufruir da 
poltrona, com muita insistência até, para fi car lá. Mas 
a minha esposa foi retirada dali e colocada lá no meio 
da aeronave, porque não podia fi car ali, porque não 
tinha pagado a taxa adicional.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senador Tomás Correia, pode ter certeza de que 
o seu aparte eu incorporo ao meu pronunciamento e 
há uma concordância total com a sua fala e a minha 
forma de ver que os bancos das aeronaves deveriam, 
sim, principalmente aqueles que garantem o melhor 
conforto, ser assegurados para idosos e pessoas com 
defi ciência. Meus cumprimentos a V. Exª.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 

Anibal Diniz, eu vou fazer um apelo especial, sei que 
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V. Exª já me deu: se pudesse me dar mais 5 minutos, 
só para eu concluir aqui dois registros que farei com a 
maior rapidez. É que vão na mesma linha, meu querido 
Presidente Senador Anibal Diniz. 

Será lançado, hoje à noite, em Porto Alegre, um 
livro cujo nome é Um Novo Envelhecer: Tempo de Ser 
Feliz. De autoria do Dr. Leandro Minozzo, o livro aborda 
a questão do envelhecimento com saúde.

O livro tem prefácio deste Senador, porque ele 
pediu que eu o apresentasse. Para mim é uma honra 
enorme assinar e fazer a apresentação do livro do Dr. 
Leandro, que vai ser lançado hoje em Porto Alegre.

Creio que o bom mesmo é viver cada fase das 
nossas vidas, curtir e aproveitar cada momento; ser 
feliz e tirar o melhor de cada idade; não transformar a 
velhice num discurso somente da melhor idade, mas 
conhecer a importância dos anos que nós vamos acu-
mulando ao longo de nossas vidas; conhecer bem os 
nossos caminhos, o que Deus preparou para nós e, 
aí sim, ter boas idades com prazeres diferentes, de 
acordo com a idade de cada um.

Parabéns, Dr. Leandro Minozzo, pelo lançamento 
do livro, uma obra que, com certeza, fará muito suces-
so e que eu tive a alegria de apresentar!

Por fi m, meu querido Presidente Anibal Diniz, 
quero apenas, para que fi que nos Anais da Casa, fa-
zer um registro, que eu comentei de improviso ontem 
no aparte que fi z quando V. Exª estava falando. A pe-
dido do PT do Estado, registro que o Rio Grande do 
Sul elegeu as duas vereadoras mais jovens do Brasil, 
com 17 anos, e uma jovem vice-prefeita, com 26 anos.

Gislaine Ziliotto elegeu-se Vereadora pelo PT na 
cidade de Ipê da Serra com a maior votação da cidade. 
Ela poderá assumir o cargo porque, em 1º de janeiro 
de 2013, dia da posse, completará 18 anos, idade mí-
nima exigida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Outra jovem de 17 anos que irá entrar na política 
no próximo ano é Marina Braatz, também do PT. Ela 
completará, no fi m do ano, 18 anos. Assim, no dia 1º 
de janeiro, assumirá a cadeira no Município de Pontão. 
Marina Braatz também recebeu uma grande votação 
naquela cidade.

Sr. Presidente, lembro ainda que o PT também 
elegeu uma jovem Vice-Prefeita no Município de Ca-
choeira do Sul. Falo da Vereadora Mariana Carlos, de 
26 anos, que compôs a chapa com Neiron Viegas, do 
PT também. Eles receberam 15.485 votos. Lá, nessa 
cidade específi ca, o Prefeito será do PT e a Vice tam-
bém do PT, Mariana Carlos, de 26 anos.

Eu comentava ontem, e repito: eu estive em to-
dos os comícios grandes e que bom que o PT elegeu. 
E lá foi um grande comício.

Depois que a Mariana falou, eu disse: “Mariana, 
tu não és candidata ao Senado, né?” Ela disse: “Por 
que, Senador?” Respondi: “Com esse discurso, com 
essa competência, você é eleita Senadora.” Ela disse: 
“Fique tranquilo, Senador. Só daqui a dez anos, por-
que eu preciso ter 35 anos e, até lá, o senhor já foi 
reeleito.” Isso na visão da Mariana. Enfi m, o plenário 
todo bateu palmas.

Enfi m, Sr. Presidente, coragem e determinação 
são marcas dessas jovens mulheres e também de 
homens, naturalmente, como de outros tantos que se 
elegeram e têm nosso total apoio.

Sr. Presidente, eu encerro, mas não poderia dei-
xar de dizer que eu ia fazer um aparte a ele. Eu não 
fi z o aparte, porque ele entrou num segundo pronun-
ciamento. Cumprimento o Senador Suplicy pela carta 
que ele leu aqui da fi lha do ex-Deputado Federal José 
Genoíno. É uma carta que emocionou a todos. O Se-
nador chorou, da tribuna, e ao mesmo tempo percebi; 
e depois pelo e-mail, no meu gabinete, no celular, que 
houve uma solidariedade a essa jovem pelo carinho e 
pela forma como ela expressou a sua vida, a sua luta 
e a sua história.

Então, fi ca aqui também ao Senador Suplicy, di-
zendo que eu li o título da carta e li a carta, antes de 
ele ir à tribuna. A coragem é que faz o caminho da li-
berdade. Essa é a síntese da carta.

Meus cumprimentos à fi lha e também ao Senador 
Eduardo Suplicy, que, como sempre, não se nega a ir 
à tribuna expressar as suas posições de solidariedade 
àqueles que ele entende que, ao longo das suas vidas, 
têm compromisso com a liberdade e com a justiça.

Era isso, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Não esquecendo que Nelson Mandela fi cou 27 
anos na prisão e, na volta, unifi cou a África do Sul. 
Também foi por um tribunal que ele teve esses anos 
todos de prisão.

Portanto, a carta da fi lha de Genoíno realmente 
é comovente, porque se dirige a um pai, a um avô e a 
um companheiro que tem história; que começou, na 
política, pobre e continua pobre, porque sempre fez as 
coisas por ideal, na defesa de ideal. E, por isso, ele 
tem o nosso total respeito, a nossa total consideração 
e a nossa total solidariedade.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro 
encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 23 minutos.)
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Ata da 188ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 11 de outubro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Ana Amélia e do Sr. Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 15 horas e 52 minutos)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O Senado Federal recebeu os Ofícios n°s 
1.868 e 1.873/2012, do Presidente da Câmara dos 
Deputados, submetendo à apreciação desta Casa as 
seguintes matérias, respectivamente:

– Medida Provisória n° 572, de 2012, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério da 
Defesa, no valor de R$381.252.988,00 (trezentos 

e oitenta e um milhões, duzentos e cinquenta e 
dois mil, novecentos e oitenta e oito reais), para 
os fins que especifica; e
– Medida Provisória n° 573, de 2012, que abre 
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
da Justiça, da Educação, da Saúde, dos Trans-
portes, do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
do Desenvolvimento Agrário, da Defesa, da Inte-
gração Nacional e das Cidades, no valor global 
de R$6.843.701.650,00 (seis bilhões, oitocentos 
e quarenta e três milhões, setecentos e um mil, 
seiscentos e cinquenta reais), para os fins que 
especifica.

São as seguintes as Medidas Provisórias:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com referência às Medidas Provisórias n°s 572 
e 573, de 2012, que acabam de ser lidas, a Presidên-
cia comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para 
apreciação das matérias encontra-se esgotado, e o de 
suas vigências foram prorrogados por Atos do Presi-
dente da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-ão 
em 17 de outubro e 8 de novembro, respectivamente.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui as matérias na Ordem do Dia da sessão delibe-
rativa da próxima terça-feira, dia 16 de outubro.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Concedo a palavra, como primeiro orador ins-
crito, ao Senador Fernando Collor.

Por permuta, o Senador Fernando Collor abre 
mão ao Senador Paulo Paim. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora 
Ana Amélia, que preside esta sessão; ex-Presidente 
Senador Fernando Collor; Senador Ricardo Ferraço; 
demais Senadores e Senadoras que estão na Casa, 
tenho dedicado esta semana a falar sobre a questão 
dos idosos, dos aposentados e dos pensionistas. Falei 
sobre isso na segunda-feira, na terça-feira e na quarta-
-feira e trato do mesmo tema nesta quinta-feira, porque 
entendo que a primeira semana de outubro é consa-
grada como a Semana dos Idosos, a partir da promul-
gação, em 1º de outubro, do Estatuto da Pessoa Idosa.

Srª Presidenta, hoje, trago uma contribuição à 
tribuna que me foi fornecida pelo Sr. Álvaro Sólon de 
França, que é o Presidente da Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil 
(Anfip), que, inclusive, me convidou para estar ama-
nhã no encontro da Anfip dos três Estados do Sul, em 
Florianópolis. O artigo que o Álvaro me passa leva o 
título de “O Novo Poder dos Idosos”.

Neste ano de 2012, a população com mais de 
60 anos no Brasil terá uma renda de R$402,3 bilhões, 
superando, por exemplo, o PIB registrado pelo Peru em 
2010. A renda dos homens atingirá a cifra de R$229,77 
bilhões, e a das mulheres será de R$172,53 bilhões.

Os dados fazem parte do estudo “Idosos no Bra-
sil”, que trata da população com idade igual ou supe-
rior a 60 anos, produzido pelo Instituto Data Popular a 
partir de projeção da PNAD/IBGE – Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística.

O que aguça a atenção, nesses estudos, é que 
a chamada “população idosa” tem sido foco de debate 
em sites especializados e em vários outros meios de 
comunicação, exatamente em razão do crescimento 
dessa parcela da população, bem como da progressiva 

ampliação das demandas desse segmento, que ainda 
se sente “esquecido” em suas necessidades básicas.

O fato é que a imagem do “idoso” que permanecia 
em casa apenas assistindo à televisão, ouvindo rádio 
ou jogando dominó com os amigos na praça está cada 
vez mais defasada. Viagens, exercícios físicos e até o 
uso de computadores fazem parte do universo dessa 
nova “classe” que expõe sempre renovadas exigências 
por mais espaço, reclamando, inclusive, da atenção 
que merece e que não lhe é dada principalmente pelo 
Poder Público.

Na verdade, no chamado “mundo moderno”, clas-
sificar como “idosa” uma pessoa com 60 anos pressu-
põe, conforme esse estudo, certo exagero.

O estudo do instituto Data Popular abrange, é bom 
que se observe, pessoas “com idade igual ou superior 
a 60 anos”. Dos cerca de 22,3 milhões de pessoas que 
compõem essa parcela da população, as mulheres são 
maioria absoluta: 55,5% do total. Já para a população 
em geral, as chamadas “idosas” participam com um 
pouco menos, mas chegam a 51,8%.

A diferença em favor das mulheres aumenta com 
o avanço da idade, o que evidencia uma maior sobre-
vida delas em relação ao sexo masculino. Enquanto, 
na faixa de 60 a 69 anos, elas constituem 53,4%, na 
faixa de 90 a 99 anos, elas representam nada mais, 
nada menos do que dois terços do total de “idosos”.

Vamos em frente!
Sete em cada dez brasileiros com 60 anos ou 

mais pertencem à faixa intermediária da chamada nova 
classe média: 70,4%. Os de alta renda correspondem 
a 17,8%, e os de baixa renda correspondem a 11,8%.

Cerca de 3,3 milhões de idosos já aposentados 
ainda exercem algum tipo de trabalho. Nesse universo, 
2,2 milhões são homens, e 1,1 milhão são mulheres.

Dos 22,3 milhões de pessoas idosas, o Sudeste 
responde por 46,6% do ranking por Região, o Nordes-
te aparece logo em seguida, com 26,3% do total, bem 
à frente do Sul, com 15,3%. As Regiões com menos 
idosos são o Centro-Oeste, com 6,5%, e o Norte, com 
5,3%.

Outro dado curioso do estudo é que, em função 
de sua longevidade, a parcela de mulheres que vivem 
sozinhas é bem maior: cerca de dois terços da popu-
lação com 60 anos ou mais. Em números, dos 2,7 mi-
lhões de idosos que vivem sozinhos, 938 são homens 
e quase dois milhões são mulheres.

Vamos lembrar alguns dados. Qual o porquê do 
título “Novo Poder”? Os meios de comunicação têm 
se debruçado sobre essa questão do “poder dos ido-
sos” nos últimos quatro anos, devido não apenas ao 
aumento da população nessa faixa etária, como tam-
bém à valorização do salário mínimo.
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Tivemos a alegria, aqui, de trabalhar com as cen-
trais, e o Senado, quase por maioria, Presidente Collor, 
aprovou o novo salário mínimo, e a Presidenta Dilma o 
sancionou, o que faz com que cresça a inflação mais o 
PIB. Nesses 10 anos de Lula e de Dilma, nós saímos 
de algo em torno de US$70,00 para algo em torno de 
US$340,00, e o estudo mostra que isso foi fundamental 
para melhorar a qualidade de vida dos idosos.

Há outro dado que também preocupa: ao mesmo 
tempo em que valorizamos o salário mínimo e atingi-
mos uma faixa que, hoje, fica em torno de quase 18 
milhões de idosos, aqueles que ganham mais que o 
salário mínimo, também idosos, que são outros oito 
milhões – o número vai de 18 milhões a 26 milhões, 
dando exatamente oito milhões –, estão com uma de-
fasagem muito grande no valor dos seus benefícios.

Nesse sentido, Presidente Collor, Presidenta Ana 
Amélia – aqui e ali, não quero trocar os Presidentes – 
e Senador Ferraço, estou apresentando um projeto de 
lei que vai garantir que o crescimento do benefício do 
idoso que ganha mais que o salário mínimo seja vin-
culado ao crescimento da massa salarial do País. Se 
a massa salarial cresce, o idoso também teria um plus 
a mais, que nós poderíamos considerar, de aumento 
real. Saímos daquele enfoque eterno e polêmico – e 
sei que o Executivo não aceita e, por isso, até hoje, 
não aprovou – de garantir a vinculação direta à política 
do mínimo, que seria a inflação mais o PIB.

É interessante essa reflexão, porque quem mede 
essa massa salarial são os próprios órgãos do Governo, 
via arrecadação do Fundo de Garantia e arrecadação 
da Previdência. Eles medem, então, exatamente quanto 
cresceu a massa salarial no País. Ela fica semelhante 
ao PIB, mas não é igual ao PIB. É semelhante, mas é 
um pouco abaixo do PIB.

Fiz esse cálculo e consultei as centrais, as confe-
derações, a Cobap, e todos concordaram, porque eles 
queriam que, pelo menos, o crescimento da massa do 
salário do aposentado crescesse o correspondente a 
80% do PIB. Essa fórmula de cálculo dá um pouco mais 
que os 80% do PIB, mas não dá o PIB. E é uma forma 
de sair daquela história de que não pode vincular, pela 
própria Constituição.

Então, esse projeto também está apresentado, e 
nós esperamos que a Casa o vote com rapidez, para 
que a gente possa assegurar, quem sabe já para ja-
neiro, data do reajuste do mínimo e do salário do apo-
sentado, que o mínimo cresça a inflação mais o PIB 
e que o benefício do aposentado cresça a inflação 
e a média do crescimento da massa salarial, que é 
acompanhada pelo próprio Ministério da Previdência.

Vamos em frente!

O blog História Viva publicou, em 25 de julho de 
2010, reportagem destacando exatamente a presença 
do idoso na composição dos lares brasileiros. As pes-
soas com 60 anos ou mais são 9,6% da população, 
mas dá para dizer que mais ou menos 25% dos lares 
brasileiros contemplam idosos no dia a dia. Nessas 
famílias, em geral constituídas por filhos e netos, os 
idosos contribuem, em média – vejam bem! –, com até 
54% do orçamento familiar. São números revelados, 
segundo o blog, pela demógrafa Ana Amélia Camara-
no, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), que discutiu os gastos públicos com 
pessoas da terceira idade. Nesse aspecto, há um ân-
gulo importante da questão apontado pelo blog: os 
idosos têm sido vistos como grandes beneficiados e 
consumidores em potencial para o fortalecimento e o 
crescimento da própria economia. Ela diz que, a partir 
do momento em que você valoriza o salário mínimo 
– agora, há esse projeto de valorizar também aquele 
que ganha mais que um salário mínimo –, você está, 
com isso, fortalecendo a própria economia interna.

Eu diria que, dos cerca dos 28 milhões de idosos 
– são quase 30 milhões de idosos –, a ampla maioria, 
95%, recebe, no máximo, até cinco salários mínimos, 
sendo que 80% recebem na faixa de até três salários 
mínimos. Se nós valorizamos os benefícios desse plan-
tel, desse time, dessa camada da sociedade, esse é 
um dinheiro que vai diretamente para o consumo, e 
isso é bom para todos.

Mas o debate não leva em consideração outros 
dados, que aqui nós achamos importante levantar, 
como a transferência de renda do idoso – como eu 
dizia agora, de forma improvisada – para filhos e ne-
tos, o que tem um efeito multiplicador importante, for-
talecendo cerca de 30% de famílias que vivem com 
pelo menos um idoso. Nessas famílias, mais do que 
contribuir com o orçamento familiar, a renda do idoso 
leva a que menos crianças trabalhem, leva a que elas 
frequentem mais a escola.

Na pesquisa, também foi lembrado que a apo-
sentadoria rural e o piso de um salário mínimo para 
aposentadorias e pensões, que foi instituído a partir 
da Constituinte de 1988, foram decisivos para melho-
rar a vida dos idosos.

Eu estava lá e participamos ativamente desse 
debate.

Outra questão relevante é mencionada no site 
Exame.com, relativa à maior atenção dada pelas pre-
feituras a essa faixa da população.

Em reportagem de 16 de maio de 2010 da Exa-
me, sob o título “População idosa cresce, gera renda 
e recebe mais atenção das prefeituras”, diz a revista 
Exame:
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Entre as ações de defesa dos direitos huma-
nos, políticas e programas de atendimento 
às pessoas idosas são as mais comuns nos 
Municípios brasileiros: 60% das 5.565 cidades 
do País têm alguma ação voltada para esse 
segmento da população, informa a Pesquisa de 
Informações Básicas Municipais (Munic) divul-
gada no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

E prossegue:

O percentual é superior ao das políticas e 
programas voltados para outros grupos refe-
renciais.
O atendimento socioeducativo para crianças e 
adolescentes, por exemplo, só é ofertado em 
27,8% dos Municípios; combate ao sub-registro 
civil, em 24,8%; erradicação do trabalho for-
çado, em 16,1%; plano de direitos humanos, 
em 11,9%; políticas para egressos do sistema 
profissional, em 5,1%; e programas a lésbicas, 
gays, homossexuais, travestis, transexuais, em 
apenas 2,3% das cidades.

Agora, para o idoso, como eu dizia, o percentual 
é de 60%.

A reportagem mostra o x da questão, ao revelar, 
com base em depoimento de estudiosos, que os ido-
sos que mantêm a saúde em mínimas condições, na 
verdade, acabam trazendo benefícios para o Município. 
Além de economizarem com atendimento hospitalar, 
também participam da economia municipal a partir 
do momento em que são geradores da economia no 
Município pelo seu poder de compra.

O fato de a faixa populacional com mais idade 
estar aumentando no Brasil e o fato de as pessoas 
que compõem essa faixa acabarem por participar da 
geração de renda do próprio Município, como eu dizia, 
implicam a adoção de políticas voltadas para o idoso, 
explicam os pesquisadores. A contrapartida pelo Es-
tado, como sempre, não vem na mesma proporção, 
segundo o site Formadores de Opinião.

Srª Presidenta, com certeza, a melhoria da saúde 
e da Previdência são demandas urgentes. Vale a pena 
ler o que diz o especialista sobre o tema. Ele fala que 
os aposentados e pensionistas que ganham mais que 
o salário mínimo estão tendo um arrocho salarial mui-
to grande, e seria fundamental que houvesse, então, 
uma política de valorização dos benefícios também 
daqueles que ganham mais que o mínimo.

Foi baseado nesse estudo, com a assessoria 
da Anfip, do Dieese, do Diap, da Cobap, de centrais 
e confederações, que apresentei esse projeto de que 

antes eu falava, que segue a linha de valorização dos 
benefícios dos aposentados e também dos pensionistas.

Essa avaliação que fizemos não deixa dúvida. 
As estatísticas oriundas do GFIP foram divulgadas 
em 2001 e em 2002 e também em 2003 e em 2009 
pelo Ministério da Previdência, que já se encontra ha-
bilitado para divulgar esse cálculo do crescimento da 
massa salarial, no momento, se for necessário, até de 
seis em seis meses.

Com isso, a gente pode apontar, com muita tran-
quilidade, que essa fórmula de cálculo do benefício 
dos nossos aposentados e pensionistas resolverá para 
sempre, de forma definitiva, esse debate que a gente 
acaba fazendo todos os anos, Presidente, de quanto 
vai ser o aumento real dos aposentados.

Para simplificar, embora eu tenha feito por escrito 
toda a justificativa do projeto, vou ler o artigo do projeto 
que considero mais importante.

Art. 41-A A valorização do valor dos benefí-
cios em manutenção seguirá a seguinte sis-
temática, a ser aplicada em 1º de janeiro do 
próximo ano:
I � Os reajustes para a preservação do po-� Os reajustes para a preservação do po-
der aquisitivo dos benefícios em manutenção 
corresponderão à variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor � INPC, calculado 
e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística � IBGE, acumulada 
nos doze meses anteriores ao mês do reajuste.

Só quero dizer que o salário mínimo é o de dois 
anos atrás. Nesse, eu coloquei somente o ano, para 
não haver a coincidência. Aí, vem o aumento real:

II � A título de aumento real, será aplicado 
o percentual equivalente à taxa de cresci-
mento real da remuneração média dos tra-
balhadores empregados [no País], observada 
no penúltimo exercício anterior ao do reajuste, 
apurada com base nas informações constantes 
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço e Informações à Previdên-
cia Social � GFIP.

É o chamado GFIP, o índice. Então, o aumento 
real será baseado no GFIP, e a recomposição pela 
inflação segue a metodologia do salário mínimo do 
ano anterior.

Depois, justificamos ainda: “§1° Na hipótese de 
não divulgação do INPC referente a um ou mais meses 
compreendidos no período do cálculo até o último dia útil 
imediatamente anterior à vigência do reajuste, o Po-
der Executivo [...] [poderá, então, arbitrar com outro 
índice]”. Mas é claro que o INPC está sendo medido 
e divulgado porque ele é a base, voltando dois anos 
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atrás, para o salário mínimo. Nesse caso, volta-se um 
ano antes, só para não haver a coincidência.

Srª Presidenta, eu ainda justifico aqui o pro-
jeto detalhadamente, para que ninguém diga que é 
inconstitucional, que está vinculado a alguma coisa. 
Não está vinculado a nada, somente ao índice que é 
de conhecimento público e que é acompanhado pelo 
próprio Ministério da Previdência.

No fim do projeto, digo o seguinte, para comple-
mentar: “§ 5º Nenhum benefício corrigido poderá ex-
ceder o limite máximo do salário-de-benefício na data do 
reajustamento, respeitados os direitos adquiridos”. Aquele 
seria o limite de dez salários mínimos. Sabemos hoje que, 
como não é salário mínimo, é salário mínimo de referência, 
isso fica em torno de seis salários mínimos.

Continuo:

§ 6o Os benefícios com renda mensal superior 
a um salário mínimo serão pagos do primeiro 
ao quinto dia útil do mês subsequente ao de 
sua competência, observada a distribuição pro-
porcional do número de beneficiários por dia de 
pagamento.
§ 7° Os benefícios com renda mensal no valor 
de até um salário mínimo serão pagos no perío-
do compreendido entre o quinto dia útil que an-
teceder o final do mês de sua competência e o 
quinto dia útil do mês subsequente, observada 
a distribuição proporcional dos beneficiários por 
dia de pagamento.
§ 8o Para os efeitos dos §§ 6o e 7o deste artigo, 
considera-se dia útil aquele de expediente ban-
cário com horário normal de atendimento.
§ 9o O primeiro pagamento do benefício será 
efetuado até quarenta e cinco dias após a data 
da apresentação, pelo segurado, da documen-
tação necessária a sua concessão.
§ 10 Para os benefícios que tenham sido majo-
rados devido à elevação do salário mínimo, o re-
ferido aumento [...] [poderá, então ser adequado 
às formas que são feitas até o momento].

Enfim, Srª Presidente, este projeto que aqui apre-
sentamos, com tabelas, com cálculos, mostra a evolu-
ção da remuneração média dos empregados. Qual foi 
a evolução? Em alguns anos, não houve evolução, e, 
com isso, não houve aumento real. Por exemplo, em 
2004, não houve evolução; em 2005, não houve evolu-
ção; em 2006, houve uma evolução de 3,6%, e o PIB, 
naquele período, deve ter sido em torno de 4%; em 
2007, a evolução foi de 1,1%; em 2008, a evolução foi 
de 2,1%; em 2009, a evolução foi 2,4%; e, em 2011, a 
evolução foi de 3,5%.

Mostra-se aqui que não há aumentos exagerados. 
São aumentos que, com tranquilidade, a Previdência 
pode pagar.

Como está na justificativa – vou usar os últimos 2 
minutos e vou encerrar –, quero dizer que a Previdên-
cia urbana – à qual esse projeto se aplica, porque a 
Previdência rural já está contemplada com um salário 
mínimo mais o PIB, que é até um pouquinho melhor 
que este – tem dado um superávit de R$13 bilhões a 
R$15 bilhões. Mesmo com a desoneração da folha, no 
primeiro semestre, já houve um superávit em torno de 
R$8 bilhões. Então, isso mostra que não há problema 
nenhum de caixa na Previdência para atender essa 
demanda.

Quero dizer que conversamos com setores do 
Ministério da Previdência que veem com simpatia essa 
proposta. Por outro lado, tanto as centrais como a Co-
bap e todas as entidades de aposentados e de pensio-
nistas endossam esse projeto que ora apresentamos.

Agradeço a tolerância, Senadora Ana Amélia, que 
me concedeu 2 minutos e, depois, mais 5 minutos. Já 
falei por quase 30 minutos. Obrigado, Senadora.

Peço apenas que considere, na íntegra, se pos-
sível, Senadora, os meus dois pronunciamentos.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria de ler nesta tribuna, artigo escrito 
pelo presidente da Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP), Álvaro 
Sólon de França.

Esse artigo, intitulado “O novo poder dos idosos” 
aborda a questão da renda dos nossos idosos e eu 
faço questão de compartilhar esse texto, com o qual 
concordo plenamente:

O novo poder dos idosos
Neste ano de 2012, a população com mais de 60 

anos no Brasil terá uma renda de R$ 402,3 bilhões, 
superando o PIB registrado pelo Peru em 2010... 

A renda dos homens atingirá a cifra de R$ 229,77 
bilhões e a das mulheres será de R$ 172,53 bilhões. 

Os dados fazem parte do estudo “Idosos no Bra-
sil”, sobre a população com idade igual ou superior a 
60 anos, produzido pelo instituto Data Popular a partir 
de projeção da PNAD/IBGE (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística). 

O que aguça a atenção nesses estudos é que a 
chamada “população idosa” tem sido foco de reporta-
gens em sites especializados e em vários outros meios 
de comunicação, exatamente em razão do crescimento 
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dessa parcela da população, bem como da progressiva 
ampliação das demandas desse segmento, que ainda 
se sente “esquecido” em suas necessidades básicas, 
também em expansão.

O fato é que a imagem do “idoso” que permanecia 
em casa apenas assistindo televisão, ouvindo rádio ou 
jogando dominó com os amigos na praça está cada 
vez mais defasada. 

Viagens, exercícios físicos e até o uso de compu-
tadores fazem parte do universo dessa nova “classe” 
que expõe sempre renovadas exigências e necessida-
des, muitas vezes queixando-se de não lhe ser dada 
a devida atenção.

Na verdade, no chamado “mundo moderno”, clas-
sificar como “idosa” uma pessoa com 60 anos pressu-
põe certa dose de exagero. 

O estudo do instituto Data Popular abrange, é 
bom que se observe, pessoas “com idade igual ou 
superior a 60 anos”. 

Dos cerca de 22,3 milhões de pessoas que com-
põem essa parcela da população, as mulheres são 
maioria absoluta: 55,5% do total. 

Já para a população em geral, as chamadas 
“idosas” participam com um pouco menos: aproxima-
damente 51,8%.

A diferença em favor das mulheres aumenta com 
o avanço da idade, o que evidencia uma maior sobre-
vida delas em relação aos idosos do sexo masculino. 

Enquanto na faixa dos 60-69 anos elas consti-
tuem 53,4%, na faixa dos 90-99 anos elas representam 
nada menos do que dois terços do total de “idosos”. 

E há muita coisa curiosa nesse levantamento. 
Algumas delas: 

Sete em cada dez brasileiros com 60 anos ou 
mais pertencem à faixa intermediária da chamada Nova 
Classe Média (70,4%). Os de alta renda correspondem 
a 17,8% e os de baixa renda a 11,8%. 

Cerca de 3,3 milhões de idosos, já aposentados, 
ainda exercem algum tipo de trabalho. Nesse universo, 
2,2 milhões são homens e 1,1 milhão são mulheres.

Dos 22,3 milhões de pessoas idosas, o Sudeste 
responde por 46,6%. No ranking por região, o Nordeste 
aparece logo em seguida, com 26,3% do total, bem à 
frente do Sul, com 15,3%. 

As regiões com menos idosos são o Centro-oeste 
(6,5%) e o Norte (5,3%).

Outro dado curioso é que, em função de sua lon-
gevidade, a parcela de mulheres que vivem sozinhas 
é bem maior: cerca de dois terços da população com 
60 anos ou mais. 

Em números: dos 2,7 milhões de idosos que vi-
vem sozinhos, 938 mil são homens e 1,8 milhão são 
mulheres.

Breve histórico do “novo poder”
Os meios de comunicação têm se debruçado 

sobre essa questão do “poder dos idosos” nos últimos 
quatro anos, devido não apenas ao aumento da popu-
lação nessa faixa etária como também à valorização do 
salário mínimo, que, embora ainda muito baixo, cons-
titui a renda da expressiva maioria dos aposentados 
do Regime Geral de Previdência Social, que acabam 
contribuindo na composição da renda de famílias da 
classe baixa. 

É verdade que ainda se mostra preocupante o 
expressivo (e progressivo) achatamento do valor das 
aposentadorias dos que ganham acima do mínimo, 
que vem sendo corrigidas por índices bem inferiores 
àqueles aplicados nas aposentadorias de apenas um 
salário mínimo. 

Isso provoca a “aproximação” entre o teto (cada 
vez mais comprimido) e o piso das aposentadorias. 

O que seria uma “vantagem” para os que ganham 
o mínimo passa na verdade a se constituir numa afli-
ção para quem está nas faixas superiores, vendo o seu 
poder de compra cada vez mais defasado. 

Como a maior parte dos aposentados ganha ape-
nas o mínimo, a soma desses valores (que efetivamente 
vêm tendo aumento real) se reflete nas estatísticas. 

Há ainda os que, fora do Regime Geral, têm apo-
sentadoria bem maior do que o mínimo, o que se re-
flete na expansão da demanda por bens e serviços e, 
consequentemente, nas estatísticas sobre o mercado 
de consumo brasileiro.

O jornal O Globo, já em 2009, referia-se a esse 
novo perfil consumista, ao constatar: “De olho num 
público responsável por quase 15% do mercado de 
consumo no país, as empresas brasileiras estão se 
especializando em serviços para idosos. 

As ofertas são as mais variadas, de pacotes de 
viagem com desconto em folha do INSS, passando 
por serviços de intercâmbio e exercícios, a aparelhos 
acionados de casa para receber atendimento médico 
em caso de emergência. 

Tudo para atrair uma população de 19 milhões de 
brasileiros, que deve chegar a 30 milhões em 2020.”

Na internet também são frequentes os registros do 
novo fenômeno representado pelo “poder dos idosos”. 

O blog “História Viva” publicou, em 25 de julho 
de 2010, reportagem destacando exatamente a pre-
sença de idosos na composição dos lares brasileiros: 
“As pessoas com 60 anos ou mais são 9,6% da po-
pulação, mas há pelo menos um idoso em 25% dos 
lares brasileiros. 

Nessas famílias, em geral constituídas também 
por filhos e até netos, os idosos contribuem, em média, 
com 54% do orçamento familiar”. 
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São números revelados, segundo o blog, pela 
demógrafa Ana Amélia Camarano, pesquisadora do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que 
discutiu os gastos públicos com pessoas da terceira 
idade. 

Nesse aspecto, um ângulo importante da questão, 
apontado pelo blog: “Os idosos têm sido vistos como 
grandes beneficiados por gastos públicos. 

Mas o debate não leva em consideração a trans-
ferência da renda do idoso para filhos e netos, que tem 
um efeito multiplicador importante nesses 25% de fa-
mílias que vivem com pelo menos um idoso. 

Nessas famílias, mais do que contribuindo com 
o orçamento familiar, a renda do idoso leva a que me-
nos crianças trabalhem e frequentem mais a escola”, 
disse Ana Amélia. 

Ela lembrou que a aposentadoria rural e o piso 
de um salário mínimo para aposentadorias e pensões, 
instituídos na Constituição de 1988, foram decisivos 
para a melhora da renda dos idosos.

Outra questão relevante é mencionada no site 
Exame.com, relativa à maior atenção dada pelas pre-
feituras a essa faixa da população. 

Em reportagem de 16 de maio de 2010, sob o 
título “População idosa cresce, gera renda e recebe 
mais atenção das prefeituras”, o Exame.com revela: 
“Entre as ações de defesa dos direitos humanos, po-
líticas e programas de atendimento a pessoas idosas 
são as mais comuns nos municípios brasileiros: 60% 
das 5.565 cidades do país têm alguma ação voltada 
para esse segmento da população, informa a Pesquisa 
de Informações Básicas Municipais (Munic) divulgada 
no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiros de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).”

E prossegue: “O percentual é superior ao das 
políticas e programas voltados para outros grupos 
referenciais. 

O atendimento socioeducativo para crianças e 
adolescentes, por exemplo, só é ofertado em 27,8% 
dos municípios; combate ao subregistro civil em 24,8%; 
erradicação do trabalho forçado em 16,1%; plano de 
direitos humanos em 11,9%; políticas para egressos 
do sistema prisional em 5,1%; e programas voltados 
a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transsexuais 
em apenas 2,3% das cidades.”

A reportagem mostra o “xis” da questão, ao reve-
lar, com base em depoimentos de estudiosos, que os 
idosos que mantêm a saúde em mínimas condições na 
verdade acabam trazendo benefícios para o município, 
uma vez que, além de economizarem com atendimento 
hospitalar, também participam da economia municipal, 
trabalhando para o próprio município. 

O fato de a faixa populacional com mais idade 
estar aumentando no Brasil e o fato de as pessoas 
que compõem essa faixa acabarem por participar da 
geração de renda do próprio município implicam a 
adoção de políticas voltadas para o idoso, explicam 
os pesquisadores. 

A contrapartida pelo Estado, como sempre, não 
vem na mesma proporção, segundo o site “Formado-
res de Opinião”, ao denunciar, também desde 2010, 
as falhas do sistema público de saúde. 

Já no título a matéria dá o tom da crítica, ao expor 
análise anterior à posse da presidente Dilma Roussef: 
“População idosa chega a gastar um terço da renda 
apenas com saúde e não se sente bem assistida pelo 
sistema”.

Diz a matéria: “O Brasil tem hoje mais de 21 mi-
lhões de idosos, um grupo que já representa mais de 
10% da população brasileira. 

O país que antes era considerado jovem está 
cada vez mais amadurecido. Devido ao aumento da 
qualidade de vida e da redução das taxas de natali-
dade, a pirâmide etária brasileira se transformou mais 
rápido do que em nações desenvolvidas. 

Significa menos tempo para o governo se adaptar 
ao povo mais velho e suprir as necessidades dessa 
população exigente e mais vulnerável. Melhorias no 
sistema de saúde e previdência social são as deman-
das mais urgentes”.

Vale a pena ler o que diz o site sobre a questão: 
Próximo ocupante do Planalto terá que resolver 

os problemas enfrentados pela população acima de 
60 anos, como a falta de sistema de saúde eficiente, 
a ausência de espaços de lazer e uma previdência 
social mais efetiva.

Na última década, políticas voltadas para a ter-
ceira idade começaram a ser discutidas. 

Em 2003, resultado de diversos debates e estu-
dos, surgiu o Estatuto do Idoso. De acordo com o pre-
sidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso 
(CNDI), José Luiz Telles, a criação do estatuto mostrou-
-se eficaz, mas funciona apenas como um documento 
de referência que deve ser usado para direcionar polí-
ticas públicas que ainda precisam ser implementadas. 

“É também um instrumento para construção de 
uma identidade cidadã participativa e para o esclare-
cimento da população idosa”, completa.

O chefe do Centro de Medicina do Idoso do Hos-
pital Universitário de Brasília (HUB), Renato Maia, afir-
ma que uma série de questões devem ser enfrentadas 
pelos próximos governantes em diversas áreas, mas 
principalmente na saúde e na previdência. 

“Os idosos fazem parte de um grupo vulnerável, 
precisam de mais atenção e apoio”, diz. 
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“O próximo presidente vai ter que apresentar 
melhorias quanto à aposentadoria. Enfrentar uma 
revisão da política previdenciária, que tem que ser 
viável, mas sem reduzir o valor recebido pelos apo-
sentados”, explica. 

Maia acredita que a aposentadoria funciona como 
um redutor da pobreza. E completa: “O ministro da Pre-
vidência não pode ser um cargo político apenas, mas 
principalmente técnico. Se essa política não tiver um 
olhar para o futuro, pode causar grande insatisfação”. 
Telles, por sua vez, vai além. Defende que o desen-
volvimento sustentável do país deve ser mantido, para 
que a renda do aposentado fique para ele e não para 
o sustento de seus familiares. “Com emprego e assis-
tência social, isso pode ser possível”, sugere. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, há muito urge a implantação de uma política de valo-
rização do valor de todos os benefícios previdenciários, 
já que, nos últimos anos, apenas aqueles equivalentes 
a um salário mínimo têm sido objeto de reais elevações. 

Ao longo dos anos, a discrepância entre as corre-
ções concedidas aos benefícios equivalentes ao salário 
mínimo e as concedidas aos benefícios cujos valores 
superam este patamar conduziu a um achatamento 
inaceitável das rendas dos aposentados e pensionistas.

Isso tem que acabar. Todos merecem a mesma 
valorização de suas rendas.

O presente projeto de lei representa uma propos-
ta factível para essa correção comum, que, em função 
da política de valorização do salário mínimo em curso, 
não descarta aumentos adicionais que venham a ser 
concedidos aos benefícios que equivalem ao piso sa-
larial de nossa economia.

A proposta é vincular a valorização comum de 
todos os benefícios previdenciários ao crescimento real 
da remuneração média dos trabalhadores empregados 
no mercado de trabalho formal. 

Assim, todo crescimento real observado nas remu-
nerações dos empregados ativos, ao longo de determi-
nado ano, passa a ser igualmente concedida aos apo-
sentados e pensionistas no segundo ano subsequente. 

Com isso, vincula-se a renda dos trabalhadores 
ativos e inativos, impedindo, assim, que estes últimos 
deixem de acompanhar as melhorias observadas no 
mercado de trabalho do País.

No projeto de lei, o reajuste para preservar o po-
der aquisitivo dos benefícios previdenciários continua 
a corresponder à concessão da variação acumulada 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC 
observada no ano anterior. 

O aumento real, por seu turno, tem como base a 
variação do crescimento das remunerações dos empre-
gados informadas na Guia de Recolhimento do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações da 
Previdência Social – GFIP. 

Tendo em vista o tempo imprescindível para le-
vantamento e compilação das informações pertinentes, 
tal variação equivale à verificada no penúltimo ano an-
terior ao da concessão do aumento real dos benefícios 
previdenciários.

Conforme informação constante do Boletim Es-
tatístico GFIP, publicado pela Secretaria de Políticas 
de Previdência Social, todas as empresas do País co-
meçaram a entregar a GFIP, obrigatoriamente, a partir 
de janeiro de 1999. 

Nesse documento, passaram a informar, men-
salmente, todos os fatos geradores de contribuições 
previdenciárias, dentre os quais o pagamento de re-
munerações a seus empregados. 

Ao registrar, de forma individualizada, as remu-
nerações pagas a todos os trabalhadores com carteira 
de trabalho assinada, a GFIP constitui hoje verdadeiro 
censo mensal do mercado de trabalho formal brasileiro. 
Por essa razão, propõe-se sua utilização.

As estatísticas oriundas da GFIP foram divulga-
das em 2001 e 2002 e, embora tal divulgação tenha 
sido interrompida entre 2003 e 2009, o Ministério da 
Previdência Social continuou recebendo as guias e os 
dados continuaram a ser processados. 

Com base na última divulgação semestral do Boletim 
Estatístico GFIP, referente ao 2º semestre de 2011, tem-
-se a seguinte evolução real da remuneração média dos 
empregados do mercado formal brasileiro a partir de 2003:

Evolução da remuneração média dos empregados 

Ano

Remuneração média (R$) Variação em 
relação ao 
exercício 
anterior (%)

Nominal Real (deflator: 
INPC, base 
2011)

2003 1.303 1.966
2004 1.378 1.960 -0,3
2005 1.438 1.947 -0,7
2006 1.532 2.017 3,6
2007 1.628 2.038 1,1
2008 1.770 2.081 2,1
2009 1.886 2.130 2,4
2010 2.044 2.168 1,8
2011 2.244 2.244 3,5

Fonte: Boletim – GFIP, vol. 02, nº 1
A partir desses dados, é possível estimar o im-

pacto orçamentário e financeiro da presente proposta, 
tendo o cuidado de separar os benefícios previdenciá-
rios de até um salário mínimo daqueles cujos valores 
são superiores a este patamar, já que os primeiros, 
além da correção monetária comum a todos os bene-
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Ainda de acordo com informações do Boletim Es-
tatístico da Previdência Social, em 2011, a despesa total 
com benefícios previdenciários somou R$ 289.211.144 
mil (a preços de janeiro/2012) e, entre janeiro e junho 
de 2012, R$ 146.399.160 mil (a preços correntes) .

Se a proposição legislativa estivesse vigorando 
em janeiro deste ano, o percentual de valorização dos 
benefícios que teria sido aplicado corresponderia ao 
verificado em 2010: 1,8%. 

Como os benefícios equivalentes ao piso foram 
corrigidos em percentual muito maior, o PLS não teria 
qualquer impacto sobre eles. 

Os demais benefícios, ao contrário, seriam inte-
gralmente valorizados pelo percentual citado, já que 
foram corrigidos apenas pela inflação passada, o que 
correspondeu ao reajuste de 6,08%.

Considerando que, em dezembro de 2011, 59,52% 
das despesas com benefícios previdenciários correspon-
diam ao pagamento de benefícios situados acima do piso 
previdenciário, o impacto da correção de 1,8%, em janeiro 
último, teria correspondido a cerca de R$ 3 bilhões no ano.

A correção subsequente, em janeiro de 2013, 
tende a ter maior impacto, por dois motivos básicos: 
por um lado, o índice de valorização a ser aplicado 
corresponde a 3,5%; por outro, também deverá incidir 
sobre o valor dos benefícios equivalentes ao piso pre-
videnciário, já que estes serão objeto de aumento real 
equivalente a 2,7% (crescimento real do PIB em 2011).

Projetando as despesas totais com benefícios 
para o ano de 2012, a partir dos dados acumulados no 
primeiro semestre do ano , o impacto esperado situa-
-se em torno de R$ 7 bilhões.

Com relação à compensação orçamentária, a 
própria Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2013, 
dispõe, no § 8º de seu art. 35, que O Poder Executivo 
definirá, em articulação com as centrais sindicais e 
entidades representativas de aposentados e pensio-
nistas, a política de valorização dos benefícios do Re-
gime Geral de Previdência Social, com valor acima do 
salário mínimo, a vigorar no exercício de 2013. 

Ou seja, já há disposição do Governo em implan-
tar uma política de valorização dos benefícios previ-
denciários. Basta, assim, aprimorar os cálculos preli-
minares aqui apresentados e inserir, no Orçamento de 
2013, a devida compensação. 

Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Na forma regimental, Senador Paim, a sua so-
licitação será atendida.

Eu queria lembrar também, dentro desta matéria em 
que V. Exª é, digamos, o nosso mestre, que exatamente 
para compensar um pouco as perdas dos aposentados 
que ganham mais do que um salário mínimo, apresentei 
o PLS nº 76, que determina que, a partir dos 60 anos de 
idade, os aposentados que recebem acima de um salá-
rio mínimo, homens e mulheres, independentemente de 
gênero, passam a estar desonerados de pagamento do 
Imposto de Renda no Regime Geral da Previdência Social.

Ele foi aprovado na CAS por unanimidade, com 
o seu voto também. Só que, como V. Exª sabe melhor 
do que eu, porque já conhece, ele foi apensado – é 
a forma de retardar a tramitação de um projeto de al-
cance social – a outras matérias e está, desde agosto, 
aguardando na CCJ a designação de relator. Quando 

fícios, têm sido objeto de elevações reais, em função 
da política de valorização do salário mínimo em curso.

Os resultados da segmentação encontram-se 
expostos na tabela abaixo. Em dezembro de 2011, 
antes do último reajuste do piso previdenciário (janeiro 
de 2012), 36,55% da quantidade de benefícios tinha 

valor superior ao piso e sua participação na despesa 
total com o pagamento dos benefícios do Regime Ge-
ral de Previdência Social (RGPS) equivalia a 59,52%.

Em junho de 2012, essas participações diminuíram 
para 34,83% e 56,65%, respectivamente, em função do 
significativo aumento real concedido ao piso previdenciário.

Período
FAIXAS DE VALOR 
(em pisos previdên-
ciarios)

QUANTIDADE
% SOBRE 
O TOTAL

VALOR (R$) % SOBRE O TOTAL

dez/11
TOTAL 25.176.323 100,00 21.074.483.217,85 100,00
≤ 1 SM 15.974.302 63,45 8.530.764.021,18 40,48
> 1SM 9.202.021 36,55 12.543.719.197 59,52

jun/12
TOTAL 25.540.338 100,00 23.394.896.437,00 100,00
≤ 1 SM 16.645.762 65,17 10.142.630.765,00 43,35
> 1SM 8.894.576 34,83 13.252.265.672 56,65

Fonte: Boletins Estatísticos da Previdência Social, vol.16, nº12, de dez/2011, e vol.17, nº6, de jun/2012.

Benefícios do RGPS, segundo as faixas de valor (dez/2011 e jun/2012)
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ocorre isso, ele volta à estaca zero. Então, não resolve 
ter sido aprovado na Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora 
Ana Amélia, permita-me só um segundo.

A senhora disse “o nosso mestre”. O Jairo Jorge 
ganhou as eleições em Canoas, com uma ampla coliga-
ção, inclusive com o seu partido. No discurso de encer-
ramento, ele fala o seguinte: “Vou passar a palavra agora 
para o nosso mestre, o Senador Paulo Paim”. Eu, na 

resposta, disse o seguinte: “O mestre só é bom quando 
o aluno supera o mestre”. Agora, eu fiquei aqui preocu-
pado porque a senhora também me chamou de mestre.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Paim.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

Eu queria agora consultar o Senador Ferraço e 
o Senador Collor, que são inscritos os dois para falar.

Obrigada pela cortesia, Senador Ricardo Ferraço.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente desta sessão, Senadora Ana 
Amélia, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, sinto-
-me na obrigação de trazer ao conhecimento desta 
Casa novas informações a respeito dos fatos que 
venho há meses denunciando, para trazer ao conhe-
cimento de V. Exªs.

Refiro-me, Srª Presidente, à estranha aliança e à 
perniciosa participação de determinados segmentos da 
imprensa e de alguns integrantes do Ministério Públi-
co nas investigações da CPMI relativas às Operações 
Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal.

Apenas para relembrar, Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, por diversas vezes denunciei que, 
sob o comando do Procurador-Geral da República, Sr. 
Roberto Gurgel Santos, o próprio Ministério Público 
vazou os autos dos inquéritos daquelas duas opera-
ções, que tramitavam, vale dizer, em segredo de Jus-
tiça. Para tanto, utilizou-se de alguns procuradores e, 
como sempre, da revista Veja.

As informações que detenho – e que a cada dia 
os fatos vão corroborando – é que os Procuradores 
Daniel de Resende Salgado, Léa Batista de Oliveira e 
Alexandre Camanho de Assis – repito, sob a tutela do 
Sr. Roberto Gurgel Santos – entregaram, no dia 2 de 
março último, deste ano portanto, por volta do meio-
-dia, os autos dos inquéritos das Operações Vegas e 
Monte Carlo aos jornalistas da Veja, Rodrigo Rangel 
e Gustavo Ribeiro. Além desse encontro dos três Pro-
curadores com os jornalistas, houve um outro, pouco 
antes, de um dos Procuradores com um dos jornalistas 
citados, que detalharei mais adiante.

Diante disso, em busca da verdade, apresen-
tei, como cidadão, uma série de requerimentos com 
base na Lei de Acesso à Informação, que é a Lei nº 
12.527, de 2011.

Os dados que tenho recebido são extremamente 
preocupantes para o que a sociedade brasileira vislum-
bra, acredita e espera de instituições como o Ministério 
Público e os veículos de comunicação livres e isentos. 
As contradições nos depoimentos, as omissões nas 
respostas e as comprovações dos acontecimentos se 
fazem cada vez mais presentes à medida que os dados 
chegam e as informações se confirmam.

Vamos aos fatos: ao Procurador-Geral da Repú-
blica apresentei dois pedidos de informação referen-

tes à sua agenda e aos compromissos e encontros 
institucionais que teve entre os dias 27 de fevereiro 
e 2 de março de 2012, bem como a relação de todas 
as pessoas por ele recebidas naquelas datas e, ain-
da, a quantidade de inquéritos e processos criminais 
com vistas ao Procurador-Geral em quatro datas de-
terminadas. Obtive respostas extremamente evasivas 
e incompletas.

Além desses pedidos de informações, Srª Presi-
dente, devo lembrar que, no que tange à conduta do 
Procurador-Geral da República ante todo esse pro-
cesso de investigação das Operações Vegas e Monte 
Carlo, também apresentei seis representações em 
diversas instâncias denunciando a conduta do chefe 
maior do Ministério Público, que prevaricou, que co-
meteu crime de responsabilidade e que, por isso, não 
quer ser julgado pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público. Ele tem medo porque se sabe culpado. Todas 
ainda tramitam nas respectivas searas, inclusive as 
que se referem ao Procedimento de Controle do Ato 
Administrativo e à Representação por Inércia ou por 
Excesso de Prazo, ambas junto ao Conselho Nacional 
do Ministério Público, e para as quais foi concedida 
liminar, por decisão monocrática da Ministra Rosa 
Weber, do Supremo Tribunal Federal, no mandado 
de segurança que o Procurador-Geral impetrou. Ou 
seja, para evitar ser julgado pelo Conselho Nacional 
do Ministério Público.

Contudo, Srª Presidente – e isso vale ser destaca-
do –, no último dia 13 de setembro, a Advocacia-Geral 
da União interpôs junto ao Supremo Tribunal Federal 
um agravo regimental contra a decisão liminar. Para 
tanto – o fato merece realce –, a AGU asseverou e 
comprovou, inequivocamente, que o Conselho Nacional 
do Ministério Público não se submete à Procuradoria-
-Geral da República, tal como ocorre com o Conselho 
Nacional de Justiça, que, este sim, está subordinado 
ao Supremo Tribunal Federal, instância máxima do 
Poder Judiciário. Portanto, não caberia a alegação do 
Procurador-Geral de que ele, como chefe do Minis-
tério Público da União, não poderia ser julgado pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público. Trata-se de 
argumentação que não procede, pois, como bem as-
sinala a AGU – abro aspas –, “o Ministério Público não 
compreende um todo orgânico a ponto de constituir 
um sistema único nacional, à semelhança do Poder 
Judiciário. Ao contrário, cada Ministério Público [quais 
sejam, o Ministério Público da União e os Ministérios 
Públicos Estaduais] encerra em si um sistema, sem 
comunicação ou articulação com os demais.” O Agravo 
Regimental da AGU está para ser apreciado pelo Ple-
no do Supremo Tribunal Federal a qualquer momento.
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Do mesmo modo, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, requeri informações aos Procuradores da 
República Daniel de Resende Salgado, Léa Batista de 
Oliveira e Alexandre Camanho de Assis, no sentido de 
fornecerem a lista das pessoas por eles recebidas e das 
reuniões institucionais que tiveram naquelas mesmas 
datas, assim como a relação de pessoas, cidades, lo-
cais e horários de reuniões e encontros institucionais, 
dentro ou fora das instalações da Procuradoria.

No caso da Srª Léa Batista, solicitei ainda, em 
função de uma elementar contradição entre sua primeira 
resposta e seu depoimento na CPMI, dados completos 
dos motoristas oficiais e dos veículos, oficiais ou não, 
por ela utilizados na semana de 27 de fevereiro a 2 de 
março de 2012, em seus compromissos institucionais, 
tanto em Brasília quanto em Goiânia.

Solicitei também, Srª Presidente, informações 
ao Secretário-Geral do Ministério Público Federal, Dr. 
Lauro Cardoso, para que fosse fornecida a listagem 
completa de todas as pessoas que estiveram na sede 
da Procuradoria Geral da República, com acesso pelo 
controle eletrônico de entrada ou pela garagem do 
prédio, naquela mesma semana de 27 de fevereiro a 
2 de março.

Para todos os pedidos formulados até o momen-
to, já venceu o prazo de 30 dias para três deles. Dois 
referem-se ao Procurador Alexandre Camanho de Assis, 
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
da República, que não respondeu aos requerimentos 
que apresentei diretamente a ele. Um venceu no dia 
13 de setembro, e o outro, no dia 14, também de se-
tembro. Do mesmo modo, quanto ao terceiro pedido de 
informação feito à Procuradora Léa Batista de Oliveira, 
também não recebi resposta dentro do prazo legal, en-
cerrado no último dia 30 de setembro. Nos dois casos, 
de acordo com o previsto na Lei de Acesso à Informa-
ção e em seu decreto regulamentador, já apresentei 
reclamação formal ao Secretário-Geral do Ministério 
Público Federal – a autoridade legalmente respon-
sável para recebê-la –, de modo a tomar providência 
no sentido de instar os órgãos e autoridades por ele 
monitorados a fornecerem as informações solicitadas. 
Não sendo fornecidas as informações nos termos do 
pedido, requeri, por fim, as providências necessárias 
para a responsabilização dos infratores.

Se nada acontecer naquela instância, o próximo 
passo que darei quanto à omissão de resposta será, 
como prevê a legislação, o recurso à Controladoria 
Geral da União, órgão responsável pelo controle do 
acesso às informações do serviço público.

De toda forma, Srª Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, com as respostas e os dados de que já disponho, 
é possível confirmar todos os fatos que tenho denun-
ciado não só desta tribuna, mas também na própria 
CPMI. Para tanto, vale relatar as seguintes evidências, 
para as quais peço a atenção de todos que nos ouvem.

1a Evidência: a contradição entre a resposta ofi-
cial da Procuradora Léa Batista de Oliveira, datada de 
31/08/12, e o seu depoimento prestado na CPMI no 
dia 21 de agosto. Na CPMI, ela asseverou ter estado, 
no dia 2 de março, por duas vezes, na Procuradoria 
Geral da República, omitiu ter ido à Polícia Federal e 
disse ter voltado para Goiânia no mesmo dia. Já na 
resposta oficial ao meu pedido de informação, poste-
rior ao seu depoimento na Comissão, gravado que está 
na referida Comissão, a Procuradora afirma ter estado 
apenas uma vez na Procuradoria Geral, que esteve na 
Polícia Federal à tarde e que só retornou a Goiânia no 
dia seguinte, dia 3 de março. Por que duas respostas 
tão distintas para a agenda de apenas um dia? Afinal, 
em qual dessas duas informações podemos acreditar? 
Teria a Procuradora, após o depoimento da CPMI, se 
arrependido da declaração, talvez por um ato falho? 
Além disso, por que a Procuradora fez questão de fri-
sar, ao ser indagada por mim a respeito do assunto, 
que seus deslocamentos em Brasília foram feitos com 
motorista oficial? Será que em algum momento ela não 
se utilizou de motorista oficial ou, mesmo utilizando, se 
valeu de um veículo particular para não haver registro 
oficial do deslocamento? O que há por trás disso tudo 
e o que estaria ela querendo omitir?

2a Evidência: a omissão de resposta tanto da Pro-
curadora Léa Oliveira em relação aos locais visitados, 
veículos e motoristas utilizados por ela naquela semana, 
como do Procurador Alexandre Camanho perante os 
dois pedidos de informação referentes à sua agenda 
institucional dentro ou fora da Procuradoria na semana 
de 27 de fevereiro a 2 de março. Qual o motivo de não 
responderem? Qual o receio deles? Haveria algo a es-
conder especificamente quanto aos dados solicitados, 
especialmente no dia 2 de março? Ou simplesmente 
não podem responder para não revelarem dissonân-
cias e contradições, ou mesmo coincidências, entre os 
encontros tidos por ambos?

3a Evidência: de acordo com a resposta ao meu 
pedido de informação, o Procurador Daniel Salgado 
esteve em Brasília no dia 2 de março, com compro-
misso apenas no período da manhã, que, segundo 
ele, se deu no Conselho Nacional de Justiça. Apenas 
isso. À tarde, pela resposta, embarcou para São Pau-
lo com a esposa no voo da JJ 3725. Curioso é que, 
conforme apurei, este voo tem sua partida somente 
às 18h35min, dado omitido pelo Procurador. Assim, 
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cabe questionar: será, de fato, que depois da reunião 
no CNJ pela manhã, até a hora de embarcar para São 
Paulo no início da noite, o Sr. Daniel Salgado não teve 
nenhum outro compromisso em Brasília? Por que não 
deixou claro que a ida a São Paulo ocorreu somente 
no início da noite e que sua tarde, assim, teria sido 
livre, sem compromissos? Teria havido uma omissão 
quanto à agenda vespertina?

4a Evidência: a visível e indisfarçável forma eva-
siva, genérica e imprecisa de algumas respostas do 
Procurador-Geral da República, Sr. Roberto Gurgel 
Santos, ao requerimento referente aos seus encontros 
e reuniões institucionais, bem como às pessoas por 
ele recebidas. Basta dizer que no dia 28/02, o único 
compromisso no período da tarde do Procurador-Geral 
foi receber um grupo de parlamentares às 14h30min. 
Nada mais. Já no dia 29 de fevereiro – registre-se, 
dia da deflagração da Operação Monte Carlo – e no 
dia 2 de março, o único compromisso do Sr. Roberto 
Gurgel que consta de sua resposta foi o embarque no 
aeroporto – de ida e volta – relativo a uma viagem ao 
México, sem maiores detalhes de horários de saída e 
chegada. Afinal, naqueles dias, o Sr. Roberto Gurgel 
esteve ou não na sede da Procuradoria Geral? As via-
gens teriam, de fato, durado o dia inteiro? A que horas 
ele partiu e chegou a Brasília? Suas respostas omitem 
esses importantes dados.

Contudo, Srª Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, 
o principal elemento, a principal evidência da participa-
ção do Ministério Público no vazamento dos inquéritos 
à revista Veja – sempre ela – apareceu recentemente, 
no último dia 21 de setembro – aliás, com uma semana 
de atraso em relação ao prazo legal de 30 dias para 
responder –, quando recebi a resposta dada pelo Se-
cretário-Geral do Ministério Público Federal, assinada 
inclusive pelo próprio Procurador-Geral da República, 
quanto à relação das pessoas que estiveram na Pro-
curadoria Geral, naquelas datas, e cujas entradas e 
saídas foram registradas pelo controle eletrônico de 
acesso daquele órgão.

E aqui gostaria de chamar a atenção de todos 
para esses dados oficiais, inseridos numa extensiva 
listagem de pessoas que estiveram na PGR naquela 
semana em que foi deflagrada a Operação Monte Carlo 
pela Polícia Federal, com a prisão de diversos mem-
bros da quadrilha do Sr. Carlos Cachoeira.

Peço a atenção para o seguinte fato: nos dias 27 
de fevereiro, 1o de março e 2 de março – repito, 2 de 
março, dia do suposto vazamento ilegal dos autos dos 
inquéritos das Operações Vegas e Monte Carlo aos 
jornalistas da Veja, inquéritos esses que estavam sob 
segredo de Justiça, por parte de três procuradores da 

República – esteve na sede da Procuradoria Geral o 
Sr. Rodrigo Rangel Costa.

Rodrigo Rangel Costa, Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, é exatamente um dos chumbetas da 
revista Veja que recebeu dos procuradores os docu-
mentos que corriam em segredo de Justiça, conforme 
denúncia que venho fazendo há meses.

E mais ainda: nos três dias em que ele esteve na 
Procuradoria Geral, seu destino, conforme mostram os 
registros oficiais de controle de acesso da própria Pro-
curadoria, foi exatamente a Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR), cujo presidente 
é ninguém menos do que o Procurador Alexandre Ca-
manho de Assis, o mesmo que se recusou a respon-
der aos meus pedidos de informação e um dos que, 
juntamente com a Srª Léa Batista e Daniel Salgado, 
teria entregue os autos dos inquéritos aos jornalistas.

Vale lembrar, como já afirmei em outras oportu-
nidades, que o Sr. Alexandre Camanho é uma espécie 
de factotum do Sr. Roberto Gurgel.

Para melhor detalhar, Srª Presidente, reproduzo 
aqui os referidos dados, para os quais, de antemão, 
peço à Mesa que sejam anexados ao meu pronuncia-
mento para a devida publicação.

Dia 27/02/12 (2a feira) – o jornalista Rodrigo Ran-
gel da revista Veja deu entrada na PGR, com destino à 
Associação Nacional dos Procuradores da República, 
presidida pelo Sr. Alexandre Camanho, às 16h54, com 
saída às 18h09. Ou seja, permaneceu na Procuradoria 
Geral, especialmente na ANPR, por 1 hora e 15 minutos.

Dia 1º/03/12 (5a feira) – o mesmo jornalista da 
revista Veja, Rodrigo Rangel, deu entrada na PGR, 
com destino à ANPR, presidida pelo Sr. Alexandre 
Camanho, às 11h54, com saída às 12h55. Ou seja, 
por lá permaneceu por 1 hora.

Dia 02/03/12 (6ª feira) – o jornalista Rodrigo Ran-
gel da revista Veja deu entrada na PGR, com destino à 
ANPR, presidida pelo factotum do Sr. Roberto Gurgel, 
o Sr. Alexandre Camanho, às 11h08min, com saída às 
12h15min. Ou seja, permaneceu na ANPR, dentro da 
Procuradoria Geral da República, por mais de 1 hora. 
Exatamente no dia 2 de março, por volta do meio-dia, 
como venho afirmando há meses.

Muito provavelmente, Srª Presidente, esses en-
contros, ou pelo menos o do dia 2 de março, contou 
com a presença dos Procuradores Daniel Salgado e 
Léa Batista, já que ambos se encontravam em Brasília 
e atestaram que estiveram pela manhã, nesse mesmo 
dia, ou no Conselho Nacional de Justiça (no caso do 
Sr. Daniel Salgado) ou na sede da Procuradoria Geral 
da República (no caso da Sra. Léa Oliveira). Se o nome 
deles não consta dos registros de acesso ao prédio é 
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pelo fato de os procuradores da República não serem 
obrigados a se identificarem na portaria do edifício. 
Uma minuciosa conferência de toda a extensiva lista-
gem mostrou que não há registro de identificação de 
nenhum outro procurador, assim como, analogamen-
te, ocorre aqui no Senado em relação aos Senadores 
e servidores da Casa. Contudo, vale lembrar, ambos 
confirmaram em suas respostas que de fato estiveram, 
pela manhã daquele dia 2 de março, na sede da Pro-
curadoria e no Conselho Nacional de Justiça.

O fato, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, 
é que a presença por três dias daquela semana do 
chumbeta Rodrigo Rangel na Associação Nacional 
dos Procuradores, presidida pelo Procurador Alexan-
dre Camanho e que funciona na sede da Procuradoria 
Geral da República, é uma prova cabal e irrefutável 
dos acontecimentos que venho denunciando. Não há 
mais dúvida, pela série de confirmações de ocorrências 
e coincidências de agendas, datas, horários e locais, 
de que são absolutamente verdadeiras as informações 
que recebi sobre o vazamento dos inquéritos que 
corriam em segredo de Justiça. Ou, como esclare-
ceu a própria procuradora Léa Oliveira, não se trata, 
nesses casos, de segredo de Justiça, mas sim de in-
terceptaçao ilegal – interceptação ilegal. E o mais grave 
nisso tudo é que o vazamento – que por consequência 
também é ilegal – partiu exatamente de representan-
tes da instituição maior de proteção dos interesses 
da sociedade brasileira, o Ministério Público Federal. 
Que vergonha! E os principais acontecimentos 
ocorreram dentro das instalações da Procura-
doria Geral da República, comandada pelo Sr. Ro-
berto Gurgel Santos.

(Interrupção do som.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 

– E claro, como de costume, com a participação sem-
pre rasteira e perniciosa de chumbetas da revista Veja. 
Trata-se de um autêntico conluio de interesses, de uma 
sociedade maléfica entre determinados membros do 
Ministério Público e esse folhetim semanal, que se diz 
um veículo “permanente e comprometido com a ética 
jornalística”.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há ainda 
uma sexta evidência, talvez a mais relevante de todas 
e que atesta a veracidade do que tenho dito: o fato de 
que, desde o início de minhas denúncias e de meus 
relatos, ninguém, absolutamente ninguém veio a pú-absolutamente ninguém veio a pú- veio a pú-
blico desmentir o que tenho dito. Se de um lado tenho 
apresentado provas, dados e claros indícios que con-
firmam minha versão, de outro, não apareceu sequer 

uma única contestação, um único depoimento, uma 
única prova em contrário.

Do mesmo modo, volto a confirmar tudo que tenho 
alegado a respeito da co-habitação criminosa existente 
entre dirigentes e chumbetas da revista Veja e o grupo 
do Sr. Carlos Cachoeira. E aqui volto a lembrar o de-
poimento do Juiz Federal Alderico Rocha Santos que 
diz que o Sr. Policarpo Jr., também conhecido como 
o Caneta, era empregado do Sr. Carlos Cachoeira.

Em suma, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
a revista Veja é o que se pode chamar de “o cordel de 
rabo preso”. Os acordos de editores e jornalistas fecha-”. Os acordos de editores e jornalistas fecha-Os acordos de editores e jornalistas fecha-
dos nas ações criminosas com empresários, grupelhos 
e máfias são as sementes da co-habitação que vão 
germinar mais tarde com eles no poder ou na prisão.

Vou passar um pouco aqui para terrminar, Srª 
Presidente, mas peço a V. Exª que seja publicado na 
íntegra. Obrigado.

É nesta fase, Srª Presidente, que aparecem as 
matérias ditas bombásticas com os chamados escân-
dalos, quase sempre fabricados ou superdimensiona-
dos pelos veículos de baixo nível. É o caso recente 
de versões e conclusões a que chegou a revista Veja 
baseadas em supostas declarações de um conheci-
do personagem a familiares e amigos próximos, como 
se fossem testemunhos definitivos ou uma entrevista 
exclusiva.

Ora, por esse mecanismo, por esse modus ope-
randi de uso de uma coletânea de supostas declarações 
e diálogos soltos, com opiniões momentâneas, seria 
possível também a qualquer outro veículo argumen-
tar exatamente o contrário de tudo o que foi publicado. 
São conclusões retóricas levadas ao público como se 
fossem verdades absolutas.

Essa conduta nauseabunda no caso recente da 
Veja foi de tal ordem que, no dia seguinte, o próprio 
personagem, por meio de seu advogado, desmentiu 
tudo. Não é isso, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, que a sociedade espera de uma imprensa livre, 
isenta e imparcial.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a CPMI 
está chegando a um momento crucial de seus traba-
lhos, inclusive quanto à decisão de prorrogar suas 
atividades por mais alguns meses. Não é mais possí-
vel que esta Casa e, principalmente, os membros da 
Comissão Parlamentar de Inquérito fechem os olhos 
para a gravidade do que venho denunciando. Como 
já afirmei, por diversas vezes, nossos trabalhos não 
podem se limitar a determinadas sub-redes de toda 
essa intriga criminosa em que consiste o chamado 
esquema Cachoeira.

Outros braços da rede são tão ou mais importan-
tes, a começar por aqueles que envolvem segmentos 
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de instituições públicas e privadas de fundamental im-
portância para nossa democracia. Repito, são braços 
da rede que estão no cerne da questão e que deman-
dam investigação para, assim, quem sabe, desvendar-
-se de vez a dimensão e o alcance desse esquema 
criminoso e seus demais personagens. Por isso, não 
há como deixar de convocar, para que venham depor, 
na CPMI, o Sr. Roberto Gurgel Santos; a sua esposa 
e manus longa, a Subprocuradora Cláudia Sampaio 
Marques – em quem o Procurador-Geral concentra 
todos os processos que envolvem autoridades com 
prerrogativa de foro –; assim como o Procurador Ale-
xandre Camanho de Assis, Presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores da República e factotum 
do Sr. Roberto Gurgel.

Do mesmo modo, tornam-se inadiáveis os de-
poimentos do núcleo jornalístico da quadrilha, come-
çando pelo Sr. Roberto Civita, editor da Editora Abril 
e Presidente do Conselho de Administração da Abril 
S.A.; do editor da revista Veja em Brasília, Policarpo 
Jr. – também conhecido, no meio criminoso, como Poly, 
PJ, Júnior, Caneta –; e, ainda, dos servidores da mes-
ma revista Rodrigo Rangel – chumbeta, conhecido na 
Procuradoria Geral da República –, e seus comparsas, 
Gustavo Ribeiro, Hugo Marques e Lauro Jardim. Não 
podemos nos esquecer de que o Sr. Policarpo Jr. é, 
neste caso, o grão-vizir da chumbetagem desta revista.

Tenho certeza de que, com esses depoimentos, 
a CPMI poderá fechar o ciclo de oitivas deste capítulo 
e ter reveladas todas as reais implicações dessa gi-
gantesca rede de crimes.

Era o que tinha a dizer, por enquanto, Srª Presi-
dente, agradecendo a V. Exª a paciência e a concessão 
deste tempo extra.

Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
Era o que tinha a dizer.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR FERNANDO COLLOR.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, mais uma vez sinto-me na obriga-
ção de trazer ao conhecimento desta Casa novas in-
formações a respeito dos fatos que venho há meses 
denunciando, para conhecimento de Vossas Excelên-
cias. Refiro-me, Sr. Presidente, à estranha aliança e a 
perniciosa participação de determinados segmentos da 
imprensa e de alguns integrantes do Ministério Públi-
co nas investigações da CPMI relativas às Operações 
Vegas e Monte Cario da Polícia Federal.

Apenas para relembrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, por diversas vezes denunciei que, sob o co-
mando do Procurador-Geral da República, Sr. Roberto

Gurgel dos Santos, o próprio Ministério Público 
vazou os autos dos inquéritos daquelas duas opera-
ções que tramitavam, vale dizer, em segredo de justiça. 
Para tanto, utilizou-se de alguns procuradores e, como 
sempre, da revista Veja.

As informações que detenho – e que a cada dia 
os fatos vão corroborando — é que os procuradores 
Daniel de Resende Salgado, Léa Batista de Oliveira e 
Alexandre Camanho de Assis – repito, sob a tutela do 
Sr. Roberto Gurgel dos Santos – entregaram, no dia 
2 de março deste ano, por volta do meio dia, os autos 
dos inquéritos das Operações Vegas e Monte Cario 
aos jornalistas da Veja, Rodrigo Rangel e Gustavo 
Ribeiro. Além desse encontro dos três procuradores 
com os jornalistas, houve um outro, pouco antes, de 
um dos procuradores com um dos jornalistas citados, 
que detalharei mais adiante.

Diante disso, em busca da verdade, apresentei 
como cidadão uma série de requerimentos com base 
na Lei de

Acesso à Informação, a Lei n° 12.527, de 2011. 
Os dados que tenho recebido são extremamente preo-
cupantes para o que a sociedade brasileira vislumbra, 
acredita e espera de instituições como o Ministério 
Público e os veículos de comunicação livres e isentos. 
As contradições nos depoimentos, as omissões nas 
respostas e as comprovações dos acontecimentos se 
fazem cada vez mais presentes à medida que os da-
dos chegam e as informações se confirmam. Vamos 
aos fatos:

Ao Procurador-Geral da República apresentei dois 
pedidos de informação referentes a sua agenda e aos 
compromissos e encontros institucionais que teve en-
tre os dias 27 de fevereiro e 2 de março de 2012, bem 
como a relação de todas as pessoas por ele recebidas 
naquelas datas e, ainda, a quantidade de inquéritos e 
processos criminais com vistas ao Procurador-Geral 
em quatro datas determinadas. Obtive respostas ex-
tremamente evasivas e incompletas.

Além desses pedidos de informações, Sr. Presi-
dente, devo lembrar que, no que tange à conduta do 
Procurador-Geral da República ante todo esse pro-
cesso de investigação das Operações Vegas e Monte 
Cario, também apresentei seis representações em 
diversas instâncias denunciando a conduta do chefe 
maior do Ministério Público. Todas ainda tramitam nas 
respectivas searas, inclusive as que se referem ao 
Procedimento de Controle do Ato Administrativo e à 
Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo, 
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ambas junto ao Conselho Nacional do Ministério Públi-
co, e para as quais foi concedida liminar, por decisão 
monocrática da Ministra Rosa Weber do Supremo Tri-
bunal Federal, no mandado de segurança impetrado 
pelo Procurador-Geral. Contudo, Sr. Presidente – e isso 
vale ser destacado -, no último dia 13 de setembro, a 
Advocacia Geral da União interpôs junto ao Supremo 
Tribunal Federal um Agravo Regimental contra aquela 
decisão liminar. Para tanto – e o fato merece realce 
-, a AGU asseverou e comprovou, inequivocamente, 
que o Conselho Nacional do Ministério Público não se 
submete à Procuradoria Geral da República, tal como 
ocorre com o Conselho Nacional de Justiça que, este 
sim, está subordinado ao Supremo Tribunal Federal, 
instância máxima do Poder Judiciário. Portanto, não 
caberia a alegação do Procurador-Geral de que ele, 
como chefe do Ministério Público da União, não pode-
ria ser julgado pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público. Trata-se de argumentação que não procede, 
pois, como bem assinala a AGU, “o Ministério Público 
não compreende um todo orgânico a ponto de consti-
tuir um sistema único nacional, à semelhança do Poder 
Judiciário. Ao contrário, cada Ministério Público – quais 
sejam, o Ministério Público da União e os Ministérios 
Públicos Estaduais – encerra em si um sistema, sem 
comunicação ou articulação com os demais.” O Agravo 
Regimental da AGU está para ser apreciado pelo Ple-
no do Supremo Tribunal Federal a qualquer momento.

Do mesmo modo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Senadores, requeri informações aos procuradores da 
República Daniel de Resende Salgado, Léa Batista de 
Oliveira e Alexandre Camanho de Assis, no sentido de 
fornecerem a lista das pessoas por eles recebidas e das 
reuniões institucionais que tiveram naquelas mesmas 
datas, assim como a relação de pessoas, cidades, lo-
cais e horários de reuniões e encontros institucionais, 
dentro ou fora das instalações da Procuradoria. No caso 
da Srª Léa Batista, solicitei ainda, em função de uma 
elementar contradição entre sua primeira resposta e 
seu depoimento na CPMI, dados completos dos mo-
toristas oficiais e dos veículos, oficiais ou não, por ela 
utilizados na semana de 27 de fevereiro a 2 de março 
de 2012 em seus compromissos institucionais, tanto 
em Brasília como em Goiânia.

Solicitei também, Sr. Presidente, informações 
ao Secretário-Geral do Ministério Público Federal, Dr. 
Lauro Cardoso, para que fosse fornecida a listagem 
completa de todas as pessoas que estiveram na sede 
da Procuradoria Geral da República, com acesso pelo 
controle eletrônico de entrada ou pela garagem do 

prédio, naquela mesma semana de 27 de fevereiro a 
2 de março.

Para todos os pedidos formulados até o mo-
mento, já venceu o prazo de 30 dias para três deles. 
Dois referem-se ao procurador Alexandre Camanho 
de Assis, Presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores da República, que não respondeu aos 
requerimentos que apresentei diretamente a ele. Um 
venceu no dia 13 de setembro e outro no dia 14, tam-
bém de setembro. Do mesmo modo, quanto ao terceiro 
pedido de informação feito à procuradora Léa Batista 
de Oliveira, também não recebi resposta dentro do 
prazo legal, encerrado no último dia 30 de setembro. 
Nos dois casos, e de acordo com o previsto na Lei de 
Acesso à Informação e seu decreto regulamentador, já 
apresentei Reclamação formal ao Secretário-Geral do 
Ministério Público Federal – a autoridade legalmente 
responsável para recebê-la -, de modo a tomar provi-
dência no sentido de instar os órgãos e autoridades 
por ele monitorados a fornecerem as informações so-
licitadas. Não sendo fornecidas as informações nos 
termos do pedido, requeri, por fim, as providências 
necessárias para a responsabilização dos infratores. 
Se nada acontecer naquela instância, o próximo passo 
que darei quanto à omissão de resposta será, como 
prevê a legislação, o recurso à Controladoria Geral da 
União, órgão responsável pelo controle do acesso às 
informações do serviço público.

De toda forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, com as respostas e os dados que já disponho, 
é possível confirmar todos os fatos que tenho denun-
ciado não só desta tribuna, mas também na própria 
CPMI. Para tanto, vale relatar as seguintes evidências, 
para as quais peço a atenção de todos que nos ouvem.

1ª Evidência: a contradição entre a resposta ofi-
cial da procuradora Léa Batista de Oliveira, datada de 
31/08/12, e o seu depoimento prestado na CPMI no 
dia 21 de agosto. Na CPMI, ela asseverou ter estado, 
no dia 2 de março, por duas vezes na Procuradoria 
Geral da República, omitiu ter ido à Polícia Federal e 
disse ter voltado para Goiânia no mesmo dia. Já na 
resposta oficial ao meu pedido de informação, poste-
rior ao seu depoimento na comissão, a procuradora 
afirma ter estado apenas uma vez na Procuradoria 
Geral, que esteve na Polícia Federal à tarde e que só 
retornou a Goiânia no dia seguinte, dia 3 de março. 
Por que duas respostas tão distintas para a agenda de 
apenas um dia? Afinal, em qual informação acreditar? 
Teria a procuradora, após o depoimento da CPMI, se 
arrependido da declaração, talvez por um ato falho? 
Além disso, por que a procuradora fez questão de fri-
sar, ao ser indagada por mim a respeito do assunto, 
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que seus deslocamentos em Brasília foram feitos com 
motorista oficial? Será que em algum momento ela não 
se utilizou de motorista oficial ou, mesmo utilizando, se 
valeu de um veículo particular para não haver registro 
oficial do deslocamento? O que há por trás disso tudo 
e o que estaria ela querendo omitir?

2ª Evidência: a omissão de resposta tanto da pro-
curadora Léa Oliveira em relação aos locais visitados, 
veículos e motoristas utilizados por ela naquela semana, 
como do procurador Alexandre Camanho perante os 
dois pedidos de informação referentes à sua agenda 
institucional dentro ou fora da Procuradoria na semana 
de 27 de fevereiro a 2 de março. Qual o motivo de não 
responderem? Qual o receio deles? Haveria algo a es-
conder especificamente quanto aos dados solicitados, 
especialmente no dia 2 de março? Ou simplesmente 
não podem responder para não revelarem dissonân-
cias e contradições, ou mesmo coincidências, entre os 
encontros tidos por ambos?

3ª Evidência: de acordo com a resposta ao meu 
pedido de informação, o procurador Daniel Salgado 
esteve em Brasília no dia 2 de março, com compro-
misso apenas no período da manhã que, segundo 
ele, se deu no Conselho Nacional de Justiça. Apenas 
isso. À tarde, pela resposta, embarcou para São Pau-
lo com a esposa no voo da JJ 3725. Curioso é que, 
conforme apurei, este voo tem sua partida somente 
às 18h35min, dado omitido pelo procurador. Assim, 
cabe questionar: será, de fato, que depois da reunião 
no CNJ pela manhã, até a hora de embarcar para São 
Paulo no início da noite, o Sr. Daniel Salgado não teve 
nenhum outro compromisso em Brasília? Por que não 
deixou claro que a ida a São Paulo ocorreu somente 
no início da noite e que sua tarde, assim, teria sido 
livre, sem compromissos? Teria havido uma omissão 
quanto à agenda vespertina?

4ª Evidência: a visível e indisfarçável forma eva-
siva, genérica e imprecisa de algumas respostas do 
Procurador-Geral da República, Sr. Roberto Gurgel dos 
Santos, ao requerimento referente aos seus encontros 
e reuniões institucionais, bem como às pessoas por 
ele recebidas. Basta dizer que no dia 28/02, o único 
compromisso no período da tarde do Procurador-Ge-
ral foi receber um grupo de parlamentares às 14h30. 
Nada mais. Já no dia 29 de fevereiro – registre-se, 
dia da deflagração da Operação Monte Cario – e no 
dia 2 de março, o único compromisso do Sr. Roberto 
Gurgel que consta de sua resposta foi o embarque no 
aeroporto – de ida e volta – relativo a uma viagem ao 
México, sem maiores detalhes de horários de saída e 
chegada, Afinal, naqueles dias, o Sr. Roberto Gurgel 

esteve ou não na sede da Procuradoria-Geral? As via-
gens teriam, de fato, durado o dia inteiro? A que horas 
ele partiu e chegou Brasília? Sua resposta omite esses 
importantes dados.

Contudo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
o principal elemento, a principal evidência da participa-
ção do Ministério Público no vazamento dos inquéritos 
à revista Veja – sempre ela – apareceu recentemente, 
no último dia 21 de setembro – aliás, com uma semana 
de atraso em relação ao prazo legal de 30 dias para 
responder -, quando recebi a resposta dada pelo Se-
cretário-Geral do MPF, assinada inclusive pelo próprio 
Procurador-Geral da República, quanto à relação das 
pessoas que estiveram na Procuradoria-Geral, naque-
las datas, e cujas entradas e saídas foram registradas 
pelo controle eletrônico de acesso daquele órgão.

E aqui gostaria de chamar a atenção de todos 
para esses dados oficiais, inseridos numa extensiva lis-
tagem de pessoas que estiveram na Procuradoria Geral 
da República naquela semana em que foi deflagrada 
a Operação Monte Cario pela Polícia Federal, com a 
prisão de diversos membros da quadrilha do Sr. Carlos 
Cachoeira. Peço a atenção para o seguinte fato: nos 
dias 27 de fevereiro, Io de março e 2 de março – repito, 
2 de março, dia do suposto vazamento ilegal dos autos 
dos inquéritos das Operações Vegas e Monte Cario 
aos jornalistas da Veja por parte de três procuradores 
da República – esteve na sede da Procuradoria Geral 
o Sr. Rodrigo Rangel Costa. Rodrigo Rangel Costa, 
Sr. Presidente, é exatamente um dos chumbetas da 
revista Veja que recebeu dos procuradores os docu-
mentos que corriam em segredo de justiça, conforme 
denúncia que venho fazendo há meses. E mais ainda: 
nos três dias em que ele esteve na Procuradoria Geral, 
seu destino, conforme mostram os registros oficiais de 
controle de acesso da própria Procuradoria, foi exa-
tamente a Associação Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR), cujo presidente é ninguém menos 
do que o procurador Alexandre Camanho de Assis, o 
mesmo que se recusou a responder aos meus pedidos 
de informação e um dos que, juntamente com a Srª 
Léa Batista e Daniel Salgado, teria entregue os autos 
dos inquéritos aos jornalistas. Vale lembrar, como já 
afirmei em outras oportunidades, que o Sr. Alexandre 
Camanho é uma espécie dcfactotum do Sr. Roberto 
Gurgel dos Santos.

Para melhor detalhar, Sr. Presidente, reproduzo 
aqui os referidos dados, para os quais, de antemão, 
peço à Mesa que sejam anexados ao meu pronuncia-
mento para a devida publicação.
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Dia 27/02/12 (2ª feira) – o jornalista Rodrigo Ran-
gel da revista Veja deu entrada na PGR, com destino 
a ANPR, presidida pelo Sr. Alexandre Camanho, às 
16h54min, com saída às 18h09min. Ou seja, permane-
ceu na Procuradoria Geral, especialmente na ANPR, 
por uma horae 15 minutos.

Dia 1º/03/12 (5ª feira) – o jornalista Rodrigo Ran-
gel da revista Veja deu entrada na PGR, com destino 
à ANPR, presidida pelo Sr. Alexandre Camanho, às 
11h54min, com saída às 12h55min. Ou seja, por lá 
permaneceu por uma hora.

Dia 02/03/12 (6ª feira) – o jornalista Rodrigo Ran-
gel da revista Veja deu entrada na PGR, com destino 
à ANPR, presidida pelo Sr. Alexandre Camanho, às 
11h08min, com saída às 12h15min. Ou seja, perma-
neceu na ANPR, dentro da Procuradoria Geral da 
República, por mais de uma hora. Exatamente no dia 
2 de março, por volta do meio dia, como venho afir-
mando há meses.

Muito provavelmente, Sr. Presidente, esses en-
contros, ou pelo menos o do dia 2 de março, contou 
com a presença dos procuradores Daniel Salgado e 
Léa Batista, já que ambos se encontravam em Brasília 
e atestaram que estiveram pela manhã, nesse mesmo 
dia, ou no Conselho Nacional de Justiça (no caso do 
Sr. Daniel Salgado) ou na sede da Procuradoria Geral 
(no caso da Srª Léa Oliveira). Se o nome deles não 
consta dos registros de acesso ao prédio é pelo fato de 
os procuradores da República não serem obrigados a 
se identificarem na portaria do edifício. Uma minucio-
sa conferência de toda a extensiva listagem mostrou 
que não há registro de identificação de nenhum outro 
procurador, assim como, analogamente, ocorre aqui 
no Senado em relação aos senadores e servidores 
da Casa. Contudo, vale lembrar, ambos confirmaram 
em suas respostas que de fato estiveram, pela manhã 
daquele dia 2 de março, na sede da Procuradoria e no 
Conselho Nacional de Justiça.

O fato, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é que a presença por três dias daquela semana do 
chumbeta Rodrigo Rangel na Associação Nacional 
dos Procuradores, presidida pelo procurador Alexan-
dre Camanho e que funciona na sede da Procuradoria 
Geral da República, é uma prova cabal e irrefutável dos 
acontecimentos que venho denunciando. Não há mais 
dúvida, pela série de confirmações de ocorrências e 
coincidências de agendas, datas, horários e locais, de 
que são absolutamente verdadeiras as informações que 
recebi sobre o vazamento dos inquéritos que corriam 
em segredo de justiça. Ou, como esclareceu a própria 
procuradora Léa Oliveira, não se trata, nesses casos, 

de segredo de justiça, mas sim de interceptação ilegal. 
E o mais grave nisso tudo, é que o vazamento – que 
por conseqüência também é ilegal – partiu exatamen-
te de representantes da instituição maior de proteção 
dos interesses da sociedade brasileira, o Ministério 
Público Federal. E os principais acontecimentos ocor-
reram dentro das instalações da Procuradoria Geral 
da República, comandada pelo Sr. Roberto Gurgel 
Santos. E claro, como de costume, com a participação 
sempre rasteira e perniciosa de chumbetas da revista 
Veja. Trata-se de um autêntico conluio de interesses, de 
uma sociedade maléfica entre determinados membros 
do Ministério Público e esse folhetim semanal, que se 
diz um veículo de reflexão permanente e comprome-
tido com a ética jornalística. Qual seria afinal o inte-
resse maior por trás de tudo isso? E por que somente 
a revista Veja teria sido, digamos, “privilegiada” com 
o vazamento dos autos dos inquéritos daquelas duas 
operações da Polícia Federal, e justamente na data da 
deflagração de uma delas?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há ainda 
uma sexta evidência, talvez a mais relevante de todas 
e que atesta a veracidade do que tenho dito: o fato de 
que desde o início de minhas denúncias e de meus 
relatos, ninguém, absolutamente ninguém veio a pú-
blico desmentir o que tenho dito. Se de um lado tenho 
apresentado provas, dados e claros indícios que con-
firmam minha versão, de outro não apareceu sequer 
uma única contestação, um único depoimento, uma 
única prova em contrário.

Do mesmo modo, Sr. Presidente, volto a confir-
mar tudo que tenho alegado a respeito da co-habitação 
criminosa existente entre dirigentes e chumbetas da 
revista Veja e o grupo do Sr. Carlos Cachoeira. E aqui 
volto a lembrar o depoimento do Juiz Federal Alderi-
co Rocha Santos feito, no dia 26 de julho deste ano, 
à 5a Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás, 
no qual ele denuncia a chantagem feita pela Srª An-
dressa Mendonça, esposa do Sr. Carlos Cachoeira, 
cuja principal ameaça foi a de publicar na revista Veja 
-sempre ela – informações desabonadoras sobre su-
postos três amigos do juiz. Para tanto, ela asseverou 
claramente que o editor da Veja em Brasília, o grão vizir 
da chumbetagem, Policarpo Jr. – também conhecido 
na intimidade do grupo criminoso como “caneta” – era 
empregado — repito o termo utilizado pela esposa do 
Sr. Carlos Cachoeira, empregado do seu marido. Fato 
este, inclusive, fartamente demonstrado nos diálogos 
das inúmeras interceptações telefônicas em que Poli-
carpo Jr. aparece como um dos interlocutores. Imagi-
ne se ele, Policarpo Jr., fosse um dos alvos da inves-
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tigação? Ou seja, se o seu telefone é que tivesse sido 
monitorado pela Polícia Federal?

Em suma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
a revista Veja é o que se pode chamar de “o cordel de 
rabo preso”. Os acordos de editores e jornalistas fecha-
dos nas ações criminosas com empresários, grupelhos 
e máfias são as sementes da co-habitação que vão 
germinar mais tarde com eles no poder ou na prisão.

No caso específico da revista Veja, trata-se de um 
roteiro pernicioso já por demais conhecido. Poderíamos 
até denominá-lo, no âmbito da imprensa marrom, de 
eecomo nasce um escândalo”, ou “como se fabrica um 
escândalo” – os principais problemas de publicações 
jornalísticas que depois terminam em co-habitação no 
crime. Na prática, o roteiro segue três etapas distintas:

1ª) Anúncios: o empresário paga para ter publica-
do na revista anúncio de sua empresa ou reportagem 
de interesse dela ou de seus dirigentes;

2ª) Acordos: o empresário faz acerto com a re-
vista, pagando a mais e por fora a alguns jornalistas 
ou ao próprio veículo – digamos, uma espécie de cai-
xa 2, agora já classificado como crime -, para ter seu 
nome e de sua empresa agraciados com destaque e 
holofote em panoramas e seções especiais da revista;

3ª) Alianças: grupos e empresários ligados a ati-
vidades ilegais, como bicheiros, patrocinam das som-
bras, com aqueles pagamentos a mais e trocas de in-
formações obtidas ilegalmente, promoções e matérias 
na revista de modo a atingir governos e autoridades 
que contrariam seus interesses, via de regra em con-
sonância com os objetivos políticos e comerciais dos 
dirigentes da revista.

É nesta fase, Sr. Presidente, que aparecem as 
matérias ditas bombásticas com os chamados escân-
dalos, quase sempre fabricados ou superdimensiona-
dos pelos veículos de baixo nível. E o caso recente 
de versões e conclusões a que chegou a revista Veja 
baseadas em supostas declarações de um conheci-
do personagem a familiares e amigos próximos, como 
se fossem testemunhos definitivos ou uma entrevista 
exclusiva. Ora, por esse mecanismo, por esse modus 
operandi de uso de uma coletânea de supostas de-
clarações e diálogos soltos, com opiniões momentâ-
neas, seria possível também a qualquer outro veículo 
argumentar exatamente o contrário de tudo o que foi 
publicado. São conclusões retóricas levadas ao público 
como se fossem verdades absolutas.

A conduta nauseabunda no caso recente da Veja 
foi de tal ordem que, no dia seguinte, o próprio perso-
nagem, por meio de seu advogado, desmentiu tudo, 
Não é isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, que 
a sociedade espera de uma imprensa livre, isenta e 

imparcial. Uma coisa é exprimir e assinar uma opinião 
de modo a permitir ao leitor que questione, que reflita 
e forme sua convicção para, então sim, concordar ou 
discordar da matéria, compartilhar ou não da opinião 
emitida; outra coisa é impor, sem contraditório e sem 
provas cabais, um suposto fato, uma versão inacabada 
ou uma simples dedução como verdade incontestável 
e inatingível. Definitivamente, Sr. Presidente, jornalis-
mo não é isso. Não é esse o papel dos meios numa 
verdadeira democracia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a CPMI está 
chegando a um momento crucial de seus trabalhos, 
inclusive quanto à decisão de prorrogar suas ativida-
des por mais alguns meses. Não é mais possível que 
esta Casa e, principalmente, os membros da Comissão 
Parlamentar de Inquérito fechem os olhos para a gravi-
dade do que venho denunciando. Como já afirmei por 
diversas vezes, nossos trabalhos não podem se limitar 
a determinadas sub-redes de toda essa intriga crimi-
nosa em que consiste o chamado esquema Cachoeira. 
Outros braços da rede são tão ou mais importantes, 
a começar por aqueles que envolvem segmentos de 
instituições públicas e privadas de fundamental impor-
tância para nossa democracia. Repito, são braços da 
rede que estão no cerne da questão e que demandam 
investigação para, assim – quem sabe? -, desvendar 
de vez a dimensão e o alcance desse esquema crimi-
noso e seus demais personagens.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Sena-
dores, não há mais como deixar de convocar, para 
que venham depor na CPMI, o Sr. Roberto Gurgel dos 
Santos; sua esposa e manus longa, a subprocuradora 
Cláudia Sampaio Marques – em quem o Procurador-
-Geral concentra todos os processos que envolvem 
autoridades com prerrogativa de foro -, assim como o 
procurador Alexandre Camanho de Assis, presidente 
da Associação Nacional dos Procuradores da Repú-
blica e factotum do Sr. Roberto Gurgel.

Do mesmo modo, torna-se inadiável os depoi-
mentos do núcleo jornalístico da quadrilha, come-
çando pelo Sr. Roberto Civita, editor da Editora Abril 
e presidente do Conselho de Administração da Abril 
S.A.; do editor da revista Veja em Brasília, Policarpo 
Jr. – também conhecido no meio criminoso como Poly, 
PJ, Júnior, Caneta – e, ainda, dos servidores da mes-
ma revista, Rodrigo Rangel – chumbeta conhecido e 
sempre presente na Procuradoria Geral da República 
-, e seus comparsas Gustavo Ribeiro, Hugo Marques 
e Lauro Jardim.

Tenho certeza de que, com esses depoimentos, 
a CPMI poderá fechar o ciclo de oitivas deste capítulo 
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e ter reveladas todas as reais implicações dessa gi-
gantesca rede de crimes.

Era o que tinha a dizer, por enquanto, Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia Bloco/PP – 

RS) – Senador Fernando Collor, V. Exª será atendido, 
na forma do Regimento, acerca da solicitação enca-
minhada à Presidência. 

Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço como 
orador inscrito, com as desculpas da Mesa, porque, 
pela inscrição, era o primeiro orador inscrito nesta tarde. 

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente... 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia Bloco/PP – 
RS) – Senador Ricardo Ferraço, peço desculpas para 
fazer uma saudação aos visitantes ao plenário desta 
Casa, que vêm do Brasil inteiro. Sejam bem-vindos ao 
Senado Federal. 

O Senador Ricardo Ferraço é um Senador de 
primeiro mandato nesta Casa, do PMDB do Estado 
do Espírito Santo, um jovem Senador.

Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Sejam todos muito bem-vindos ao Senado Federal. 
Lembro o conterrâneo de S. Exª, Srª Presidente, 

o poeta Mário Quintana, que, em tantas importantes 
reflexões poéticas sobre o cotidiano da vida humana, 
certa vez afirmou que ser jovem é um defeito que o 
tempo corrige.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho me 
valido do mandato que me foi delegado pelos capixa-
bas e, no exercício do mandato de Senador da Repú-
blica, tenho procurado compreender e exercer aquela 
que, entre as tantas atividades importantes das nos-
sas prerrogativas, é a defesa dos nossos Estados, os 
Estados federados brasileiros.

O Senado é a Casa que estabiliza as relações 
federativas em nosso País. Aqui, no Senado, cada um 
dos nossos Estados tem três representantes. Há, por-
tanto, uma igualdade de condição na representação 
dos nossos Estados, não havendo nenhuma distinção 
em relação à sua importância política, econômica, à 
dimensão da sua população, entre tantos outros cri-
térios. Aqui, no Senado, os 26 Estados mais o Distrito 
Federal exercem os seus mandatos, as suas represen-
tações, portanto, em igualdade de condição. O Senado 
é, portanto, a Casa da unidade nacional. E temos aqui 
um conjunto cada vez mais relevante de temas que 
dizem respeito ao conjunto dos Estados brasileiros.

Nós estamos na antessala de um tempo, que 
poderá – eu torço e trabalharei para isto – ser muito 
virtuoso, na construção de políticas e de ações que 
possam fortalecer os nossos Estados, que possam 
fortalecer as nossas cidades e os nossos Municípios, 
que tenham como objetivo o fortalecimento da Fede-
ração brasileira. 

Ao final do processo eleitoral das cidades bra-
sileiras, um conjunto de temas e de agendas estarão 
chamando a atenção, por sua capacidade de impac-
tarem positivamente, a qualidade da Federação que 
estaremos edificando, que estaremos construindo, 
neste tempo de tantas incertezas. 

Um desses temas diz respeito, pelo menos a meu 
juízo, a uma falsa verdade, a uma desmistificação que 
precisa ser feita. O nosso País se construiu, ao longo 
da sua história, com muitas deformações, com muitas 
desigualdades, com muitas distorções, em função de 
sermos um país continental, em função da caracte-
rística dos nossos Estados. Isso acaba sinalizando e 
desenhando um país, ao mesmo tempo, com muitas 
contradições, mas também com muitos potenciais, 
com muita vocação em cada uma das nossas regiões. 

E, ao longo dos últimos anos, vimos intensificar-
-se, no Brasil, a necessária busca de alternativas para 
o nosso desenvolvimento regional. Isso, dentro daquilo 
que é premissa na Federação brasileira ou que deveria 
ser, na prática, está diretamente relacionado à autono-
mia dos Estados, dos nossos Estados, em buscar os 
seus caminhos, as suas alternativas e as suas oportu-
nidades. Foi assim que, ao longo de anos, os Estados 
estabeleceram, entre si, uma competição fiscal, que, 
depois, foi confundida com aquilo que se chama, hoje, 
de maneira leviana, de guerra fiscal. 

Há, portanto, necessidade de nós recolocarmos 
esse tema no seu eixo, de nós, como eu disse aqui, 
desmistificarmos esta falsa verdade, de que os incen-
tivos fiscais são um mal em si mesmo. 

Os estudos, os mais robustos, os mais consis-
tentes, feitos por entidades e instituições da maior 
credibilidade e reputação, atestam que a competição 
fiscal entre os Estados brasileiros é saudável. O que 
precisamos é de uma adequação, de um marco le-
gal que possa impedir que a competição fiscal possa 
evoluir para uma guerra fiscal, em que a atração de 
investimentos a todo e qualquer custo, isto sim, não 
interessa ao conjunto dos Estados brasileiros e, por-
tanto, não pode interessar ao País.

E eu trago, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
um artigo que me pareceu, pelo brilho, pela clareza, 
pela consistência, pela capacidade de síntese, uma 
belíssima reflexão neste tempo em que nós estamos 
aí discutindo a distribuição de royalties, em que nós 
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estamos discutindo a necessidade de novos critérios 
para o Fundo de Participação dos Estados brasileiros.

Em 2010, o Supremo Tribunal Federal consa-
grou que a atual distribuição é inconstitucional, abrin-
do, portanto, prazo para que o Congresso Nacional, 
em dois anos, pudesse edificar uma nova regra, uma 
regra que pudesse guardar vínculo com aquilo que a 
Constituição determina. Portanto, até dezembro de 
2012, o Congresso Nacional precisa edificar, precisa 
construir uma nova proposta, e nós sabemos o quanto 
esse debate será um debate cheio de conflitos, porque 
a equação é uma equação que, seguramente, vai fa-
zer com que alguns Estados ganhem, outros Estados 
estejam eventualmente perdendo.

Nós estamos com uma comissão de juristas aqui 
na Casa, que deverá apresentar, nos próximos dias, 
uma proposta. Eu sou autor de uma proposta que tra-
mita na Casa, um conjunto de outros colegas também 
tomaram a iniciativa, mas o fato objetivo é que nós não 
definimos, ainda, um rito adequado e necessário para 
que matérias como essas possam de fato ser prioridade 
para o Senado Federal, para o Congresso Nacional, 
por conta dos seus impactos.

A decisão do Supremo em relação ao Fundo 
de Participação é clara, é cristalina. Se até dezembro 
nós não fizermos – e nós perdemos um tempo que é 
absolutamente sagrado –, o que acontecerá é que os 
nossos Estados não receberão mais transferências do 
Fundo de Participação dos Estados, que, em 2012, deve 
representar a ordem de R$50 bilhões. Eu não falo aqui 
em relação ao meu Estado. Esse fundo é importante 
para meu Estado, mas ele não representa sequer 2% 
de sua arrecadação. Mas eu não posso, não é correto, 
não é honesto que eu venha para o Senado, ainda que 
legitimamente, trabalhar apenas o interesse de meu 
Estado. Eu tenho a obrigação republicana de trabalhar 
o conjunto dos interesses dos Estados, até porque há 
diversos deles em nossa Federação que têm, no Fundo 
de Participação, 40%, 50%, 60% de sua receita. E nós 
poderemos estar diante de um colapso na arrecadação 
e na receita de muitos Estados.

Eu tenho chamado a atenção do Senado para a 
necessidade de nós priorizarmos esse tema. Estamos 
saindo agora de um processo eleitoral em que não 
conseguimos ser vitoriosos nessa tese, mas espero, 
sinceramente, Senadora Ana Amélia, que, a partir da 
semana que vem, o Senado Federal possa adotar de 
fato uma iniciativa absolutamente célere porque a con-
sequência dessa inércia poderá produzir um extraordi-
nário prejuízo para os Estados federados.

Evidentemente, existem vozes trabalhando para 
que o Supremo Tribunal Federal possa dilatar esse pra-
zo. Mas o tempo do Senado e do Congresso precisa 

ser o da vida real das pessoas, das necessidades co-
tidianas e rotineiras dos brasileiros e de nossos Esta-
dos. Daí por que existe a necessidade de acelerarmos 
esse debate e encontrarmos um rito próprio, como o 
fizemos em outras votações, como o Código Florestal, 
para que esse tema possa, até final de dezembro, ser 
votado. Acho que essa é uma tarefa dificílima, mas nós 
não podemos fugir a essa responsabilidade.

Ouço, com prazer, a eminente Senadora Ana 
Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Sena-
dor, Ricardo Ferraço, fico feliz com o pronunciamento 
de V. Exª, que ocorre um dia depois de, nesta Casa, 
no auditório Petrônio Portella, quase dois mil prefeitos 
municipais, eu diria que de chapéu na mão, vieram, 
de novo, reclamar a repartição do FPM – Fundo de 
Participação dos Municípios – aos municípios, que, a 
exemplo do FPE – Fundo de Participação dos Estados 
–, como V. Exª lembrou, em alguns Estados brasilei-
ros representa 60% da receita. Em grande parte, ou 
na maioria dos Municípios, ele representa a principal 
e única fonte de receita desses Municípios de até cin-
co mil habitantes. A Federação precisa ser rediscutida 
nesta Casa urgentemente, e eu fico feliz por V. Exª, 
um jovem Senador, estar agora empenhado, como 
tantos outros colegas, na discussão dessa matéria. 
A questão dos incentivos fiscais talvez seja um pano 
de fundo, a guerra fiscal, para toda essa complexa 
negociação, esse entendimento, esse debate, mas o 
incentivo verdadeiro de que o empreendedor precisa 
não é, necessariamente, a desoneração fiscal de um 
Estado. Ele precisa de segurança jurídica, ele precisa 
de um ambiente favorável, de uma logística eficiente 
e de um custo operacional bom. Então, isso tudo po-
deria dispensar a concessão daqueles incentivos, que 
é, digamos, a desoneração que o Estado faz com do-
ação de terreno ou com benefícios do ICMS para um 
empreendimento que se instala no Estado. Então, são 
compensados por eficiência de Estados que, melhor 
que outros, souberam administrar bem a sua situação. 
Penso que o seu Estado, o Espírito Santo, vive uma 
realidade positiva em relação à sua gestão e ao seu 
próprio desenvolvimento, mas essa temática de pacto 
federativo, da nova relação, é fundamental e obriga esta 
Casa a rever, também, os procedimentos de votação 
de matérias relevantes, como é o caso de emendas 
constitucionais, ou de uma discussão desse debate. 
Parabéns, Senador Ricardo Ferraço. Estou junto com 
V. Exª nessa empreitada e nesse grande desafio.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Senadora Ana Amélia, o tema incentivos fiscais não 
é novo em nossa República.
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Rui Barbosa, o guardião da Federação brasileira, 
já dizia, no início do século XIX, que não é possível 
tratar de forma igual os desiguais.

A realidade brasileira impôs, até por ausência 
de uma política nacional de desenvolvimento regional, 
que os nossos Estados, que os nossos governantes, 
que foram legitimados pelo voto popular, pudessem 
buscar alternativas.

A competição se estabelece em qualquer federa-
ção: nos Estados Unidos, na Europa. O problema não 
é a competição, é o equilíbrio. São regras viáveis. Veja-
mos, aqui, o que escreveu, recentemente, o professor 
Delfim Netto a respeito dos incentivos fiscais no Brasil:

É preciso reconhecer que nos últimos 30 anos 
a política de desenvolvimento regional do go-
verno federal produziu resultados pífios. Para 
ilustrar esse fato, basta observar a baixíssima 
proporção da renda per capita do Nordeste na 
comparação com a renda per capita nacional. 
Hoje, é de apenas 46%. 

A virtual retirada da União da promoção do desen-
volvimento regional, combinada à redução de recursos 
fiscais disponíveis, abriu espaço (na realidade, mais 
do que abriu espaço, compeliu, induziu) para que os 
Estados assumissem a iniciativa de atrair novos inves-
timentos aos seus territórios e, assim, tentassem alte-
rar as suas condições de competitividade. Para isso, o 
instrumento privilegiado que os Estados detêm, senão 
o único, é a concessão, sim, de incentivos de ICMS.

Espremidos entre o reclamo de progresso da po-
pulação que os elegeu, de um lado, e a virtual impos-
sibilidade de aprovação de incentivos no Confaz, de 
outro, os governadores optaram de forma generalizada 
por buscar o primeiro caminho, na ausência de alter-
nativa, porque as regras que o Confaz estabelece são 
de 1975, um tempo em que os secretários estaduais 
de Fazenda eram basicamente determinados pelo Go-
verno Federal, porque também os governadores eram 
indiretos. Então, imaginar que uma regra de uma com-
plexidade como essa possa prevalecer é um equívoco 
muito grande. Assim, na ausência de um ambiente que 
pudesse produzir segurança jurídica e viabiliadade...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Ricardo Ferraço, permita-me, antes 
que o Senador saia, um aparte: está nos visitando o 
ex-Senador, sempre inesquecível, Sebastião Bala Ro-
cha, hoje Deputado Federal, que está aqui com seus 
convidados. Desculpe a interrupção, mas quis fazer 
uma homenagem ao nosso Senador.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– A interrupção é merecida, justificada, e é com mui-

ta alegria que nós recebemos aqui o nosso sempre 
querido Senador.

A principal crítica à prática de incentivos fiscais 
pelos Estados, apelidada com o nome aterrorizante 
de “guerra fiscal” na literatura da década de 90 focou, 
corretamente, na possibilidade de que, levada ao ex-
tremo, ela provocaria o desarranjo da finança pública 
federal, prejudicando assim toda a população brasileira.

A crítica, então procedente, ficou superada com 
o advento da liquidação dos sistemas financeiros es-
taduais e da Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2001, 
potentes instrumentos de prevenção de atos irrespon-
sáveis por parte de gestores públicos descompromis-
sados com o equilíbrio das finanças públicas. 

Não por acaso, ouça e observe, Senadora Ana 
Amélia, desde 2001, Estados e Municípios nunca mais 
deixaram de registrar superávit primário em suas contas 
fiscais. A Lei de Responsabilidade Fiscal impôs limite às 
irresponsabilidades e inconsequências fiscais no passado.

Outra frequente observação maliciosa é a da 
concorrência desleal. Ao conceder incentivos, o Estado 
estaria criando condições favorecidas em detrimento de 
outros Estados. Esse raciocínio pressupõe que todos 
os Estados estavam inicialmente em condições iguais 
e que foi a concessão do incentivo que desequilibrou 
a equação a seu favor e em prejuízo dos demais. Ora, 
no caso brasileiro, a premissa não é verdadeira, pois, 
como se sabe, havia e há fortes e persistentes dese-
quilíbrios regionais. São os incentivos que corrigem 
esses desequilíbrios, impondo uma melhor condição 
de competição entre nossos Estados, na atração de 
investimentos que geram desenvolvimento e oportuni-
dades. Quando o incentivo é concedido por um Estado 
menos desenvolvido, ele está geralmente tentando res-
tabelecer o equilíbrio socioeconômico regional, e não 
o contrário. Ou seja, é o incentivo fiscal – assevera o 
Professor Delfim Netto – que corrige o desequilíbrio.

No caso específico do ICMS, discussões recorrentes 
têm focado a tributação do comércio interestadual, para 
o qual o Senado Federal definiu um engenhoso sistema 
de repartição de receitas entre os Estados de origem e 
destino, com duas alíquotas (de 12% e 7%), dependendo 
do sentido do fluxo desse comércio e da região.

Ao privilegiar de forma simples e automática os 
Estados menos desenvolvidos, esse sistema constituiu 
na realidade um instrumento bastante conveniente de 
desenvolvimento regional. Assim, ao propor mudanças 
no sistema tributário, é preciso atentar para esse fato 
singelo e cuidar para não desmontá-lo sem substituí-lo 
por outro que atenda ao mesmo objetivo.

E aqui eu chamo a atenção, meu caro Presidente 
Paim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, para a proposta 
de Súmula Vinculante nº 69, em curso no Supremo Tri-
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bunal Federal. Esta Súmula Vinculante o que propõe? 
Desarmar todo o sistema de incentivos fiscais que foi 
até aqui concedido sem autorização do Confaz. Por 
que sem autorização do Confaz? Porque a realidade 
do Confaz tornou-se no tempo absolutamente inade-
quada, porque exige unanimidade.

Portanto, nós estamos na antessala de vermos 
todos os nossos incentivos fiscais serem desmontados. 
Como o nosso queridíssimo Estado do Rio Grande do 
Sul conseguiu levar um conjunto importante de inves-
timentos do setor automotivo? Por que uma fábrica sai 
de São Paulo para buscar a Paraíba, para buscar o Rio 
Grande do Norte, para buscar o Rio Grande do Sul, para 
buscar a Bahia se não houver esse tipo de incentivo?

Portanto, esse incentivo, esse conjunto de incen-
tivos... Não devemos confundir aqui competição fiscal 
com guerra fiscal. Os excessos precisam ser coibidos 
e precisam ser responsabilizados. Nós podemos, como 
no velho ditado, jogar a água da banheira fora, suja, mas 
não podemos jogar o bebê. Nós precisamos preservar 
e precisamos considerar as conquistas que esses in-
centivos proporcionaram ao conjunto da população bra-
sileira e ao conjunto hegemônico dos nossos Estados.

Convém coibir potenciais abusos, colocando-se 
limites bem definidos ao poder de concessão de incen-
tivos. Essa é mais uma razão para uma conveniente 
regulamentação da matéria que, por muito atrasada, 
está a reclamar urgência. Há evidências empíricas 
suficientes a mostrar os efeitos positivos da política 
de incentivos para as regiões menos desenvolvidas. 
Até os mais ferrenhos críticos dos incentivos estadu-
ais admitem que eles promoveram alguma forma de 
desconcentração da atividade econômica ao longo do 
território nacional, processo que deve ser do interesse 
de todos e merece ter continuidade. 

A grande questão é como fazê-lo de modo a redu-
zir os conflitos atuais, retirando-os do Judiciário para o 
campo de um grande acordo ou uma grande negocia-
ção política, de modo a impedir o que estamos vendo 
acelerar-se na República brasileira, que, na omissão 
do Congresso Nacional, na omissão do Senado, nós 
estamos assistindo à judicialização das prerrogativas 
do Congresso Nacional. Ou seja, o constituinte con-
sagrou que nós deveríamos regulamentar uma série 
de mudanças. Não o fizemos. Aí, o Supremo o faz, e 
o faz com razão, na ausência do ativismo parlamentar 
do Congresso Nacional.

Para acabar com a chamada guerra fiscal, não 
basta simplesmente retirar dos Estados a capacidade 
de conceder incentivos, como pretendem algumas pro-
postas atualmente em debate, sob pena de produzirmos 
tão somente um aumento de carga tributária e recon-

centração do desenvolvimento econômico, que não 
pode interessar a nenhum Estado, a nenhum brasileiro.

É preciso, também, garantir a restauração de 
uma verdadeira política de desenvolvimento orientada 
para a redução das disparidades entre as regiões. E 
isso requer um modelo novo de cooperação federativa: 
não há nenhuma razão para que tal política seja mo-
nopólio da União. E aqui o Prof. Delfim Netto chama 
a atenção para essa que é uma tendência nacional, 
de concentração de poder político, de concentração 
do poder econômico em torno de Brasília, quando 
deveríamos estar trabalhando na linha de transferir o 
poder econômico e o poder político e de melhorar a 
capacidade e o controle social para que a eficiência 
pudesse se fazer valer no dia a dia do cidadão brasilei-
ro. Ao contrário, uma boa política de desenvolvimento 
regional não pode prescindir da participação ativa de 
todos os entes federados, articulados e coordenados 
pelo Governo Federal.

Um aspecto pouco explorado nesse debate é 
que não é possível, numa verdadeira federação, reti-
rar todo o poder de tributar de suas unidades, e que 
não há motivo para impor uniformidade, a não ser nas 
relações entre elas. Por que razão um Estado ou um 
Município bem administrado, que cuida adequadamente 
de seus habitantes, não pode tributar menos ou usar 
seus recursos dando “subsídio” à instalação de novos 
investimentos, se esses mesmos Municípios estão 
limitados, felizmente limitados, à Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, à Lei de Crime Fiscal, se são Estados 
que estão saudáveis?

Se esses Estados e Municípios estão saudáveis, 
se estão administrando com consequência e com vi-
são, precisam ter o direito, até porque a autonomia 
dos entes federados é regra pétrea, é premissa da 
Federação brasileira. E a submissão de um ente ao 
outro é que causa, anualmente, essa marcha a Brasí-
lia das nossas prefeitas e prefeitos, que para cá vêm 
com o chapéu à mão, submetendo-se a todo tipo de 
submissão. Isso não se faz e não tem o menor sentido. 
É contra isso que entendo que o Senado Federal, por 
ser a instituição que representa a Federação brasilei-
ra, que representa os Estados federados, os entes, 
precisa, de alguma forma, no bom sentido da palavra, 
rebelar-se e justificar o seu espaço constitucional e de 
responsabilidade com o cidadão brasileiro.

O processo de competição não é suficiente ape-
nas para os mercados. Seria muito bom poder aplicá-
-los também aos entes federados.

Portanto, essa é uma reflexão que julgo merecer 
a atenção do Senado. Por isso, peço, Sr. Presidente, 
que faça constar este artigo publicado pelo ex-Ministro, 
pelo Professor Delfim Netto, que coloca clareza e brilho 
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e que me parece uma pessoa absolutamente insuspei-
ta, porque, naquele momento, naquela conjuntura, foi 
quem organizou todo esse sistema. Mas isso em 1975. 
Se essa realidade valia para aquela conjuntura, para 
os dias de hoje não vale mais, e se faz necessário que 
façamos essa revisão, mas sem paixão. Não há como 
debater isso no mesmo ambiente em que debatemos 
aqui a questão dos royalties. Não é criando conflito entre 
os Estados – muito ao contrário, é criando uma grande 
solidariedade federativa – que vamos construir um con-
junto de políticas e resultados para cada um dos Estados.

É nessa expectativa, é nessa dimensão que espe-
ro que o Senado da República possa, de fato, concen-
trar suas energias nos meses que se seguem. Vamos 
ter uma agenda muito carregada, muito complexa e 
vamos ter de fazer esses enfrentamentos.

Mas ouço, de novo, com muito prazer, a Sena-
dora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu não pude 
me furtar, meu caro Senador Ricardo Ferraço, a voltar a 
fazer o aparte a V. Exª, pela autoria do artigo trazido por 
V. Exª para começo de debate sobre esse tema. Primeiro, 
porque tenho um grande apreço e uma admiração enor-
me pelo ex-Ministro, o Professor Antonio Delfim Netto. 
Penso que é uma das melhores cabeças que temos no 
País. Quando ele faz essa autocrítica, mostra a sua gran-
deza e a sua capacidade nessa análise tão preciosa de 
uma realidade para outra realidade. Realmente, sugere 
o caminho que esta Casa precisa e deve – e não pode 
abrir mão da responsabilidade – tomar, necessariamen-
te, nessa questão. Ele é extremamente didático no es-
clarecimento que faz, portanto fico muito feliz de V. Exª 
ter usado a argumentação desse nosso grande mestre, 
Delfim Netto, para abrir o debate nesta Casa. Tomara que 
possamos ter essa brilhante forma de ver e de apresen-
tar a discussão do nosso querido Delfim Netto, que foi 
do meu partido, mas agora é do seu – lamento muito ter 
perdido essa cabeça brilhante –, que possamos ter como 
base esse argumento trazido por ele, sobre a questão da 
unanimidade do Confaz e de todas as outras questões 
que se referem ao desenvolvimento regional do nosso 
País. De fato, não há nenhuma questão a ser discutida, 
porque parece que a racionalidade está tão forte nisso 
que querer discutir e questionar os argumentos usados 
por ele seria perda de energia e perda de tempo. Para-
béns e endosso a solicitação de transcrição nos Anais do 
Senado desse brilhante artigo, Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Concluindo, Sr. Presidente, minha caríssima Sena-
dora Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores, na prática, o 
que estamos defendendo é a construção de um mo-
delo que incentive a competição fiscal, a competição 
a partir de regras claras, viáveis e factíveis, que possa 
preservar a autonomia dos Estados federados, retiran-

do esse papel de humilhação – esta que é a verda-
de – em que estamos submetidos, eventualmente, os 
nossos governadores, os nossos Estados e os nossos 
Municípios, por conta de uma distorção que, no tempo, 
já se revelou absolutamente carcomida e defasada.

Agradeço, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR RICARDO FERRAÇO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)

Verdades sobre a guerra fiscal

Por Antonio Delfim Netto
É preciso reconhecer que nos últimos 30 anos a 

política de desenvolvimento regional do governo fede-
ral produziu resultados pífios. Para ilustrar esse fato, 
basta observar a baixíssima proporção da renda per 
capita do Nordeste na comparação com a renda per 
capita nacional. Hoje, é de apenas 46%.

A virtual retirada da União da promoção do desen-
volvimento regional, combinada à redução de recursos 
fiscais disponíveis, abriu espaço (na realidade, compe-
liu) os Estados a assumirem a iniciativa de atrair novos 
investimentos aos seus territórios e, assim, tentar alte-
rar as suas condições de competitividade. Para isso, o 
instrumento privilegiado (talvez mesmo o único) que os 
Estados detêm é a concessão de incentivos de ICMS. 

Espremidos entre o reclamo de progresso da 
população que os elegeu, de um lado, e a virtual im-
possibilidade de aprovação de incentivos no Confaz, 
de outro, os governadores optaram de forma genera-
lizada pelo primeiro. 

A competição não é eficiente apenas para os mer-
cados

A principal crítica à prática de incentivos fiscais 
pelos Estados, apelidada com o nome aterrorizan-
te de “guerra fiscal” na literatura da década de 90 
(“competição fiscal” seria o termo mais adequado), 
focou, corretamente, na possibilidade de que, levada 
ao extremo, ela provocaria o desarranjo da finança 
pública federal, prejudicando assim toda a popula-
ção brasileira.

A crítica, então procedente, ficou superada com 
o advento da liquidação dos sistemas financeiros es-
taduais e da Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2001, 
potentes instrumentos de prevenção de atos irrespon-
sáveis por parte dos gestores públicos. Não por acaso, 
desde 2001, Estados e municípios nunca mais deixaram 
de registrar superávits primários em suas contas fiscais.

Outra frequente observação maliciosa é a da con-
corrência desleal. Ao conceder incentivos, um Estado 
estaria criando condições favorecidas em detrimento de 
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outros. Esse raciocínio pressupõe que todos Estados 
estavam inicialmente em condições iguais, e que foi a 
concessão do incentivo que desequilibrou a equação a 
seu favor e em prejuízo dos demais. Ora, no caso brasi-
leiro a premissa não é verdadeira, pois, como se sabe, 
havia e há fortes e persistentes desequilíbrios regionais. 
Quando o incentivo é concedido por um Estado menos 
desenvolvido, ele está, geralmente, tentando restabelecer 
o equilíbrio socioeconômico regional, e não o contrário.

No caso específico do ICMS, discussões recorren-
tes têm focado a tributação do comércio interestadual, 
para o qual o Senado Federal definiu um engenhoso 
sistema de repartição de receitas entre os Estados 
de origem e destino, com duas alíquotas (de 12% e 
7%), dependendo do sentido do fluxo desse comércio.

Ao privilegiar, de forma simples e automática os 
Estados menos desenvolvidos (concedendo ao fluxo 
originário desses Estados uma alíquota mais alta), 
esse sistema constituiu na realidade um instrumento 
bastante conveniente de desenvolvimento regional. 
Assim, ao propor mudanças no sistema tributário, é 
preciso atentar para esse fato singelo e cuidar para 
não desmontá-lo, sem substituí-lo por outro que aten-
da ao mesmo objetivo.

Convém coibir potenciais abusos, colocando-se 
limites bem definidos ao poder de concessão de incen-
tivos. Essa é mais uma razão para uma conveniente 
regulamentação da matéria, que, por muito atrasada, 
está a reclamar urgência. Há evidências empíricas 
suficientes a mostrar os efeitos positivos da política 
de incentivos para as regiões menos desenvolvidas.

Até os mais ferrenhos críticos dos incentivos es-
taduais admitem que eles promoveram alguma descon-
centração da atividade econômica ao longo do território 
nacional, processo que deve ser do interesse de todos e 
merece ter continuidade. A grande questão é como fazê-
-lo de modo a reduzir os conflitos atuais, retirando-os do 
Judiciário para o campo de um grande acordo político.

Para acabar com a chamada “guerra fiscal” não 
basta simplesmente retirar dos Estados a capacida-
de de conceder incentivos, como pretendem algumas 
propostas atualmente em debate, sob pena de produ-
zirmos tão somente um aumento de carga tributária 
e reconcentração do desenvolvimento econômico – o 
que seria um lamentável retrocesso.

É preciso, também, garantir a restauração de uma 
verdadeira política de desenvolvimento orientada para 
a redução das disparidades entre as regiões. E isso 
requer um modelo novo de cooperação federativa: não 
há nenhuma razão para que tal política seja monopólio 
da União. Ao contrário, uma boa política de desenvol-
vimento regional não pode prescindir da participação 

ativa de todos os entes federados, articulados e coor-
denados pelo Governo Federal.

Um aspecto pouco explorado nessa discussão 
é que não é possível, numa verdadeira federação, re-
tirar todo o poder de tributar de suas unidades, e que 
não há motivo para impor uniformidade, a não ser nas 
relações entre elas. Por que razão um estado ou um 
município bem administrado, que cuida adequada-
mente de seus habitantes, não pode tributar menos, 
ou usar seus recursos dando “subsídio” à instalação 
de novos investimentos? É isso o que ocorre em fe-
derações bem-sucedidas. O processo de competição 
não é eficiente apenas para os mercados. Seria mui-
to bom poder aplicá-lo também aos entes federados.

Antonio Delfim Netto é professor emérito da FEA–
USP, ex-ministro da Fazenda, Agricultura e Planeja-
mento. Escreve às terças-feiras,

Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, a 
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Meus cumprimentos, Senador Ricardo Ferraço, pelo 
seu pronunciamento, brilhante como sempre. Também 
quero me somar a sua posição: se a Casa não vota, o 
Supremo decide. V. Exª está dando um alerta a Casa. 
A Casa tem que votar.

Fui constituinte, e – V. Exª lembra bem – lá nós 
deixamos inúmeras matérias que dependeriam de leis 
complementares ou mesmo leis ordinárias. Se a Casa 
não vota, o Supremo decide, e muitos reclamam. 

Eu tenho a mesma posição de V. Exª: se a Casa 
não decide, que o Supremo decida e que as regras 
fiquem claras. 

Parabéns pelo pronunciamento.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 

ES) – A consequência da judicialização de todo esse 
processo é o enfraquecimento da política, quando, na 
verdade, a política precisa ser defendida e valorizada 
– não confundir aqui política com politicagem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, parabéns a V. Exª pelo alerta que 
faz a esta Casa.

Passamos a palavra à Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, nos-
sos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, servidores desta Casa, nós temos nos depa-
rado com a questão econômica cada dia com maior 
preocupação. Não apenas em função das incertezas 
que o mercado internacional oferece, mas, sobretu-
do, em função do que a economia do nosso País, que 
engrenou para a estabilidade e o crescimento, pode 
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sofrer diante desse cenário incerto e não-sabido, es-
pecialmente na Europa, mas também na Ásia, porque 
a globalização tornou nosso País muito dependente do 
relacionamento comercial com a Ásia, com a Europa 
e com a América do Norte. 

Então, em todos os momentos, os ministros, es-
pecialmente os da área econômica, como aconteceu 
ontem no contato dos prefeitos municipais com a Mi-
nistra Ideli Salvatti, manifestam essa preocupação. A 
Ministra, aliás, alertava para o fato de que a crise se 
agrava e o Governo está muito preocupado com isso. 
Claro, nós, parlamentares que temos a responsabili-
dade de fazer o equilíbrio na discussão dos temas na-
cionais, também nos preocupamos com isso. 

Temos debatido aqui também uma questão que 
interessa muito aos consumidores brasileiros, que é 
a questão relacionada à taxa de juros cobrada nos 
cartões de crédito. Infelizmente, ainda, os juros co-
brados pelos cartões de crédito são verdadeiramente 
exorbitantes.

Não consigo entender como um país como o 
nosso, que conseguiu reduzir ontem de 7,5% a taxa 
básica de juros, a famosa Selic, para 7,25% – a mais 
baixa dos últimos 14 anos e uma das mais baixas da 
história da economia brasileira –, ainda convive com 
exageros nos juros cobrados pelos cartões de crédito.

Estudos bem recentes da Associação Brasileira 
de Defesa do Consumidor mostraram que os juros do 
cartão de crédito no Brasil são, em média, de 338% 
ao ano – vou repetir, 338% ao ano –, o percentual 
mais elevado de todo o Planeta. Quase nenhum país, 
desenvolvido ou em desenvolvimento, tem taxas tão 
elevadas quanto as nossas. Esse percentual é 46 ve-
zes superior ao da taxa básica, que caiu ontem, nova-
mente, em 0,25%, por decisão do Comitê de Política 
Monetária do Banco Central, o famoso Copom.

Os bancos privados vêm reduzindo gradativa-
mente as taxas cobradas pelos serviços do cartão 
de crédito ou débito. Mais recentemente, os bancos 
oficiais anunciaram reduções dessas mesmas taxas. 
São atitudes positivas, não há dúvida, mas ainda não 
resolveram o grave problema. No caso do crédito ro-
tativo – e é nele que está o problema e o grande peri-
go –, aquele sistema muito comum no comércio, que 
permite, por meio do cartão, o pagamento máximo e 
mínimo de uma fatura, os juros são realmente mais do 
que extorsivos, são abusivos: 878% ao ano é o que se 
paga anualmente pela utilização desse serviço, segun-
do a associação Proteste.

Para tentar ilustrar o tamanho dessa anormali-
dade, basta uma conta básica de matemática: se uma 
blusa comprada por uma consumidora é vendida na 
loja por R$20,00, por exemplo, ela poderá custar até 

R$175,60, se a consumidora usar o limite do cartão 
rotativo como opção de compra. São valores anormais, 
claro, sem explicação lógica!

Os cálculos do Banco Central e da própria As-
sociação Nacional dos Executivos de Finanças, Admi-
nistração e Contabilidade (Anefac) são mais conserva-
dores: 11% ao mês é o que se gasta pelo uso desse 
serviço. Mesmo assim, são valores muito elevados 
para um país que está com a atual taxa básica e com 
um crescimento econômico em ritmo bem mais lento.

Nenhum consumidor deveria, a propósito, entrar 
no crédito rotativo, porque é muito difícil sair dele. Para 
mim, esse sistema de pagamento mínimo da fatura 
funciona como uma espécie de areia movediça ou 
de um perigoso pântano. Depois de se botar o pé ali, 
afunda-se e dele não se sai mais.

É um risco sério porque o juro mais pesado se 
esconde nesse crédito rotativo, principalmente para 
aqueles que não sabem usar esse sistema de paga-
mentos. É preciso, portanto, que o consumidor conhe-
ça as razões desse juro tão elevado. Estaremos sendo 
mais didáticos se conseguirmos cobranças mais justas 
e condizentes com a renda da população.

Recentemente, apresentei à Comissão de Assun-
tos Econômicos um requerimento para pedir explica-
ções sobre os cartões de crédito e os juros cobrados. 
A Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo 
nosso colega Delcídio do Amaral, já aprovou meu re-
querimento, e vamos definir, em breve, a data dessa 
audiência pública. Precisamos, portanto, de mais expli-
cações dos representantes das empresas operadoras 
de cartão de crédito e, claro, também do Banco Central.

Infelizmente, o comprador de renda mais baixa 
não entende essa anomalia. Se nós, Senadores, que 
temos mais acesso a todo tipo de informação, às vezes, 
não conseguimos filtrá-la, o que dirá aquele consumidor 
menos informado e com menos acesso à educação 
de consumo e ao planejamento de suas contas e tam-
bém à informação na hora de usar o cartão de crédito?

O brasileiro, pelo menos a grande maioria, quer 
pagar a conta em dia e ter a certeza de que suas obri-
gações financeiras estão sendo cumpridas, sem nome 
nos cadastros de proteção ao crédito. Obviamente, 
existem aqueles que são descontrolados, o que é uma 
minoria, e que fazem mau uso do cartão de crédito, 
contribuindo para o problema do endividamento. 

Mas não há dúvidas de que o impacto de juros 
altos na vida do cidadão comum, que usa esse dinheiro 
de plástico, representa queda na renda e também me-
nos reais no bolso ou na respectiva conta bancária. Ou 
seja, menos para poupar ou para fazer girar a própria 
economia. São, portanto, recursos que, infelizmente, 
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ainda estão sendo “corroídos” com o pagamento de 
juros e das dívidas do cartão ou débito.

Srªs e Srs. Senadores, verifiquem o nível de endi-
vidamento das famílias! Vejam como essa questão se 
torna ainda mais aguda e preocupante. Uma pesquisa do 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) apontou que 41% 
dos brasileiros têm ou tiveram seus nomes bloqueados 
para fazer compras a prazo. A maioria dos endividados 
são das classes C e D. Significa que, além de arcar com 
juros elevadíssimos, o consumidor precisa ainda lidar 
com a inadimplência que inevitavelmente bate à porta 
quando as despesas são maiores que as receitas.

Por isso, além de reduzir os juros e taxas ban-
cárias e de estimular formas mais adequadas sobre o 
uso desses meios de pagamentos, é preciso melhorar 
também a relação entre instituições financeiras e os 
que necessitam de crédito.

Muitos, mesmo cumprindo a cartilha da boa práti-
ca financeira, da boa gestão das contas pessoais, não 
conseguem acessar o crédito – ainda que com juros 
exorbitantes – simplesmente porque uma lista interna 
de chamados “maus pagadores” é usada por algumas 
instituições para não autorizar o financiamento ou a 
aquisição de algum produto financeiro ou mesmo um 
produto de consumo quando a relação for de uma loja.

Sou autora de um projeto, o PL 209/12, em tra-
mitação nesta Casa, que inclui penalidades para quem 
deixar de eliminar, pontualmente, dos cadastros ou 
bancos de dados, informações negativas superiores 
ao prazo de cinco anos. Faço aqui uma defesa do Có-
digo do Consumidor. É necessário ampliar os direitos 
de quem compra e multar a instituição que limitar o 
crédito, indevidamente, para aqueles que têm condi-
ções de arcar com os custos da operação, ainda que, 
no passado – este é o problema –, tenham tido alguma 
dificuldade na liquidação de suas dívidas. Mas no mo-
mento em que liquidam a dívida ou fazem acordo com 
a instituição financeira, tudo começa da estaca zero e 
eles têm que limpar a sua ficha definitivamente. Essa 
é uma questão de justiça e que atende o que está es-
crito no Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, preciso fazer justiça, pois esse projeto foi 
inspirado numa correspondência que recebi de um ex-
-bancário do Estado de Tocantins, que conhece bem 
o funcionamento das operações financeiras. Ele, em 
determinado momento, teve essa dificuldade. Resol-
vida a questão, após pagar, em uma negociação com 
o banco, nunca mais teve acesso ou mesmo a infor-
mação para justificar por que ele não tinha condições 
de operar com aquela instituição financeira com que, 
em determinada época, ele fez um acordo para liqui-
dar sua dívida. 

Ora, as pessoas têm em algum momento algu-
ma dificuldade. Feito o acordo ou a liquidação, não há 
nenhum motivo lógico nem justo para que ela fique 
eternamente numa lista negra. E aí vale para bancos 
públicos e bancos privados; vale para lojas, para a 
venda do comércio, para o varejo de um modo geral 
ou para outros prestadores de serviço. O grave é que, 
em geral, não há nenhuma informação ao consumidor 
sobre as razões que levam uma instituição a negar o 
crédito a essa pessoa ou mesmo à pessoa jurídica, por-
que muitos casos envolvem também pessoas jurídicas.

Sou autora deste projeto, portanto, e tive a felici-
dade de receber o apoio de um consumidor do Estado 
de Tocantins, dando a sugestão dessa proposta que 
apresentei e que já foi apreciada.

Defendo isso, porque sei que muitos bons paga-
dores que já ficaram com o nome sujo, no passado, 
devido a alguma pendência, não estão conseguindo 
contrair crédito algum, mesmo estando em situação 
regular perante a lei e em condições financeiras de 
continuar fazendo operações regulares e normalmente.

Aliás, o Presidente do Banco Central, o Ministro 
Alexandre Tombini, esteve recentemente na Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE), e tratamos, brevemen-
te, sobre esse assunto que abordei no questionamento 
a ele, e ele se mostrou também bastante preocupado 
com essa questão – lembro, aliás, que o próprio Su-
premo Tribunal Federal reconheceu que o Código de 
Defesa do Consumidor é aplicável, sim, na relação dos 
clientes com o Sistema Financeiro.

Portanto, precisamos de uma atenção redobra-
da sobre esse tema e de uma vigilância constante, 
para que tenhamos respostas mais claras sobre um 
problema que atinge a todos – a mim, Senadora; aos 
Srs. Senadores; a qualquer cidadão que compra ou 
precisa de crédito. Somente focados na solução des-
se problema, que o Brasil vai sair da lista dos países 
mais desiguais do Planeta. Aliás, fazer isso é dar um 
tratamento injusto e desigual a um consumidor.

Infelizmente, ainda estamos entre os 12 países 
mais desiguais, segundo o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada – Ipea, mesmo com a evolução social 
e a evolução da renda experimentada pelo nosso País 
na última década.

Quando as eleições municipais terminarem – e 
temos praticamente duas semanas para que isso ocorra; 
17 dias contados a partir de hoje para acontecer o 2º 
turno, em algumas cidades e capitais –, as preocupa-
ções sobre os rumos da nossa economia devem, claro, 
aumentar muito mais, porque, talvez, até lá, tenhamos 
um cenário mais claro do que está acontecendo num 
mundo tão conturbado, especialmente na Velha Europa.
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Teremos que nos preocupar com o orçamento 
público e avaliar se as medidas do Governo para es-
timular a indústria, a renda, o consumo e a abertura 
de vagas no mercado de trabalho vão surtir os efeitos 
esperados, considerando exatamente esse cenário 
internacional preocupante.

E aí exatamente volto ao tema, que foi objeto de 
análise há pouco pelo Senador Ricardo Ferraço, em 
relação à questão federativa.

As medidas que o Governo adotou foram positivas 
para os consumidores, mas elas lesaram as receitas 
dos Estados e Municípios, especialmente Municípios, 
porque, quando o Governo reduz o IPI, ele reduz a 
parcela que entra do IPI na composição do Fundo de 
Participação dos Municípios, e, como eu disse, a maior 
parte dos Municípios brasileiros de até cinco mil habi-
tantes, que é a maioria deles, tem o FPM como a sua 
principal fonte de receita.

Se não puderem cumprir os compromissos assu-
midos, porque o Governo, além de ter reduzido essa 
receita para os Municípios, ainda não cumpre os cha-
mados Restos a Pagar, aumentando ainda gravemente 
as dificuldades financeiras das administrações muni-
cipais que estão encerrando os seus mandatos nesse 
dezembro de 2012 e repassando aos sucessores, no 
caso de novos prefeitos, as responsabilidades pelo 
acerto de conta, aí vem mais: Lei de Responsabilidade 
Fiscal, vem o controle do Ministério Público, vêm todas 
as conseqüências advindas pelo não fechamento de 
contas. E não fechar as contas não é culpa do gestor 
municipal, do prefeito; é por culpa dessa situação anô-
mala da Federação brasileira, em que a União pode 
tudo; os Estados, mais ou menos; e os Municípios po-
dem nada. E a maioria deles depende dessa receita, 
que é o Fundo de Participação. E é exatamente aí que 
está o grave problema.

Nós precisamos reexaminar essa matéria.
Espero que, na semana que vem, quando teremos 

um novo esforço concentrado, possamos debruçar-nos 
sobre essas matérias tão relevantes e aguardar que o 
Governo Federal, rapidamente, dê uma resposta ade-
quada, como fez lá, em 2008, quando o ex-Presidente 
Lula socorreu os Municípios para compensar exata-
mente a queda na receita provocada pela medida do 
Governo Federal na desoneração do IPI. Agora, da 
mesma forma, repete-se a mesma medida, e é ne-
cessário, portanto, que a Presidente Dilma Rousseff 
tome a mesma decisão de aportar o recurso necessá-
rio, estimado em R$1,5 bilhão, para compartilhar com 
os Municípios, no caso do Fundo de Participação dos 
Municípios. Caso contrário, será uma situação muito 
complicada, até porque o gestor municipal que não es-
tiver absolutamente em dia corre o risco de ficar com a 

ficha suja e inelegível nas próximas eleições, e isso é 
uma injustiça que não se pode cometer. Não podemos 
concordar com isso. O risco quem corre são 3,8 mil 
prefeitos municipais que estão nessa difícil situação.

Penso que nós precisamos dar mais atenção a 
toda e qualquer forma não só de redução dos custos, 
mas também de auxiliar neste debate, especialmente 
envolvendo os direitos que as prefeituras municipais, 
os Municípios brasileiros têm nesse aspecto, porque 
são os chamados primos pobres da Federação. Como 
Senadora municipalista, não me vou cansar-me de con-
tinuar cobrando essas questões do Poder federal, até 
porque a União, a prima rica, fica com 60% de tudo o 
que é arrecadado; os Estados, em torno de 23%; e os 
Municípios, com o que resta disso.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

SP) – Parabenizamos V. Exª, Senadora Ana Amélia, 
pelo seu discurso.

Passamos a ler os ofícios que estão sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

SP) – A Presidência designa o Senador Romero Jucá, 
como membro titular, em substituição ao Senador Ciro 
Nogueira, para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 577, de 2012, 
conforme o Ofício nº 322, de 2012, da Liderança do 
Bloco Parlamentar da Maioria, no Senado Federal.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Of. GLPMDB nº 322/2012

Brasília, 10 de outubro de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelên-

cia a indicação dos Senadores abaixo relacionados para 
compor a Comissão Mista, com a finalidade de analisar 
a Medida Provisória nº 577, de 29 de agosto de 2012.

Titulares Suplentes
Waldemir Moka Eduardo Braga
Roberto Requião Pedro Simon
Benedito de Lira Clesio Andrade
Romero Jucá Tomás Correia

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – SP) 
– A Presidência designa os Deputados Heuler Cruvinel 
e Homero Pereira, como membros titulares, em substi-
tuição aos Deputados Guilherme Campos e Fábio Faria, 
e os Deputados Eliene Lima e Armando Vergílio, como 
membros suplentes, em substituição aos Deputados 
Eduardo Sciarra e Geraldo Thadeu, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 581, de 2012, conforme o Ofício nº 999, de 
2012, da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Ofício GAB/PSD nº 999

Brasília, 10 de outubro de 2012

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito que se-

jam indicados os seguintes parlamentares à Comissão 
Mista destinada a oferecer parecer à Medida Provisória 
nº 581, de 2012, em substituição aos membros atuais.
Membros Titulares Membros Suplentes
Heuler Cruvinel Eliene Lima
Homero Pereira Armando Vergílio. 

– Deputado Guilherme Campos, Líder do PSD.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência designa os Deputados Diego 
Andrade e Guilherme Mussi, como membros titulares, 
em substituição aos Deputados Guilherme Campos e 
Fábio Faria, e os Deputados Hugo Napoleão e Marcos 
Montes, como membros suplentes, em substituição 
aos Deputados Eduardo Sciarra e Geraldo Thadeu, 
para integrarem a Comissão Mista destinada a pro-
ferir parecer à Medida Provisória nº 582, de 2012, 
conforme o Ofício nº 998, de 2012, da Liderança do 
PSD na Câmara dos Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Ofício GAB/PSD nº 998

Brasília, 10 de outubro de 2012

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito que se-

jam indicados os seguintes parlamentares à Comissão 
Mista destinada a oferecer parecer à Medida Provisória 
nº 582, de 2012, em substituição aos membros atuais.
Membros Titulares Membros Suplentes
Diego Andrade Hugo Napoleão 
Guilherme Mussi Marcos Montes.

– Deputado Guilherme Campos, Líder do PSD. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – SP) 
– A Presidência designa os Deputados Eliene Lima e 
Carlos Souza, como membros titulares, em substitui-
ção aos Deputados Guilherme Campos e Fábio Faria, 
e o Deputado César Halum, como membro suplente, 
em substituição ao Deputado Geraldo Thadeu, para 
integrarem a Comissão Mista destinada a proferir pa-
recer à Medida Provisória nº 580, de 2012, conforme 
o Ofício nº 997, de 2012, da Liderança do PSD na 
Câmara dos Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista, 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Ofício GAB/PSD nº 997

Brasília, 10 de outubro de 2012

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente solicito que se-

jam indicados os seguintes parlamentares à Comissão 
Mista destinada a oferecer parecer à Medida Provisória 
nº 580, de 2012, em substituição aos membros atuais.
Membros Titulares Membros Suplentes
Eliene Lima Eduardo Sciarra
Carlos Souza Cesar Halum.
– Deputado Guilherme Campos, Líder do PSD.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – SP) 
– Informo ainda à Casa que o número do projeto de lei 
que apresentei e que trata da valorização, com aumen-
to real, do salário dos aposentados e dos pensionistas 
leva o nº 361, de 2012. Foi o projeto que apresentei. 
Argumentei a importância de haver uma política sala-
rial que garanta o aumento real para os aposentados 
que ganham mais que um salário mínimo, o que tem 
o apoio do Movimento Sindical e da Cobap.

Informo também que, na segunda-feira, às 9 ho-
ras, está confirmada a audiência pública da Comissão 
de Direitos Humanos, para discutir os mandatos sindi-
cais. Já confirmaram a presença as centrais, as con-
federações, as federações e também a Cobap – Con-
federação Brasileira de Aposentados e Pensionistas.

Na terça-feira, vamos discutir demissões nas 
montadoras. Confirmaram a presença, além de sindi-
catos e de centrais, os representantes dos emprega-
dores, como, por exemplo, a General Motors do Brasil, 
a Mercedes Benz, a Anfavea, a Renault e a Volks do 
Brasil, e os representantes dos trabalhadores, com 
os sindicatos respectivos, tanto as centrais, como as 
entidades específicas de cada Município.

Ainda na quinta-feira, também na Comissão de 
Direitos Humanos, faremos um debate sobre os 9 anos 
da aplicação do Estatuto do Idoso, com a presença de 
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representantes da sociedade civil organizada, da Co-
bap e de representantes do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 362, DE 2012

Altera o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de ju-
lho de 1990, para incluir no rol dos crimes 
hediondos os crimes de formação de qua-
drilha, corrupção passiva e ativa, pecula-
to, e os crimes contra licitações, quando a 
prática estiver relacionada com contratos, 
programas e ações, referentes às áreas da 
saúde pública ou assistência social.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º 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 quadrilha, corrupção passi-
va ou ativa, ou peculato (arts. 288, 312, 317 e 
333), quando a prática estiver relacionada com 
contratos, programas ou ações, referente às 
áreas de saúde pública ou assistência social.
Parágrafo único. Consideram-se hediondos os 
crimes, tentados ou consumados:
a) de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da 
Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956;
b) definidos nos arts. 89 a 98 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, quando a prática esti-
ver relacionada a licitações, contratos, progra-
mas ou ações, referentes às áreas de saúde 
pública ou assistência social.” (NR)

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

Justificação

Os brasileiros são expostos quase todos os dias 
pela mídia a fatos que revelam vergonhosas práticas 
de fraudes em licitações, corrupção, peculato e forma-
ção de quadrilha, em que se destaca o envolvimento 
de agentes públicos de diversos escalões do Estado, 
na área de saúde pública e assistência social.

Basta lembrar os denominados “vampiros da 
mala preta”, que formaram, entre 1990 e 2002, uma 
organização criminosa composta, principalmente, por 
servidores do Ministério da Saúde, empresários, lobis-
tas. Instalaram um esquema de fraudes no setor de 

compras do desse Ministério, desviando dois bilhões 
de reais. Tal esquema sobreviveu a doze ministros.

Não podemos esperar que esquema desse tipo 
se repita, atingindo não só a área de saúde, mas tam-
bém a área de assistência social.

É consabido que as principais causas da corrup-
ção são a fragilidade das instituições, a hipertrofia do 
Estado, a burocracia e principalmente a impunidade. 
Uma análise feita Controladoria Geral da União em 
processos de corrupção mostrou que a probabilidade 
de um funcionário corrupto ser condenado é de me-
nos de 5%. A possibilidade de cumprir pena de prisão 
é quase zero.

Contudo, não podemos aceitar passivamente 
esse quadro de impunidade. Os crimes contra a ad-
ministração pública, em destaque, devem ser contro-
lados e combatidos com a máxima efetividade, pois 
representam um grande risco para a manutenção do 
Estado Democrático de Direito.

Conclamamos, por conseguinte, o apoio dos ilus-
tres Pares para a aprovação deste projeto, para que 
o combate à corrupção e ao peculato e a fraudes nas 
licitações, nas áreas da saúde pública e assistência 
social, seja mais efetivo possível, tendo em vista seus 
efeitos destrutivos para com o Estado.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos ter-
mos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição 
Federal, e determina outras providências.

O Presidente Da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

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 co-
metido 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 inclu-
ído 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 in-
cluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

V – estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
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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 consu-
mado. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
....................................................................................

DECRETO-LEI No 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

                                            Código Penal.

 O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:
....................................................................................

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. (Vide Lei 

8.072, de 25.7.1990)
Parágrafo único – A pena aplica-se em dobro, se 

a quadrilha ou bando é armado.
....................................................................................

Título XI 
Dos Crimes Contra 

a Administração Pública

Capítulo I 
Dos Crimes Praticados Por Funcionário Público 

Contra A Administração 
Em Geral

Peculato
Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de 

dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público 
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, 
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º Aplica-se a mesma pena, se o funcionário 
público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor 
ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, 
em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade 
que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Peculato culposo
§ 2º Se o funcionário concorre culposamente para 

o crime de outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano.
§ 3º  No caso do parágrafo anterior, a reparação 

do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue 
a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a 
pena imposta.

Corrupção passiva
Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para ou-

trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 
multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º  A pena é aumentada de um terço, se, em 
conseqüência da vantagem ou promessa, o funcioná-
rio retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício 
ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou 
retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, 
cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou 
multa.

Corrupção ativa
Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevi-

da a funcionário público, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 
multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, 
se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário 
retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo 
dever funcional.
....................................................................................

LEI Nº 2.889, DE 1 DE OUTUBRO DE 1956 

Define e pune o crime de genocídio.

O Presidente da República. Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo 
ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religio-
so, como tal:

a) matar membros do grupo;
b) causar lesão grave à integridade física ou 

mental de membros do grupo;
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c) submeter intencionalmente o grupo a condições 
de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição 
física total ou parcial;

d) adotar medidas destinadas a impedir os nas-
cimentos no seio do grupo;

e) efetuar a transferência forçada de crianças do 
grupo para outro grupo;

Será punido:
Com as penas do art. 121, § 2º, do Código Penal, 

no caso da letra a;
Com as penas do art. 129, § 2º, no caso da letra b;
Com as penas do art. 270, no caso da letra c;
Com as penas do art. 125, no caso da letra d;
Com as penas do art. 148, no caso da letra e;
Art. 2º Associarem-se mais de 3 (três) pessoas 

para prática dos crimes mencionados no artigo anterior:
Pena: Metade da cominada aos crimes ali pre-

vistos.
Art. 3º Incitar, direta e publicamente alguém a 

cometer qualquer dos crimes de que trata o art. 1º:
Pena: Metade das penas ali cominadas.
§ 1º A pena pelo crime de incitação será a mes-

ma de crime incitado, se este se consumar.
§ 2º A pena será aumentada de 1/3 (um terço), 

quando a incitação for cometida pela imprensa.
Art. 4º A pena será agravada de 1/3 (um terço), 

no caso dos arts. 1º, 2º e 3º, quando cometido o crime 
por governante ou funcionário público.

Art. 5º Será punida com 2/3 (dois terços) das res-
pectivas penas a tentativa dos crimes definidos nesta lei.

Art. 6º Os crimes de que trata esta lei não serão 
considerados crimes políticos para efeitos de extradição.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1956; 135º da 

Independência e 68º da República. – JUSCELINO 
KUBITSCHEK – Nereu Ramos 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Cons-
tituição Federal, institui normas para licita-
ções 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:
....................................................................................

Seção III 
Dos Crimes e das Penas

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das 
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as 
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: 

Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, 
e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele 
que, tendo comprovadamente concorrido para a con-
sumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa 
ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o 
Poder Público. 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, com-
binação ou qualquer outro expediente, o caráter com-
petitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 
da adjudicação do objeto da licitação: 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa. 

Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, inte-
resse privado perante a Administração, dando causa 
à instauração de licitação ou à celebração de contra-
to, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder 
Judiciário: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa. 

Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qual-
quer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação 
contratual, em favor do adjudicatário, durante a exe-
cução dos contratos celebrados com o Poder Público, 
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 
ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ain-
da, pagar fatura com preterição da ordem cronológica 
de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 
desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Pena – detenção, de dois a quatro anos, e multa. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. Incide na mesma pena o con-
tratado que, tendo comprovadamente concorrido para 
a consumação da ilegalidade, obtém vantagem inde-
vida ou se beneficia, injustamente, das modificações 
ou prorrogações contratuais. 

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização 
de qualquer ato de procedimento licitatório: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa. 

Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada 
em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro 
o ensejo de devassá-lo: 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e 
multa. 

Art. 95. Afastar ou procura afastar licitante, por 
meio de violência, grave ameaça, fraude ou ofereci-
mento de vantagem de qualquer tipo: 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa, além da pena correspondente à violência. 
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Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 
se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem 
oferecida. 

Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, 
licitação instaurada para aquisição ou venda de bens 
ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: 

I – elevando arbitrariamente os preços; 
II – vendendo, como verdadeira ou perfeita, mer-

cadoria falsificada ou deteriorada; 
III – entregando uma mercadoria por outra; 
IV – alterando substância, qualidade ou quanti-

dade da mercadoria fornecida; 
V – tornando, por qualquer modo, injustamente, 

mais onerosa a proposta ou a execução do contrato: 
Pena – detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e 

multa. 
Art. 97. Admitir à licitação ou celebrar contrato 

com empresa ou profissional declarado inidôneo: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 

anos, e multa. 
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele 

que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar 
com a Administração. 

Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamen-
te, a inscrição de qualquer interessado nos registros 
cadastrais ou promover indevidamente a alteração, 
suspensão ou cancelamento de registro do inscrito: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa. 

Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 
98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada 
na sentença e calculada em índices percentuais, cuja 
base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente 
obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 

§ 1o Os índices a que se refere este artigo não 
poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem su-
periores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato 
licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade 
de licitação. 

§ 2o O produto da arrecadação da multa rever-
terá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, 
Estadual ou Municipal. 
....................................................................................

(Á Comissão temporária destinada a proferir 
parecer sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
236, de 2012, nos termos do art. 374 do Re-
gimento Interno.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 363, DE 2012

Altera o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de ju-
lho de 1990, para incluir no rol dos crimes 
hediondos os crimes de formação de qua-

drilha, corrupção passiva e ativa, pecula-
to, e os crimes contra licitações, quando a 
prática estiver relacionada com contratos, 
programas e ações nas áreas da previdên-
cia social.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º 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 quadrilha, corrupção pas-
siva ou ativa, ou peculato (arts. 288, 312, 317 
e 333), quando a prática estiver relacionada 
com contratos, programas ou ações nas áreas 
de previdência social.
Parágrafo único. Consideram-se hediondos os 
crimes, tentados ou consumados:
a) de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o 
da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956;
b) definidos nos arts. 89 a 98 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, quando a prática estiver 
relacionada a licitações, contratos, programas 
ou ações nas áreas de previdência social.” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

Diuturnamente, assistimos estarrecidos inúmeros 
escândalos de formação de quadrilha, corrupção, pe-
culato e condutas proibidas cometidas em licitações, 
envolvendo agentes de diversos escalões do Estado, 
nas áreas previdência social.

A população tem ficado atônita, principalmente 
diante da audácia das condutas proibidas praticadas, e 
com o total descaso para com a coisa pública, notada-
mente, quando se relaciona com fraudes de benefícios 
do Instituto Nacional do Seguro Nacional.

O artigo 312 do Código Penal (CP) define o pe-
culato como sendo o crime de apropriação por parte 
do funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer 
outro bem móvel, publico ou privado de que tenha a 
posse em razão do cargo, ou seu desvio em proveito 
próprio ou alheio. Comete também o crime o funcio-
nário público, conquanto não tendo a posse, subtrai-o 
ou concorre para que seja subtraído próprio ou alheio, 
valendo-se da facilidade que lhe proporciona o cargo.

Por outro lado, a corrupção passiva materializa-
-se, segundo dispõe o artigo 317 do CP, ao solicitar o 
funcionário público ou receber, para si ou para outrem, 
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem in-
devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. O crime 
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é agravado se houver retardamento ou omissão na 
prática de qualquer ato de ofício ou se o pratica com 
infração de dever funcional. Não obstante, também 
pratica o crime o funcionário que deixar de praticar ou 
retardar ato de ofício, com infração do dever funcional, 
cedendo a pedido ou influência de outrem.

O art. 333 do CP tipifica o crime de corrupção 
ativa como oferecer ou prometer vantagem indevida a 
funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir 
ou retardar ato de ofício.

Vemos que são crimes graves. Assim, não pode-
mos aceitar passivamente esse quadro de abusos. Es-
ses crimes devem ser controlados e combatidos com a 
máxima efetividade, pois representam um grande risco 
para a manutenção do Estado Democrático de Direito.

O combate à corrupção, peculato, formação de 
quadrilha, e crimes ligados licitação, nas áreas previdên-
cia, não pode ser um discurso demagógico, tendo em 
vista seus graves efeitos deletérios para com o Estado.

A concepção de Estado Democrático fundamenta 
o desejo de se controlar o futuro, para que não mais 
ocorram casos de corrupção, em sentido lato, e o pre-
sente, para se revelarem os que já estão acontecendo 
ou aconteceram.

Por tais motivos, conclamamos os ilustres Pares 
para a provação deste projeto de lei. Sala das Sessões, 
– Senador Paulo Paim

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos ter-
mos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição 
Federal, e determina outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

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 co-
metido 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 inclu-
ído 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 in-
cluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

V – estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); (Reda-
ção 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 consu-
mado. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
....................................................................................

DECRETO-LEI No 2.848,  
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

                                            Código Penal.

 O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:
....................................................................................

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. (Vide Lei 

8.072, de 25.7.1990)
Parágrafo único. A pena aplica-se em dobro, se 

a quadrilha ou bando é armado.
....................................................................................

TÍTULO XI 
Dos Crimes Contra a Administração Pública

CAPÍTULO I 
Dos Crimes Praticados por Funcionário Público 

Contra a Administração em Geral

Peculato
Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de 

dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público 
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, 
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§ 1º  Aplica-se a mesma pena, se o funcionário 

público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor 
ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, 
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em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade 
que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Peculato culposo
§ 2º Se o funcionário concorre culposamente para 

o crime de outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano.
§ 3º No caso do parágrafo anterior, a reparação 

do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue 
a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a 
pena imposta.

Corrupção passiva
Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para ou-

trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 
multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em 
conseqüência da vantagem ou promessa, o funcioná-
rio retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício 
ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou 
retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, 
cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou 
multa.

Corrupção ativa
Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevi-

da a funcionário público, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 
multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, 
se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário 
retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo 
dever funcional.
....................................................................................

LEI Nº 2.889, DE 1 DE OUTUBRO DE 1956 

       Define e pune o crime de genocídio.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo 

ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religio-
so, como tal:

a) matar membros do grupo;
b) causar lesão grave à integridade física ou 

mental de membros do grupo;
c) submeter intencionalmente o grupo a condições 

de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição 
física total ou parcial;

d) adotar medidas destinadas a impedir os nas-
cimentos no seio do grupo;

e) efetuar a transferência forçada de crianças do 
grupo para outro grupo;

Será punido:
Com as penas do art. 121, § 2º, do Código Penal, 

no caso da letra a;
Com as penas do art. 129, § 2º, no caso da letra b;
Com as penas do art. 270, no caso da letra c;
Com as penas do art. 125, no caso da letra d;
Com as penas do art. 148, no caso da letra e;
Art. 2º Associarem-se mais de 3 (três) pessoas 

para prática dos crimes mencionados no artigo anterior:
Pena: Metade da cominada aos crimes ali pre-

vistos.
Art. 3º Incitar, direta e publicamente alguém a 

cometer qualquer dos crimes de que trata o art. 1º:
Pena: Metade das penas ali cominadas.
§ 1º A pena pelo crime de incitação será a mes-

ma de crime incitado, se este se consumar.
§ 2º A pena será aumentada de 1/3 (um terço), 

quando a incitação for cometida pela imprensa.
Art. 4º A pena será agravada de 1/3 (um terço), 

no caso dos arts. 1º, 2º e 3º, quando cometido o crime 
por governante ou funcionário público.

Art. 5º Será punida com 2/3 (dois terços) das res-
pectivas penas a tentativa dos crimes definidos nesta lei.

Art. 6º Os crimes de que trata esta lei não serão 
considerados crimes políticos para efeitos de extradição.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1956; 135º da 

Independência e 68º da República. JUSCELINO KU-
BITSCHEK – Nereu Ramos

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Cons-
tituição Federal, institui normas para licita-
ções 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:
....................................................................................

Seção III 
Dos Crimes e das Penas

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das 
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as 
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: 

Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e 
multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele 
que, tendo comprovadamente concorrido para a con-
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sumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa 
ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o 
Poder Público. 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, com-
binação ou qualquer outro expediente, o caráter com-
petitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 
da adjudicação do objeto da licitação: 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa. 

Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, inte-
resse privado perante a Administração, dando causa 
à instauração de licitação ou à celebração de contra-
to, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder 
Judiciário: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa. 

Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qual-
quer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação 
contratual, em favor do adjudicatário, durante a exe-
cução dos contratos celebrados com o Poder Público, 
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 
ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ain-
da, pagar fatura com preterição da ordem cronológica 
de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 
desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Pena – detenção, de dois a quatro anos, e multa. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. Incide na mesma pena o con-
tratado que, tendo comprovadamente concorrido para 
a consumação da ilegalidade, obtém vantagem inde-
vida ou se beneficia, injustamente, das modificações 
ou prorrogações contratuais. 

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização 
de qualquer ato de procedimento licitatório: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa. 

Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada 
em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro 
o ensejo de devassá-lo: 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e 
multa. 

Art. 95. Afastar ou procura afastar licitante, por 
meio de violência, grave ameaça, fraude ou ofereci-
mento de vantagem de qualquer tipo: 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa, além da pena correspondente à violência. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 
se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem 
oferecida. 

Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, 
licitação instaurada para aquisição ou venda de bens 
ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: 

I – elevando arbitrariamente os preços; 
II – vendendo, como verdadeira ou perfeita, mer-

cadoria falsificada ou deteriorada; 
III – entregando uma mercadoria por outra; 
IV – alterando substância, qualidade ou quanti-

dade da mercadoria fornecida; 
V – tornando, por qualquer modo, injustamente, 

mais onerosa a proposta ou a execução do contrato: 
Pena – detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e 

multa. 
Art. 97. Admitir à licitação ou celebrar contrato 

com empresa ou profissional declarado inidôneo: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 

anos, e multa. 
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele 

que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar 
com a Administração. 

Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamen-
te, a inscrição de qualquer interessado nos registros 
cadastrais ou promover indevidamente a alteração, 
suspensão ou cancelamento de registro do inscrito: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa. 

Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 
98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada 
na sentença e calculada em índices percentuais, cuja 
base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente 
obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 

§ 1o Os índices a que se refere este artigo não 
poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem su-
periores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato 
licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade 
de licitação. 

§ 2o O produto da arrecadação da multa rever-
terá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, 
Estadual ou Municipal. 

(À Comissão Temporária destinada a proferir 
parecer sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
236, de 2012, nos termos do art. 374, do Re-
gimento Interno.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – SP) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos à Comissão Temporária de Reforma 
do Código Penal Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputa-
dos, o Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2012 (nº 
1.025/2011, na Casa de origem, do Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame), que dispõe sobre o exercício 
da profissão de Físico e dá outras providências.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Inter-
no, o Projeto será apreciado terminativamente pela 
Comissão de Assuntos Sociais, onde poderá receber 
emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos 
do art. 122, II, c, da referida Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência lembra às Senadoras e aos Se-
nadores que o Senado Federal está convocado para 
sessão especial a realizar-se segunda-feira, dia 15, às 
11 horas, destinada a comemorar o Dia do Aviador, nos 
termos dos Requerimentos nºs 58 e 166, de 2012, do 
Senador Vicentinho Alves e outros Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu os seguintes Avisos do 
Tribunal de Contas da União:

– nº 60, de 2012 (nº 1.224/2012, na origem), que 
encaminha cópia do Acórdão nº 2.581/2012-TCU, 
referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 17, de 2012, 
do Senado Federal (TC 018.808/2012-3); e
– nº 61, de 2012 (nº 1.286/2012, na origem), que 
encaminha cópia do Acórdão nº 2.691/2012-TCU, 
referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 11, de 2012, 
do Senado Federal (TC 011.999/2012-8).

São os seguintes os Avisos:

AVISO Nº 60, DE 2012

Aviso nº 1.224-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 26 de setembro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em atenção ao Ofício nº 1.291-SF, de 28-6-2012, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 
018.808/2012-3, pelo Plenário desta Corte na Sessão 
Ordinária de 26-9-2012, acompanhado do Relatório e 
do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.

AVISO Nº 61, DE 2012

Aviso nº 1.286-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 3 de outubro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em atenção ao Ofício nº 678/2011-SF de 25-4-2012, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 
011.999/2012-8, pelo Plenário desta Corte na Sessão 
Ordinária de 3-10-2012, acompanhado do Relatório e 
da Proposta de Deliberação que o fundamentam.

Atenciosamente, – Augusto Nardes, Vice-Pre-
sidente, no exercício da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – SP) 
– Os Avisos nºs 60 e 61, de 2012, vão à Comissão 
de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nada mais havendo a tratar, encerramos, neste 
momento, esta sessão do Senado Federal.

Que todos tenham um bom feriado e que pos-
samos voltar com muita vontade na segunda-feira, 
quando haverá esforço concentrado.

Cumprimento a delegação dos escoteiros e esco-
teiras mirins, com os devidos mestres, que visitam o Con-
gresso neste momento. Sejam bem-vindos. Eu, particular-
mente, tenho uma admiração muito grande pelo trabalho 
dos escoteiros e escoteiras do Brasil. E vocês, que são 
os instrutores, cumprem, com certeza, um papel funda-
mental. Escoteiros aprendem disciplina, orientação, boa 
conduta, respeito ao próximo e como ajudar o próximo. 
Esses são alguns dos elogios que eu poderia encami-
nhar, neste momento, fazendo uma homenagem a vocês. 
Aceitem uma salva de palmas do Senado da República 
a toda a equipe dos escoteiros e escoteiras. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão. Que Deus abençoe a 
todos. Sempre alerta!

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 52 minutos.)
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Ata da 189ª Sessão, Especial, em 15 de outubro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Anibal Diniz e da Sra. Ana Amélia
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 4 minutos e 
encerra-se às 11 horas e 51 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Declaro aberta a presente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente sessão especial destina-se a come-
morar o Dia do Aviador, nos termos dos Requerimentos 
nºs 58 e 166, de 2012, do Senador Vicentinho Alves 
e outros Senadores.

Para compor a Mesa desta sessão especial, eu 
gostaria de convidar a Exma Srª Senadora Ana Amélia; 
o Exmo Sr. Comandante da Aeronáutica, Tenente-Bri-
gadeiro do Ar Juniti Saito; o Exmo Sr. Comandante em 
exercício da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra 
Fernando Eduardo Studart Wiemer; e o Exmo Sr. Co-
mandante Logístico do Exército, General de Exército 
Marco Antônio de Farias, representando, neste ato, o 
Comandante do Exército Brasileiro, General de Exér-
cito Enzo Martins Peri.

Todos acomodados.
Quem abriria a sessão seria o Senador Vicenti-

nho Alves. Como ele não se faz presente, inicialmente, 
convido a todos para, de pé, ouvirmos o Hino Nacional 
Brasileiro executado pela Banda de Música da Base 
Aérea de Brasília.

(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Eu pediria à Senadora Ana Amélia a gentileza 
de assumir a Presidência dos trabalhos, para que eu 
faça o pronunciamento inicial; logo em seguida, volta-
ria para o seu pronunciamento.

O Sr. Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com a palavra o primeiro orador inscrito, Sena-
dor Anibal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Exma Srª Senadora Ana Amélia; Exmo Sr. Coman-
dante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Juniti 
Saito; Exmo Sr. Comandante em exercício da Marinha do 
Brasil, Almirante de Esquadra Fernando Eduardo Studart 

Wiemer; Exmo Sr. Comandante Logístico do Exército, Ge-
neral de Exército Marco Antônio de Farias, representando, 
neste ato, o Comandante do Exército Brasileiro, General 
de Exército Enzo Martins Peri; senhores integrantes da 
Aeronáutica e demais Forças do Estado brasileiro aqui 
presentes, quero dizer da minha alegria e da minha honra 
em estar presente a esta sessão. 

Todos sabemos que vivemos um período de se-
gundo turno das eleições no Brasil. Nós temos segundo 
turno também na capital do Acre, Rio Branco. E, por 
dever de ofício, deveria estar lá por conta de termos 
uma disputa bastante acirrada, mas não poderia deixar 
de comparecer a um compromisso que é, para mim, 
um compromisso de respeito profundo pelas Forças 
Armadas do Brasil, que são, no meu entender, o sus-
tentáculo do Estado brasileiro. E eu tinha que estar 
presente para render a minha homenagem pessoal e 
a homenagem do povo do Acre, do Governador Tião 
Viana, dos nossos prefeitos e vereadores às Forças 
Armadas e, particularmente, à Força Aérea Brasileira, 
nesta data em que comemoramos o Dia do Aviador.

Então, senhores e senhoras aqui presentes, te-
lespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-
nado, estou aqui presente exatamente para externar 
o meu orgulho de pertencer à Nação brasileira e o 
meu orgulho de termos Forças Armadas tão cônscias 
das suas responsabilidades e do dever patriótico de 
assegurar a segurança e de cumprir fielmente o seu 
dever constitucional.

Então, estão todas as Forças Armadas brasileiras 
de parabéns. E aproveito para fazer o meu pronuncia-
mento de saudação a esta data.

Há 106 anos, às 16h45 do dia 20 de outubro de 
1906, pela primeira vez, o homem voou num aparelho 
mais pesado que o ar.

Naquele dia, no campo de Bagatelle, em Paris, 
o brasileiro de Minas Gerais Alberto Santos Dumont 
colocava no ar o seu lendário 14-Bis num voo de 60 
metros, a uma “altitude” de 2 a 3 metros do solo.

O que hoje poderia parecer um feito limitado, foi, 
na verdade, um dos maiores feitos realizados pelo ho-
mem na conquista e avanço da tecnologia a seu serviço.

Considerado, com justa razão, um herói nacional, 
Santos Dumont foi o primeiro homem a voar um avião 
que, utilizando-se exclusivamente de seus próprios 
meios, na presença de uma verdadeira multidão, teve 
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seu voo homologado pelo órgão oficial de aviação da 
época, o aeroclube da França, respaldado formalmente 
pela Federação Aeronáutica Internacional.

Do primeiro voo do 14 Bis aos dias de hoje, a 
aviação experimentou um avanço inimaginável. Hoje 
temos aviões de todos os tipos e para todas as utili-
dades: helicópteros que transportam pessoas ou que 
apagam incêndios, aeronaves que pousam e levantam 
voo na água, aviões teleguiados e aparelhos “fantas-
mas”, capazes de voar sem serem identificados mesmo 
por sofisticados radares.

Temos também – e hoje o Brasil inclui-se entre 
os seus produtores – poderosos aviões de caça para 
patrulhar e defender nosso território e nossas fronteiras.

E tudo isso – e muito mais que ainda virá no futuro 
– começou com aquele voo de 60 metros, lá no início 
do século passado, no campo de Bagatelle.

Por sua grande importância na história da avia-
ção, o dia 23 de outubro foi escolhido como Dia do 
Aviador, para homenagear todos aqueles que, movidos 
pelo mesmo ímpeto do inventor do avião, aprenderam 
a dominar a arte de voar para transportar pessoas, 
alimentos, equipamentos, cargas de todos os tipos e 
para todos os fins, além de prestar socorro a quem 
dele necessita, nos mais longínquos e, às vezes, quase 
inacessíveis lugares. E o Estado do Acre que o diga.

Neste particular, o meu Estado, o Acre, tem uma 
grande dívida de gratidão, que neste dia não poderia 
deixar de ser lembrada.

Por várias vezes, a colaboração da Força Aérea 
Brasileira foi – e sempre continua a ser – de importân-
cia fundamental para o enfrentamento de calamidades 
climáticas, combate a doenças endêmicas e para o 
próprio desenvolvimento de nosso Estado. 

Nas enchentes do início deste ano, que afetaram 
mais de 65 mil acrianos, a Força Aérea Brasileira co-
locou à disposição três aeronaves para o transporte 
de bombeiros da Força Nacional de Segurança, de 
militares do Exército e de pessoas afetadas pela ca-
lamidade, além de realizar a distribuição de alimentos 
nos municípios atingidos, contribuindo para diminuir o 
sofrimento de milhares de pessoas. Mas as ações da 
Força Aérea Brasileira não são apenas pontuais. Exem-
plo disso é que o Acre é o primeiro Estado a receber 
projeto do Governo Federal para reduzir a mortalidade 
infantil e materna na população indígena aldeada, no 
qual a participação e o apoio da Força Aérea Brasileira, 
com as aeronaves C-98 e C-99, além do helicóptero 
H1H, tem sido imprescindível.

No dia da Amazônia, militares e aeronaves da 
Força Aérea contribuem das mais diferentes formas 
para ajudar a população a vencer o isolamento, os 
problemas de saúde, a enfrentar o risco de vida e as 

dificuldades da vida na floresta. Ao longo do ano, ae-
ronaves transportam equipes de saúde, vacinas, do-
entes, enfim, levam socorro para quem precisa. E um 
grande serviço é prestado por intermédio do Correio 
Aéreo Nacional, nas rotas que atendem as comunida-
des isoladas e carentes.

Nas eleições deste ano, helicópteros e aviões 
da Força Aérea foram empregados no transporte de 
urnas, equipes da Justiça Eleitoral e tropas para se-
gurança em algumas áreas da Região Norte do País. 
Urnas lacradas, acompanhadas por representares da 
Justiça Eleitoral, foram transportadas para 40 comuni-
dades isoladas, principalmente indígenas, onde haveria 
dificuldade de acesso por vias terrestres ou marítimas, 
nos Estados do Acre e do Amapá.

Veja que, graças à contribuição inestimável da 
Força Aérea Brasileira, conseguimos, nos Estados 
mais isolados do Brasil, ter o resultado das últimas 
eleições simultaneamente com os Estados mais in-
cluídos e mais centrais do nosso País. 

A preocupação da Força Aérea com a Amazônia é 
tamanha que, no início do ano, ela inovou com a criação 
do primeiro Hospital de Campanha Fluvial, que subiu 
o Rio Negro, prestando apoio médico e odontológico 
para a população ribeirinha. Instalado em uma balsa, 
um hospital sob barracas despertou a atenção das au-
toridades e marcou para sempre a vida das mais de 
3 mil pessoas atendidas durante a Operação Ágata 4.

São muitas as ações de parceria entre o governo 
do Estado e a Força Aérea Brasileira, valendo ressaltar 
ainda o transporte dos mosquiteiros medicinais aos mais 
longínquos rincões do Acre para o combate ao mosquito 
transmissor da malária, que tanto mal causa ao nosso povo.

E vale a pena aqui um parêntesis especial: o 
mosquiteiro comum que era utilizado apenas impedia 
a entrada da carapanã para a ferrada que acabava 
contaminando as pessoas com a malária. O nosso 
Governador, Tião Viana, quando era Senador da Re-
pública, descobriu essa tecnologia desenvolvida, salvo 
engano, pela Coreia, de mosquiteiros medicinais, que 
têm uma substância, que, ao menor toque, a carapanã 
não só não entra como é eliminada. Com esses mos-
quiteiros – que tivemos a contribuição da Força Aérea 
para fazer chegar aos locais mais longínquos do Acre 
–, conseguimos uma redução significativa do núme-
ro de incidência de malária, principalmente no Vale 
do Juruá, que é uma região absolutamente inóspita, 
e conseguimos, com isso, um reconhecimento inter-
nacional da Organização Pan-Americana de Saúde, 
exatamente por uma iniciativa inovadora no combate 
à malária. Queremos, inclusive, dividir esse reconhe-
cimento com a Força Aérea Brasileira, porque, se não 
fosse pela contribuição e parceria da Força Aérea Bra-
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sileira, não teríamos chegado aos locais mais distantes 
a que chegamos.

Por tudo isso e muito mais, é com orgulho que 
lembro aqui, nesta tribuna, da passagem do Dia do 
Aviador – dia em que homenageamos um dos mais 
ilustres brasileiros de todos os tempos e dia em que, 
como brasileiros e acrianos, agradecemos penhorada-
mente não só aos aviadores, mas a todos aqueles que, 
com o seu trabalho, salvam vidas e mantêm vivo o ideal 
humanitário e a capacidade realizadora do nosso povo.

Para concluir, todos aqui presentes devem saber 
que, numa comunidade isolada, às vezes, a comuni-
dade, a população se sente como se não tivesse Pá-
tria, como se não tivesse representação, e, em todas 
as vezes que chega uma aeronave da Força Aérea 
Brasileira, quando chega um navio-hospital da nossa 
Marinha, com a bandeira brasileira tremulando, é dito 
àquele povo: “Aqui é Brasil e aqui o Brasil está presente!” 

Vocês estão de parabéns pelo trabalho vocaciona-
do de chegar aonde a população mais precisa sentir o 
orgulho no peito de ser brasileira. E vocês conseguem 
fazer isso de forma a contribuir para que a autoestima 
do povo brasileiro, das comunidades mais isoladas, 
esteja sempre elevada.

Muito obrigado pelo grande serviço que vocês 
prestam ao Brasil, e parabéns ao Dia do Aviador e a 
todos os que se congratulam com essa data, de todas 
as Forças nacionais, porque o Brasil deve muito a vo-
cês, e nós estamos aqui para homenageá-los, em nome 
do Senado Federal, justamente pelo reconhecimento 
que temos pelo trabalho que vocês prestam ao País.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Anibal Diniz, que pre-
side esta sessão, nosso Vice-Presidente do Senado, 
a quem eu honrosamente passo o comando da Presi-
dência desta sessão. 

A Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz, 
1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – E, agora, com a palavra a Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente Senador Anibal Diniz; Exmo Sr. Comandante da 
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Juniti Saito; Exmo 
Sr. Comandante em exercício da Marinha do Brasil, Almi-
rante-de-Esquadra Fernando Eduardo Studart Wiemer; 
Exmo Sr. Comandante Logístico do Exército, General-
-de-Exército Marco Antônio de Farias, representando 
neste ato o Comandante do Exército Brasileiro, Gene-
ral-de-Exército Enzo Martins Peri; demais convidados, 

militares e civis, a esta sessão destinada a celebrar o 
Dia do Aviador, eu queria, Presidente Anibal Diniz, dizer 
que eu fiquei prestando atenção nas suas palavras, na 
abordagem de quem vive na Amazônia e no que a avia-
ção militar presta, não só ao serviço de assistência às 
populações longínquas do nosso território – igualmente 
o Exército e a Marinha –, num território dominado por flo-
restas, por muita água e também por uma necessidade 
de preservação da nossa soberania e da nossa frontei-
ra tão importante. A Amazônia é uma região cobiçada, 
olhada pelo mundo, então, a presença militar ali, não só 
da Aeronáutica – hoje estamos aqui muito felizes nesta 
sessão especial dedicada ao Dia do Aviador –, mas de 
toda a Força Armada brasileira, das três Armas. 

Primeiramente, queria agradecer a presença 
de todos os convidados desta sessão requerida pelo 
nosso colega, o Senador Vicentinho Alves, do PR de 
Tocantins, para celebrar o Dia do Aviador, que é co-
memorado, oficialmente, no dia 23 de outubro. Minha 
vinda a esta tribuna, em nome do meu Partido, o Par-
tido Progressista, e do nosso Líder, o Senador Fran-
cisco Dornelles, é para cumprimentar e agradecer não 
apenas aos aviadores, mas também às aviadoras de 
nosso País. Aliás, o requerente é um piloto e mais ra-
zão tinha para solicitar e requerer esta audiência, um 
piloto da aviação civil, nosso querido colega Vicentinho 
Alves, que tem dado, nesta Casa, uma grande atenção 
às questões relacionadas à aviação em nosso País. 

Até hoje, quando viajo de avião para o meu Estado, 
o Rio Grande do Sul – e temos lá duas bases aéreas, 
a Base Aérea de Canoas e a de Santa Maria, que tive 
a honra de conhecer – para trabalhar ou para apenas 
em lazer, eu me pergunto: como é que uma aeronave 
– e isso deve ser a curiosidade dos leigos, como eu na 
aviação –, de 27 toneladas, que, nos pousos e decola-
gens, quase dobra de peso, podendo chegar a até 46 
toneladas, consegue ficar no ar e sobrevoar? Já faz 
mais de 100 anos que o grande desbravador brasileiro 
da aviação, o aeronauta, o esportista, o inventor Alberto 
Santos Dumont, já referido aqui pelo Senador Anibal, fez 
o primeiro voo, a bordo do famoso 14 Bis, nos céus da 
encantadora Paris, no exato dia 23 de outubro de 1906, 
e, ainda hoje, me impressiono com a grandeza dessa 
invenção, ferramenta principal de trabalho e de inspi-
ração não só dos aviadores, mas também dos poetas. 

Mais que a invenção, admiro a coragem de quem 
se atreve a pilotar uma aeronave, uma imensa respon-
sabilidade, a meu ver, porque diz respeito não apenas 
ao controle de uma máquina que equivale ao peso – e 
aí vou falar como gaúcha – de 5.400 sacos de arroz, 
mas também ao transporte de vidas humanas, cujos 
valores são realmente incalculáveis. Nas operações 
militares, nem se fala. 
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Minha homenagem é, portanto, dirigida a esses 
corajosos pilotos militares e civis, homens e mulheres 
que acordam todos os dias com essa responsabilida-
de, seja na atividade civil, nas nossas empresas, como 
amadores e, especialmente, como é o caso, nesta ses-
são de hoje aqui, dos militares, com este compromisso, 
com esta meta de voar, e de voar bem, com segurança.

Ada Rogato, a primeira mulher a obter a licença 
de piloto de planador e de paraquedista no País, em 
1941, e a terceira mulher a tirar o brevê em avião, uma 
espécie de habilitação de motorista para aviadores, 
também está nesse grupo. Foi essa cidadã, nascida 
em São Paulo e filha de imigrantes italianos, quem fez 
o primeiro vôo solitário entre a Patagônia, no sul do 
continente americano e o Alasca, no extremo norte da 
América. Ela também foi a primeira a fazer alguns dos 
vôos agrícolas no Brasil – hoje largamente utilizados 
em nossa competitiva produção agrícola –, País que 
é hoje um dos líderes mundiais nesse setor.

Hoje, muitas mulheres – e aqui estão elas pre-
sentes – já ocupam a primeira linha da aviação militar 
brasileira. Voam em grandes aeronaves de transporte 
como o C-130 Hércules e o Boeing 707, os maiores 
aviões da Força Aérea Brasileira. Elas também pilo-
tam helicópteros H-60 Black Hawk, caças F-5EM e A1, 
como também aviões de reconhecimento.

São mulheres que, desde a década de 80, conti-
nuam a vestir as fardas azuis da Força Aérea Brasileira, 
e foram deixando importantes serviços de digitação, de 
programação, de enfermagem ou mesmo do escritório 
para se dedicarem à aviação. No futuro, essas mesmas 
mulheres estarão concorrendo às vagas de oficiais-ge-
nerais, brigadeiras. São trinta anos de mulheres atuando 
exemplarmente não só em favor da Força Aérea Brasi-
leira, mas também do Exército e da Marinha.

Entre elas estão a Cadete-Aviadora Gisele Cristi-
na Coelho de Oliveira, a primeira piloto a voar sozinha, 
em 2003, em uma aeronave da FAB em nosso País, e 
ainda a carioca 1º Tenente-Aviadora Adriana Gonçalves, 
que está em treinamento nos céus do meu Estado, o 
Rio Grande do Sul, e que até o final deste ano deve se 
tornar a primeira mulher da FAB a comandar a maior 
aeronave da corporação, o Boeing 707.

Tão importante quanto essas mulheres, são tam-
bém aqueles que trabalharam e ainda trabalham pela 
aviação brasileira, como Primeiro Ministro da Aeronáu-
tica do Brasil, o gaúcho Joaquim Pedro Salgado Filho, 
autoridade que ajudou na expansão do Ministério da 
Aeronáutica e da Força Aérea Brasileira. Hoje ele dá 
nome ao aeroporto pelo qual mais tenho passado ao 
longo da minha vida, o Aeroporto Internacional Sal-
gado Filho, em Porto Alegre, capital do meu Estado.

A propósito, ao ler uma mensagem do nosso 
Primeiro Ministro da Aeronáutica, não tive dúvidas em 
relê-la aqui, pela relevância desta sessão.

Escreveu ele: 

Um dos principais fatores da unidade conti-
nental americana é, sem dúvida, o avião, que 
os povos deste hemisfério inventaram e aper-
feiçoaram para suas relações pacíficas, a ser-
viço dos mais nobres ideais da humanidade. 
Aproximando civilizações distantes e várias, 
cujas origens milenárias, a despeito da am-
bição dos conquistadores, conservaram inta-
tas suas virtudes de amor à terra, de respeito 
aos antepassados e de altaneira coragem na 
defesa de seus bens, o avião tem sido para 
estas nações predestinadas, mais um veículo 
de progresso e de paz do que um instrumento 
de destruição e de vingança.
Na faina diária de suas asas, nossos aviado-
res construíram a teia gigantesca e invisível 
de suas rotas habituais; cruzaram as frontei-
ras geográficas convencionais, que limitam as 
responsabilidades de cada povo, no amanho 
da terra e na exploração de suas riquezas; le-
varam os recursos da civilização aos postos 
avançados do sertão, núcleos de população 
que atestam a obra das bandeiras; transforma-
ram os filhos dos conquistadores nos cidadãos 
dum continente livre, escudados, pela arma 
imponderável de suas crenças.
Essas crenças, tendo como fundamento as 
conquistas espirituais do passado, são os dog-
mas de fé que nos animam a prosseguir na 
obra de irmanar os povos, de caldear as raças, 
de polarizar energias, para colher os frutos da 
Terra da Promissão – o continente de Colombo.
Joaquim Pedro Salgado Filho. Ministro da Ae-
ronáutica.

Esses heróis incluem também, não só o nosso 
Primeiro Ministro da Aeronáutica, anônimos que dedi-
caram sua vida à aviação e por quem tenho trabalha-
do, antes mesmo do meu mandato como Senadora. 

Quero fazer um referência e peço licença aos milita-
res para abordar aqui o caso dos funcionários, dos avia-
dores, dos comandantes, dos pilotos, que participaram 
da Aviação Civil do Fundo Aerus, aquele fundo de previ-
dência das falidas companhias aéreas Transbrasil e Varig.

Mesmo com as decisões recentes da Justiça, 
determinando que a União arque com os custos do 
rombo do Fundo Aerus, aposentados que dedicaram 
uma vida inteira à aviação civil, infelizmente, ainda es-
tão vivendo em situação precária, com aposentadorias 
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mínimas, com as quais não dá para sobreviver. Muitos 
até já morreram sem dinheiro e sem poderem tratar as 
enfermidades que chegaram com o passar dos anos.

Por isso, eu aproveito esta cerimônia para reno-
var um pedido de que o Governo acolha e cumpra a 
sentença judicial que determina este pagamento. 

Não posso deixar de agradecer, antecipadamente 
também, ao Tenente-Brigadeiro do Ar Juniti Saito, e a 
todos os representantes da Força Aérea Brasileira, que 
gentilmente me concederão, no dia 23 de outubro, Dia 
do Aviador, a Comenda do Grau de Grande Oficial da 
Ordem do Mérito Aeronáutico. Recebo com muita honra 
e apreço essa homenagem, que me deixa feliz e ainda 
mais grata do Comando da Aeronáutica, aqui em Brasília. 

Quero, portanto, parabenizar cada um dos avia-
dores e aviadoras deste Brasil, sejam civis ou milita-
res, durante todos esses anos dedicados à aviação e 
encerrar com um frase curta de um grande e famoso 
aviador francês, Antoine de Saint-Exupéry, mais conhe-
cido por ser autor da grande obra O Pequeno Príncipe. 
Mas aqui cito o Voo Noturno, escrito por ele, que foi 
piloto da Segunda Guerra Mundial e morreu, aos 44 
anos, pilotando uma aeronave durante uma missão na 
África. Ele escreveu: “O que torna belo o deserto é que 
ele esconde um poço em algum lugar”.

A propósito, eu queria, também, antes de encer-
rar, aproveitar para enaltecer, na pessoa do Brigadeiro 
Mesquita, a qualidade e o profissionalismo no comando 
da Assessoria Parlamentar do Comando da Aeronáutica 
e no relacionamento qualificado, de alta competência, 
com esta Casa, o Senado Federal.

Da mesma forma, por estarmos hoje não só ce-
lebrando o Dia do Aviador, queria dizer que, como Se-
nadora mulher, fico muito orgulhosa ao completar 30 
anos o ingresso das mulheres na Aeronáutica.

Elas já demonstraram a sua capacidade e o seu 
comprometimento com a aviação militar, e, na pessoa 
da atenciosa Coronel Patrícia, da Assessoria Parlamen-
tar da Aeronáutica, saúdo todas as mulheres militares 
da Aeronáutica, que escolheram a carreira militar para 
desenvolverem seus talentos e suas habilidades.

Cumprimento todas e todos os militares, espe-
cialmente os aviadores e as autoridades do Comando 
Militar da Aeronáutica, pelo dia e pela homenagem 
que nós, hoje, no Senado, estamos prestando graças 
ao requerimento do nosso colega Vicentinho Alves.

Cumprimentos a todos.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Concedo a palavra ao Exmo Sr. Deputado Federal 
Salvador Zimbaldi.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PDT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 

Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, cumprimento V. 
Exª e também a Senadora Ana Amélia. Cumprimento o 
Brigadeiro Saito, também o Almirante Fernando Eduar-
do e também o General de Exército Marco Antônio de 
Farias. Cumprimentando-os, eu quero cumprimentar 
todos os presentes, os oficiais aqui presentes, e dizer 
da nossa alegria de falar, hoje, no Senado Federal, 
o que, para nós, é uma honra muito grande. E dizer 
que as Forças Armadas, de fato, são o sustentáculo 
da nossa democracia, porque são essas forças que 
garantem a nossa independência. 

E eu, particularmente, quero dizer da minha ale-
gria, Senadora Ana Amélia, dizer da alegria que tenho, 
inclusive, de a minha filha, como dentista, servir na Força 
Aérea Brasileira, como segundo tenente, e dizer que as 
mulheres têm cada vez mais, realmente, que participar.

Acho que a defesa do nosso País pertence a cada 
um de nós, a cada brasileiro, não somente às Forças 
Armadas. E neste aspecto, gostaria apenas de dizer 
da nossa alegria de estar falando hoje, nesta come-
moração do Dia do Aviador, que as Forças Armadas, e 
particularmente a Força Aérea Brasileira, não se limita 
apenas a voar ou fazer a nossa defesa, mas também 
vai em busca de novas tecnologias.

E é nesse aspecto que quero falar um pouquinho 
sobre o reaparelhamento. Esse reaparelhamento, no 
começo, era apenas um projeto de um cargueiro, o 
KC-390, em desenvolvimento pela Embraer, em par-
ceria com a Força Aérea Brasileira. Era para atender 
as necessidades do Brasil de substituir a sua frota de 
aviões de transporte. Tamanha a noção estratégica de 
investimento, o novo avião despertou a atenção de ou-
tros países e já pode ser considerado um sucesso da 
indústria da defesa nacional. Argentina, Chile, Colômbia, 
Portugal e República Tcheca manifestaram a intenção 
de comprar essa aeronave fabricada aqui no Brasil e 
desenvolvida pela Forca Aérea Brasileira. Somados os 
28 aviões para a FAB, já há a expectativa de venda de 
pelo menos sessenta unidades. O detalhe é que esse 
novo avião ainda nem fez o seu primeiro voo, previsto 
para acontecer em 2014. Ou seja, a mesma receita de 
sucesso do passado, de projetos como o avião Ban-
deirante, o Brasília, o Tucano, o caça A-1 está sendo 
repetida com esta nova aeronave.

O sucesso de exportação do KC-390 pode estar só 
no começo. Em junho, a gigante norte-americana Boeing 
assinou um acordo com a Embraer, para que as duas 
empresas, juntas, refaçam a análise de mercado para 
o novo avião. Na prática, isso significa que a previsão 
inicial de até 140 KC-390 exportados deve ser ampliada.

Um KC-390 poderá decolar de Brasília e che-
gar sem escalas a qualquer capital brasileira com 23 
toneladas de carga, sua capacidade máxima. Ou, da 
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Capital Federal e sem peso extra, fazer um voo dire-
to até Porto Príncipe, no Haiti. No caso da República 
Tcheca, um KC-390 que decole com a carga máxima 
de Praga poderá chegar a qualquer ponto da Europa 
e partes da Ásia, África e Oriente Médio sem paradas 
para reabastecimento. Também poderão ser levados 80 
soldados em uma configuração de transporte de tropa, 
64 paraquedistas, 74 macas mais uma equipe médica 
ou ainda contêineres, carros blindados e outros equi-
pamentos. É o futuro para um país, como o Brasil, que 
almeja um importante papel no cenário internacional, 
pronto a ajudar nações amigas nas mais diversas situ-
ações, como ocorreu em 2010, quando aviões da FAB 
estabeleceram uma ponte aérea Brasil-Haiti para ajudar 
as vítimas do terremoto que devastou Porto Príncipe.

Os pré-requisitos de um novo avião de transporte 
incluem pousar em pistas de terra na região Amazônica 
ou sobre a neve na Antártica, onde funciona a esta-
ção de pesquisa brasileira. As turbinas a jato poderão 
levar um KC-390 a mais de 900 quilômetros-hora em 
missões de transporte, mas também devem mantê-lo 
estável em voos mais lentos para lançar cargas, fazer 
pousos táticos ou participar de missões de busca.

No cenário militar, o novo cargueiro será empre-
gado também como avião reabastecedor, ampliando 
a capacidade operacional dos caças da Força Aérea. 
Hoje, todos os F-5, A-1 e F-2000 da FAB, além dos 
caças AF-1 da Marinha, podem cumprir missões as-
sim, como o reabastecimento aéreo.

Para a Força Aérea, o desenvolvimento do KC-
390 é a concretização das prioridades estabelecidas na 
Estratégia Nacional de Defesa, de 2008, que prevê a 
dotação das Forças Armadas de mobilidade estratégica 
para garantir a presença militar com rapidez em qualquer 
ponto do território nacional. O investimento inicial bra-
sileiro foi estimado em aproximadamente R$3 bilhões.

Todos os KC-390 sairão da fábrica da Embraer, 
em Gavião Peixoto, cidade com 4 mil habitantes no 
Estado de São Paulo, a 300 quilômetros da cidade 
de São Paulo, da capital, mas algumas peças serão 
produzidas também nas unidades de Botucatu (SP), 
em São José dos Campos (SP), além das fábricas 
parceiras na Argentina, Portugal e República Tcheca.

Mil profissionais já trabalham com o projeto e, 
quando for iniciada a produção em série, serão gera-
dos cerca de doze mil empregos diretos e indiretos.

Nos últimos quatro anos, a Embraer e a Força 
Aérea focaram no desenvolvimento da aeronave, nas 
parcerias com empresas internacionais e na seleção 
dos fornecedores dos sistemas da aeronave, com prio-

ridade para os projetos de compensações comerciais 
para o Brasil, os chamados off-sets.

Após o primeiro voo, em 2014, os protótipos 
passarão ainda por um período de avaliações e certi-
ficações. E, em 2016, começam as primeiras entregas 
para a FAB e para os clientes de exportação.

A cooperação entre a Embraer e a Força Aérea 
Brasileira também acontece nos próprios esquadrões 
de voo. Apesar de os pré-requisitos do KC-390 estarem 
definidos em detalhes, engenheiros estão acompanhan-
do, de perto, as operações aéreas, para identificar as 
reais necessidades técnicas e operacionais, reapro-
veitando, em benefício do País, todo o conhecimento 
adquirido pela Força Aérea Brasileira. A propriedade 
intelectual do projeto da aeronave é do Governo bra-
sileiro, que deverá aprovar exportações futuras.

Muito em breve, nos próximos desfiles de 7 de se-
tembro em Brasília, com certeza, os novos cargueiros 
reabastecedores estarão nos céus, como exemplo da 
capacidade técnica e visão estratégica do nosso País, 
o Brasil. Nesse sentido, quero parabenizar a Força Aé-
rea Brasileira, as nossas Forças Armadas. Quero dar 
os parabéns ao povo brasileiro pelo Dia do Aviador.

Um grande abraço a todos. Obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Para esta sessão especial em homenagem ao 
Dia do Aviador, contamos com as ilustres presenças do 
Exmo Sr. Embaixador da República do Iraque, Sr. Baker 
Fattah Hussen, do Exmo Sr. Embaixador da República 
Popular da China, Sr. Li Jinzhang, do Exmo Sr. Chefe 
do Estado-Maior da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Aprígio Eduardo de Moura Azevedo, dos exce-
lentíssimos senhores membros do Corpo Diplomático, 
dos Exmos Srs. Oficiais- Generais membros almiranta-
dos do alto comando do Exército e do alto comando 
da Aeronáutica e dos Exmos Srs. Oficiais-Generais da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

E agora, todos de pé, ouviremos o Hino do Aviador. 
(Procede-se à execução do Hino do Aviador.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Cumprida a finalidade da sessão, agradeço às 
personalidades que nos honraram com o seu compa-
recimento.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– Está encerrada a presente sessão, com cumprimento 
especial a todos os aviadores e a todos os integrantes 
das Forças Armadas Brasileiras aqui presentes.

Muito obrigado e parabéns a todos.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 51 minutos.)
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Ata da 190ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 15 de outubro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Anibal Diniz, da Sra. Ana Amélia, do Sr. Paulo Paim  
e da Sra. Angela Portela

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e 
encerra-se às 17 horas e 11 minutos)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos nesta segunda-feira, 15 de outubro.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– O Senado Federal recebeu o Aviso nº 121, de 10 de 
outubro de 2012, do Ministro de Estado dos Transpor-
tes, em resposta ao Requerimento nº 541, de 2012, de 
informações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.

Cópia do Aviso foi encaminhada à Requerente.
O Requerimento vai ao arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 165, de 
21 de setembro de 2012, do Ministro de Estado de 
Minas e Energia, acompanhado de 2 CDs, por meio 
do qual encaminha informações em resposta aos Re-
querimentos nº 456 e 466, de 2012, de informações, 
de autoria dos Senadores Sérgio Petecão e Ivo Cassol.

Informações foram encaminhadas, em cópia, aos 
Requerentes.

O Requerimento retorna à Secretaria-Geral da 
Mesa para as devidas providências.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 51, DE 2012

Altera o art. 126 do Regimento Interno do 
Senado Federal para impor novo critério 
de designação de relatores em Comissões. 

Art. 1º O art. 126 do Regimento Interno do Sena-
do Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 126. A designação de relator será feita de 
acordo com as seguintes regras:
I – independerá da matéria a ser relatada;
II – ocorrerá na primeira reunião que a Comissão 
respectiva realizar após o recebimento do projeto;

III – será realizada por sorteio entre os mem-
bros efetivos da Comissão, presentes ou não, 
respeitado o previsto no art. 129 e ressalvadas 
as hipóteses de relatoria por suplente indica-
das neste Regimento;
IV – o relator indicado pelo sorteio somente 
poderá dele novamente participar após todos 
os membros efetivos da Comissão terem sido 
incumbidos de relatoria. 
 .......................................................................
§ 3º Se o relator designado não retirar o projeto na 
Comissão até a reunião ordinária seguinte à do 
sorteio, será excluído da relatoria, aplicado, para 
todos os efeitos, o inciso IV deste artigo, sendo 
escolhido novo relator na forma do inciso III. (NR)

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

Justificação

As atuais disposições do Art. 126, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, não estabelecem, de 
forma satisfatória, um regramento que propicie uma 
maior imponderabilidade na distribuição de proposições 
às relatorias, no âmbito das Comissões, provocando, 
muitas vezes, a excessiva designação de alguns Se-
nadores, em detrimento dos demais membros, que 
possuem igual responsabilidade de atuação nesses 
órgãos fracionários do Senado Federal.

O caput do Art. 126 tem atualmente a seguinte 
disposição, que considero requerer as alterações que 
proponho:

Art. 126. A designação de relator, independen-
te da matéria e de reunião da comissão, obedecerá 
à proporção das representações partidárias ou dos 
blocos parlamentares nela existentes, será alternada 
entre os seus membros e far-se-á em dois dias úteis 
após o recebimento do projeto, salvo nos casos em 
que este Regimento fixe outro prazo.

Cremos na necessidade de estabelecimentos de 
critérios objetivos e firmes para essa finalidade, de forma 
a possibilitar que todos os Senadores integrantes de Co-
missões possam efetivamente atuar nos trabalhos des-
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tas, independentemente de orientação política ou filiação 
partidária, como forma de exercer na plenitude essas 
relevantes atividades integrantes do processo legislativo. 

O elemento central do sistema que propomos é 
a impessoalidade, através do sistema de sorteio de 
relatoria, à semelhança do que ocorre nos Tribunais 
do Poder Judiciário. 

Cremos ser do interesse de todo o Senado o esta-
belecimento de regras claras e impessoais na distribuição 
das relatorias, pelo que contamos com a aprovação desta 
proposição nesta Casa. – Senador Ricardo Ferraço.

LEGISLAÇÃO CITADA

Regimento Interno do Senado Federal

CAPÍTULO X  
Dos Relatores

Art. 126. A designação de relator, independen-
te da matéria e de reunião da comissão, obedecerá 
à proporção das representações partidárias ou dos 
blocos parlamentares nela existentes, será alternada 
entre os seus membros e far-se-á em dois dias úteis 
após o recebimento do projeto, salvo nos casos em 
que este Regimento fixe outro prazo.

§ 1o O relator do projeto será o das emendas a 
este oferecidas em plenário, salvo ausência ou recusa.

§ 2o Quando se tratar de emenda oferecida pelo 
relator, em plenário, o Presidente da comissão desig-
nará outro Senador para relatá-la, sendo essa circuns-
tância consignada no parecer. (NR)

Art. 127. Não poderá funcionar como relator o 
autor da proposição.

Art. 128. Vencido o relator, o Presidente da co-
missão designará um dos membros, em maioria, para 
suceder-lhe, exceto se o fato ocorrer apenas em re-
lação a parte da proposição ou emenda, quando per-
manecerá o mesmo relator, consignando-se o vencido, 
pormenorizadamente, no parecer.

Art. 129. O Presidente poderá, excepcionalmente, 
funcionar como relator.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O projeto que acaba de ser lido vai à publicação 
e ficará perante a Mesa, pelo prazo de cinco dias úteis, 
para recebimento de emendas.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 64, de 
10 de outubro de 2012, do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, em resposta ao Requerimento 
nº 690, de 2012, de informações, de autoria do Sena-
dor Paulo Bauer.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Foram encaminhados ao Congresso Nacional os 
seguintes ofícios, encaminhando relatórios de gestão 
fiscal, referentes ao 2º quadrimestre de 2012:

– Ofício nº 24, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região; 
– Ofício nº 153, de 2012, do Tribunal Regional 
Trabalho da 12ª Região; 

São as seguintes as matérias:

Ofício GDG/SCOF no 24/2012

São Paulo, 26 de setembro de 2012

Senhor Presidente,
Em cumprimento aos artigos 54 e 55 da Lei Com-

plementar no 101/2000, bem como em observância ao 
disposto no artigo 5o da Lei no 10.028/2000, encami-
nhamos a Vossa Excelência o anexo quadro demons-
trativo Despesa com Pessoal, em relação à Receita 
Corrente Líquida, que compõe o Relatório de Gestão 
Fiscal do Tribunal do Trabalho da 2a Região, do período 
de setembro de 2011 a agosto de 2012.

Esclarecemos que o referido demonstrativo foi pu-
blicado no Diário Oficial da União, Seção 1, página 149, 
em 26 de setembro de 2012, e igualmente, está sendo 
enviado, nesta data, ao C. Tribunal de Contas da União.

Na oportunidade, apresentamos a Vossa Exce-
lência nossos protestos de estima e elevado apreço. – 
Luís Alberto Daguano, Diretor Geral da Administração.
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Ofício nº 153/2012/PRESI

Florianópolis, 3 de outubro de 2012

Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – TRT da 12ª Região
Senhor Presidente,
Atendendo os termos da Mensagem CFIN/CSJT 

nº 030/2012, datada de 19-9-2012, do Conselho Supe-
rior da Justiça do Trabalho – CSJT, encaminho a Vos-
sa Excelência, em anexo, uma cópia do Relatório de 
Gestão Fiscal deste Tribunal (2º quadrimestre/2012), 

com demonstrativo da despesa com pessoal em rela-

ção à receita corrente líquida, referente ao período de 

setembro–2011 a agosto-2012.

Esclareço, por oportuno, que o referido Relatório 

foi publicado no Diário Oficial da União nº 188 do dia 

27-9-2012, Seção 1, página 156.

Respeitosas saudações. – Garibaldi Tadeu Perei-
ra Ferreira – Desembargador do Trabalho – Vice-Pre-

sidente no exercício da Presidência TRT da 12ª Região
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – As matérias serão publicadas no Diário do Se-
nado Federal de 16 de outubro do corrente. 

Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Ricardo Ferraço, em permuta com 
o Senador Paulo Paim.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Exma Srª Presidente desta sessão, Senadora 
Ana Amélia, Sra Senadora, Srs. Senadores, são duas 
as razões que me trazem à tribuna do Senado da Re-
pública nesta segunda-feira. A primeira delas é fazer 
um registro, com absoluta sinceridade, pelo dia 15 de 
outubro, Dia do Professor, registrar o meu carinho, a 
minha admiração, o meu profundo respeito por todos 
os nossos professores e professoras do nosso Brasil, 
por todos aqueles e aquelas que dedicam a sua vida 
à formação e à educação dos nossos jovens, desde 
o professor que trabalha com a educação infantil ao 
professor do ensino superior. 

São eles, sabemos bem, os grandes responsáveis 
– os grandes construtores – pela formação dos nossos 
cidadãos e pela construção das bases sólidas do nos-
so País. Um País que queremos todos cada vez mais 
justo e mais desenvolvido e que só poderá caminhar 
nesse sentido com o investimento efetivo em educa-
ção. E educação de qualidade, porque já superamos 
o nosso primeiro grande desafio, que foi o desafio de 
socializarmos o acesso ao ensino fundamental, por 
exemplo. Mas um choque de qualidade agora é o que 
se faz necessário e inadiável, e a melhoria da educa-
ção brasileira passa necessariamente pela valorização 
dos nossos professores, a começar por uma remune-
ração digna e compatível com o mercado de trabalho. 

A Lei do Piso Salarial foi um grande avanço, sem 
dúvida. Mas sabemos bem que o atual piso não é cum-
prido em boa parte dos nossos Estados e também dos 
nossos Municípios brasileiros. Mesmo se fosse, ainda 
estaria longe de tornar a carreira do magistério atrati-
va aos mais jovens brasileiros – pesquisa recente da 
Organização Internacional do Trabalho revelou que 
os professores do ensino fundamental no Brasil estão 
entre os mais mal remunerados do mundo!

Essa realidade precisa ser mudada para que tan-
tos brasileiros possam ver nessa que é uma das mais 
nobres atividades o atrativo necessário para que nós 
possamos ampliar a presença de mais brasileiras, de 
mais brasileiros no magistério.

Um dos grandes gargalos, seguramente, da edu-
cação é a falta de professores. O Conselho Nacional 
de Educação aponta um déficit de nada mais nada 
menos que 300 mil docentes em todo o País. Vamos 
mudar esse quadro, vamos investir na valorização dos 
professores. Essa é uma prioridade inquestionável e 
temos pela frente uma oportunidade única para tirar-
mos esse que é um discurso feito, refeito a todo mo-
mento por um conjunto cada vez maior de políticos, 
lideranças de todo nível em nosso País.

A oportunidade está colocada diante do debate 
da construção do Plano Nacional de Educação, que 
já foi votado pela Câmara Federal e que se encontra 
em debate aqui no Senado Federal, debate esse que 
se faz na Comissão de Educação, portanto, ambien-
te propício para que possamos, na prática, e não no 
discurso, mostrar o nosso compromisso, ampliando os 
recursos para financiar a educação brasileira.

Evidentemente que os nossos desafios não co-
meçam e não terminam apenas no financiamento. 
Nós temos um conjunto muito grande, muito vasto de 
desafios, que dizem respeito à gestão escolar, dizem 
respeito à necessidade de equipamentos que pos-
sam se tornar atrativos para os nossos jovens. Mas, 
seguramente, a remuneração adequada dos nossos 
professores, dos nossos educadores é premissa, é 
precondição para que nós possamos tornar a ativida-
de mais atrativa diante dos brasileiros.

Portanto, Srª Presidente, faço aqui um registro 
deste 15 de outubro, dia em que comemoramos o Dia 
do Educador, o Dia do Professor em nosso País. 

Mas, também, quero fazer um registro, Srª Pre-
sidente, sobre outra instituição, uma instituição que 
é também um orgulho para todos os brasileiros. Eu 
acompanho há muitos anos o desenvolvimento e a as-
censão exitosa e vigorosa da nossa Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária, referência internacional em 
pesquisa no campo e orgulho para todos os brasileiros.

Só no ano passado, a Embrapa, a nossa Embra-
pa, conquistou, Brasil afora e mundo afora, 93 prêmios 
em consequência, em razão do reconhecimento da re-
putação do grande valor que tem essa companhia não 
apenas para nós, brasileiros, mas para um conjunto 
cada vez maior de países. 

Essa estatal que, desde a semana passada, con-
ta com um novo Presidente: o engenheiro agrônomo 
Maurício Antônio Lopes. Com doutorado em Genética 
Molecular pela Universidade do Arizona e pós-doutora-
do pelo Departamento de Agricultura da FAO, o novo 
Presidente é pesquisador da Embrapa desde 1989 e 
tem um currículo respeitadíssimo. Alcançou essa po-
sição, seguramente, por mérito. Meritocracia absolu-
tamente imprescindível no setor público e, sobretudo, 
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na coordenação de uma empresa dessa reputação, 
dessa complexidade e dessa importância. Tem plenas 
condições, Dr. Maurício, portanto, de reforçar o papel 
estratégico que a Embrapa vem exercendo nas últimas 
décadas para alavancar a produtividade da agropecu-
ária brasileira.

Vejamos, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores: a 
soja, que é de origem asiática e não vingava em clima 
tropical, como o nosso, hoje é carro chefe das expor-
tações brasileiras. O cerrado, antes considerado uma 
região estéril, virou uma das maiores fronteiras agrí-
colas do Planeta. Novas práticas de manejo e uso do 
solo, controle adequado de pragas, desenvolvimento 
de espécies mais nutritivas e resistentes a doenças e 
intempéries, novos insumos e tecnologias foram deci-
sivos para que a nossa produção de grãos crescesse 
aproximadamente 230% dos anos 70 até 2011. A pro-
dutividade do arroz, por exemplo, aumentou acima de 
250% entre os anos 70 e 2011. Da mesma forma, a 
produção de milho viu sua produtividade ascender a 
patamar superior a 300%. A oferta de carne bovina e 
suína, por sua vez, triplicou nos últimos 30 anos. Fru-
tas típicas da região, do Norte e Nordeste, são hoje 
encontradas em mercados do País e até do mundo, e 
ninguém mais se surpreende com novidades como coco 
light, porco com menor teor de colesterol, plantações 
de algodão colorido e arroz com proteína. 

Por trás de todos esses avanços, está a inteli-
gência, o esforço, o trabalho da Empresa, a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Criada em 1973, 
a Estatal tinha por missão garantir a exploração de no-
vas fronteiras agrícolas e a maior oferta de alimentos a 
uma população cada vez mais urbana, mas superou, 
no tempo, todos os seus desafios e se transformou, 
a Embrapa – pelo menos a meu juízo –, num grande 
patrimônio nacional, desafiando até mesmo Nelson 
Rodrigues, que, nesse caso, a unanimidade em rela-
ção à Embrapa não é uma burrice porque a Embrapa 
é de fato uma referência, é um orgulho para todos nós 
brasileiros. 

São as pesquisas e projetos desenvolvidos pela 
Embrapa que vêm, na prática, sustentando os indica-
dores positivos do agronegócio – o saldo comercial do 
setor cresceu 614% nas ultimas duas décadas. O aces-
so à ciência e tecnologia também fortaleceu inúmeros 
núcleos de agricultura familiar e permitiu a inclusão de 
pequenos produtores ao agronegócio.

Mais que isso, o esforço da Embrapa tem asse-
gurado comida mais farta, mais barata e nutritiva na 
mesa dos brasileiros. Também tem multiplicado renda 
e oportunidades de trabalho Brasil afora. Só no ano 
passado, as inovações fomentadas pela estatal Em-

brapa permitiram a criação de mais de 75 mil postos 
de trabalho.

Num país que ainda não conseguiu ingressar no 
seleto grupo dos desenvolvidos, a Embrapa virou si-
nônimo de excelência. Pesquisas com biocombustível 
e programas desenvolvidos com tecnologias de ponta 
ganharam fama mundial. A Embrapa tem 275 acordos 
de cooperação técnica com 56 países e 155 institui-
ções de pesquisa, além de laboratórios no exterior, 
entre tantos, França e Estados Unidos.

Um dos trunfos da Instituição é o compromisso 
com a responsabilidade social e a sustentabilidade 
– isso inclui o trabalho com tribos indígenas, comuni-
dades quilombolas e pescadores, educação ambien-
tal e formação de agricultores. Outro é a atuação em 
consórcio com empresas privadas, universidades e 
organizações não governamentais.

Não dá para relegar a segundo plano um patri-
mônio como esse, uma conquista nacional verde e 
amarelo como é a Embrapa nem para aceitar a per-
da recente de terreno no mercado. A participação da 
Embrapa em alguns dos segmentos mais dinâmicos 
do agronegócio gira hoje em torno de um terço do 
que era 5 anos atrás. Na última safra, a empresa 
vendeu menos de 15% das sementes de soja e 
menos de 10% dos híbr idos de mi lho comer-
cializados no País.

O reforço de recursos para pesquisa e a renova-
ção do quadro de pesquisadores são essenciais para 
revigorarmos a nossa Embrapa. Não dá para garantir 
a excelência de um trabalho de ponta com um orça-
mento de pouco mais de R$2 bilhões – valor estagnado 
nos últimos anos.

Convém observar que, pelos cálculos do Ipea, 
a cada R$1,00 investido pela Embrapa, são gerados 
aproximadamente R$9,00 para a sociedade.

Se a Embrapa deve ou não competir com o setor 
privado, se ela deve ou não abrir seu capital ou mesmo 
ampliar sua participação no exterior, exportando um 
know-how invejado no mundo todo, é outra história, 
que precisa e deve ser aprofundada.

A polêmica em torno dos novos rumos da institui-
ção precisa ser baseada em critérios técnicos, sem per-
der o foco na missão primeira da empresa: inovar, criar 
e transmitir conhecimentos na área do agronegócio.

O certo é que o Brasil só tem a ganhar fortale-
cendo uma empresa que teve e continuará tendo um 
papel estratégico no enorme salto dado pelo agrone-
gócio brasileiro. Uma empresa que promete dar ainda 
muito mais orgulho ao País, com uma colaboração 
decisiva na construção de uma economia cada vez 
mais sustentável.
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Ao tempo em que desejamos sucesso ao novo 
presidente Maurício Antônio Lopes, nós também cha-
mamos a atenção do Governo Federal, chamamos a 
atenção do Senado e do Congresso para a necessi-
dade do fortalecimento da nossa Embrapa para que, 
mais fortalecida, com mais musculatura, possa estar 
apta a enfrentar os tantos e importantes desafios que 
fazem parte da agenda brasileira e, seguramente, da 
sua missão.

Eu registro, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, esse desejo que faço na tarde de segunda-feira.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Ricardo Ferraço e en-
dosso as manifestações não só da homenagem que 
fez com justiça aos professores do nosso País, parti-
cularmente do seu Estado, o Espírito Santo, e também 
pela referência feita ao novo Presidente da Embrapa, 
que é uma instituição que orgulha a todos os brasilei-
ros, numa área tão relevante para a economia do País 
e para a área da ciência.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito pela liderança do PSDB, o Senador Alvaro 
Dias, e, em seguida o Senador Paulo Paim.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Sena-
dora Ana Amélia, Srs. Senadores, a nossa homenagem 
aos professores do Brasil. 

O professor é o artífice da Pátria. De suas mãos, 
hábeis ou inábeis, a grandeza ou a impotência da na-
cionalidade. 

A nossa homenagem, neste dia, a todos os pro-
fessores brasileiros.

Estamos hoje vivendo duas décadas sem Ulys-
ses Guimarães. Hoje é dia também de homenagens 
a essa liderança excepcional, do meu ponto de vista, 
a maior de todas de minha geração. 

A lacuna abissal deixada pelo político Ulysses 
Guimarães se projeta nos dias atuais. Um vazio ético 
e de decência no exercício da atividade parlamen-
tar é perceptível no marco dos 20 anos de sua morte. 

Ulysses foi um estadista memorável e sua 
presença indelével no epicentro dos principais 
acontecimentos da História de nosso País, na se-
gunda metade do século ��, ficou marcada nas ver-��, ficou marcada nas ver-ficou marcada nas ver-
tentes do “Senhor Constituinte”, “Senhor Diretas”, 
personificando a mais legítima expressão parlamentar 
em defesa da cidadania. 

Eu tive a felicidade de conviver com Ulysses Gui-
marães como Presidente do MDB, como condutor da 
campanha das Diretas Já, convocando-me a organizar 
o primeiro grande comício por eleições diretas, que se 

realizou na Boca Maldita, em Curitiba, no dia 12 de ja-
neiro de 1984. 

O seu notável itinerário político será reve-
renciado por inúmeros oradores nesta segunda-feira. 
Registramos de forma singela que ele foi capaz de ca-
pitanear a resistência ao regime autoritário com bra-
vura cívica. Com destemor empunhou a bandeira da 
anistia e foi o timoneiro de muitos lemes: do movimen-
to “Diretas Já” à Assembleia Nacional Constituinte. 

Ulysses foi um protagonista que nunca deixou 
sua vaidade pessoal roubar a cena. Articulou com ma-
estria e soube agregar, reunir e arregimentar forças 
em prol da pátria e dos brasileiros. 

A moral é o cerne da Pátria. A corrupção é o 
cupim da República. República suja pela cor-
rupção impune tomba nas mãos de demago-
gos, que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. 
Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia 
quem roube, eis o primeiro mandamento da 
moral pública.

Esse trecho lapidar do discurso proferido por 
ocasião da promulgação da Constituição cidadã é 
atualíssimo.

Do discurso Constituintes: Os profetas do Ama-
nhã, proferido após ser eleito Presidente da Assem-
bleia Nacional Constituinte, em 2 de fevereiro de 1987, 
retiro algumas passagens memoráveis. Disse Ulysses: 

Quando as elites políticas pensam apenas 
na sobrevivência de seu poder oligárquico, 
colocam em risco a soberania nacional. A se-
gurança será sempre precária, onde houver o 
clamor dos oprimidos. Nenhum país será su-
ficientemente poderoso, se poderosa não for 
a coesão entre os seus habitantes. Uma casa 
dividida não saberá opor-se com êxito ao assal-
to dos inimigos. Liberdade, soberania, justiça. 
Sobre essas ideias simples constituíram-se 
as maiores nações da história. Toda história 
política tem sido a luta do homem para rea-
lizar, na terra, o grande ideal de igualdade e 
fraternidade. Vencer as injustiças, sem violar 
a liberdade, pode parecer programa para so-
ciedades da utopia, como tantos sonhadores 
escreveram antes e depois de Morus. mas, na 
realidade, é um projeto inseparável da existên-
cia humana e que se cumpre a cada dia que 
passa. Os momentos de despotismo, com todo 
o assanho dos tiranos, são eclípticos. Preva-
lece a incessante expedição da humanidade 
para a realização do reino de Deus entre os 
homens, conforme a grande esperança cristã. 
Conduzir essa caminhada é tarefa da política. 
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Sem esse ideal maior, a política desce de sua 
grandeza à superfície das disputas menores, 
do jogo ridículo do poder pessoal, da acanhada 
busca de glórias pálidas e efêmeras.

Que Ulysses Guimarães nos inspire!
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Convido para fazer o uso da palavra o Senador 
Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dora Ana Amélia, que preside a sessão, Senadoras 
e Senadores, no dia de hoje, não há como não vir à 
tribuna sem falar dos professores, aqueles que foram 
os nossos mestres, são mestres dos nossos filhos e 
serão mestres dos filhos de nossos filhos. É mais do 
que legítimo que todo ano nós lembremos o Dia do 
Professor: 15 de outubro. 

Mas, com certeza, a cada dia que passa, está 
mais difícil encontrar motivos para os professores fes-
tejarem essa data. A profissão, que é a mais valorizada 
nos países com intenso desenvolvimento, no Brasil, 
continua a ser uma das últimas opções de profissão 
ou carreira. 

Anos atrás, falar que você tinha optado pela carrei-
ra de professor, pelo magistrado, era motivo de orgulho 
para toda a família. Hoje, quando você diz que é pro-
fessor, logo alguém diz: “Ah, sim, professor, ah, legal.” 

Enfim, como se não bastasse a situação descon-
fortável para os nossos mestres, o professor tem que 
conviver agora com os mais diversos tipos de proble-
mas sociais, condições de trabalho e outros da época 
em que vivemos, com os mais diferentes tipos de re-
cursos que estão a exigir novos rumos para a forma 
de orientar e de transmitir o conhecimento.

Por isso mesmo, chamou-me a atenção uma ma-
téria da Revista Nova Escola, edição especial, do dia 
12 de agosto de 2012, sobre a difícil fase dos alunos 
nos anos finais do ensino fundamental. 

Infelizmente, não foram identificados os profes-
sores que se manifestaram, mas podemos destacar 
algumas opiniões. Assim se expressa uma professora 
de Língua Portuguesa, sem querer se identificar: “Os 
acadêmicos não saem dos seus gabinetes. Nós co-
nhecemos os alunos, mas não sabemos o que fazer. 
Precisamos de ajuda como tornar essa escola atrativa”. 

Porém, muito marcante foi o depoimento de uma 
professora de Geografia. Diz ela: “Eu acredito que o 
desafio é reaprender a dar aula para essa adolescên-
cia. Não está fácil”. 

Outra opinião de uma professora, estampada 
na mesma revista: “O estudante não valoriza a figura 

do professor. Eu creio que nossa profissão está muito 
subjugada”. 

Essa declaração motivou o seguinte comentário 
por parte de Débora Rana, professora e formadora do 
Instituto Avisa Lá, de São Paulo. Diz ela: “Não é pos-
sível generalizar a relação entre docentes e alunos. 
Em muitos casos é o próprio professor que se sente 
desvalorizado, e, lamentavelmente, essa imagem é 
que prevalece. 

Vale pensar, então, qual é a visão desta realida-
de? Os profissionais que dão importância ao seu tra-
balho se posicionam firmemente, defendem a classe, 
apontam numa perspectiva que possa melhorar a sua 
qualidade de vida e também desta moçada.”

Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, entendo 
que não basta a boa vontade dos docentes, que dão 
o máximo de si, mas têm de desdobrar-se em jorna-
das de trabalho inaceitáveis, já que o magistério exige 
muito mais que um simples horário de permanência 
em sala de aula. Os profissionais do magistério têm 
de estar preocupados com a atualização em suas áre-
as, em preparar as aulas a serem ministradas, têm de 
elaborar instrumentos de avaliação do aprendizado e 
dedicam parte fundamental de seu tempo à correção 
das avaliações aplicadas.

Ser professor, Srªs e Srs. Senadores, mais do 
que uma profissão é ter uma missão de fé. O desafio 
para a formação dos homens do futuro e das mulhe-
res, incutindo neles noções de ética, de responsabili-
dade, de combate à corrupção está em grande parte 
na mão desses heróis, os professores. Certamente 
as crianças têm de aprender em casa as regras e os 
princípios básicos da convivência social, mas são os 
professores que complementam a formação da perso-
nalidade de cada um.

Grande parcela da educação, anteriormente cons-
truída na família, hoje depende da escola, pois, levan-
do-se em conta a quantidade de mães que também 
trabalham fora de casa, as crianças passam a depen-
der mais da formação da escola do que formação de 
casa. Inúmeras são as mulheres que são donas de 
casa, que dirigem uma casa, que vivem sozinhas com 
seus filhos, e ainda trabalham fora. 

Porém, o professor deixou, já há algum tempo, 
de destacar-se por aquela aura de sabedoria que é a 
marca principal da sua profissão, que o caracterizou 
desde os tempos clássicos da civilização grega. 

Transformou-se, nos dias atuais, num repassador 
de conhecimentos, e muitas pessoas não valorizam e 
menosprezam a sua competência e a sua importância 
para o desenvolvimento humano e na construção de 
uma sociedade justa, libertária, igualitária e que seja 
pautada na linha dos direitos humanos, por entenderem 
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que as informações são facilmente alcançáveis com 
a facilidade do mundo moderno e da rede mundial de 
computadores. 

Será que o professor pode ser dispensável na 
educação do futuro? Claro que não! Será que se con-
cretizará a ficção de que poderá vir a ser substituído 
pela máquina? Claro que não! Entendo que não, tenho 
certeza de que não. E é por isso que continuaremos 
sempre lembrando e festejando entre nós, embora 
eles tenham pouco a festejar, o Dia do Professor, uma 
forma justa de homenageá-lo. 

Srs. Senadores e Senadoras, o Dia do Professor 
é lembrado, mundialmente, em 5 de outubro. Há uma 
explicação no mínimo curiosa para que no Brasil seja 
comemorado no dia 15 de outubro. Aliás, é preciso des-
tacar que é uma das poucas datas de homenagens a 
profissionais que a grande maioria dos brasileiros tem 
na lembrança, dentro de outras tantas datas. 

É interessante lembrar, nesta oportunidade, que 
esta data foi escolhida, inicialmente, por ser o dia em 
que se reverencia a memória de Santa Teresa d’Ávila. 
Essa santa da Igreja Católica viveu no Século �VI e 
foi reconhecida por sua inteligência incomum, compa-
rada à dos doutores da Igreja, o que lhe valeu o título 
de Padroeira dos Professores. 

Mas há ainda outra razão histórica a reforçar 
esse dia como de grande importância para o ensino, 
para o conhecimento, para a cultura no Brasil. Ele é 
tido como o marco inicial do ensino público no Brasil, 
já que foi em 15 de outubro de 1827 que D. Pedro I 
editou o decreto imperial que ordenava a criação de 
escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas 
e lugares do Império.

As primeiras comemorações do Dia do Professor 
no dia 15 de outubro nos remetem à década de 30 do 
século passado. No Estado de São Paulo, a comemo-
ração tomou ares oficiais com a Lei Estadual nº 174, 
de 13 de outubro de 1948. Houve, então, o chamado 
efeito dominó, que podemos considerar benéfico, e 
muitos outros Estados aprovaram, então, lei no mes-
mo sentido, consagrando feriado escolar do Dia do 
Professor em 15 de outubro.

Nacionalmente, a data foi oficializada como fe-
riado escolar pelo Decreto Federal nº 52.682, de 14 
de outubro, lá em 1963.

Quem não se lembra com carinho e com gostinho 
de saudade dos primeiros mestres que o ajudavam a 
soletrar o “bê-á-bá”? É impossível negar que se trata 
de uma influência que nos marca para toda vida. 

Ainda que todas as facilidades tecnológicas desse 
novo mundo venham a estar ao alcance dos nossos 
olhos e de nossas mãos, é impensável que a educa-
ção possa prescindir da figura do professor. Por isso, 

queremos prestar nossas sinceras homenagens a essa 
classe que luta pela grandeza do nosso País e de nos-
sa gente. Eles, os professores, transformam as nossas 
crianças em homens e mulheres dotados do conhe-
cimento indispensável ao exercício de sua atividade 
profissional compatível com suas inclinações e opções.

Ainda que desvalorizados e mal remunerados, 
os professores continuam sendo responsáveis pelo 
desenvolvimento da Nação e de nossa gente. 

Sem sombra de dúvida, se o nosso País e outros, 
como o Japão, EUA, Itália, Alemanha, França, são o que 
são, grandes potencias econômicas do planeta devem 
principalmente aos professores. Nossos cumprimentos 
a todos que exercem tão nobre profissão. Repito: você 
são nossos heróis, nossa heroínas!

Sr. Presidente, aproveito o tema para lembrar de 
dois projetos de nossa autoria: o Projeto nº 191, de 
2009, prevê procedimentos de socialização, ampa-
ros jurisdicional e medida de proteção para os casos 
de violência contra o professor oriunda da relação de 
educação. 

Essa matéria já foi votada em diversas comissões. 
Está na última Comissão agora para o parecer final e 
aí à Câmara dos Deputados. 

O outro é o Projeto n° 178, que já foi aprovado 
no Senado e está na Câmara sob o nº 71/57, de 2010, 
aguardando a indicação do Relator. 

Este projeto fortalece a cultura de paz nas esco-
las e na comunidades adjacentes; respeito à liberdade, 
apreço à tolerância e superação de todas as formas 
de violência internas e externas nas escolas; traduzem 
a nova perspectiva de criar uma cultura de paz como 
princípio educativo e respeito aos professores. 

Proponho, então, algumas mudanças na LDB 
para o trato da questão de segurança nas escolas, ao 
professor e ao aluno. 

Eu gostaria, ainda, respeitosamente, Srª Presiden-
ta, de abordar um pouco a respeito da importância do 
piso nacional do magistério, Senador Cristovam. V. Exª 
é o baluarte dessa luta. Eu não me esqueço do dia da 
votação, do dia em que V. Exª e a Senadora Ideli Sal-
vatti lideraram este Senado e que depois o Presidente 
Lula sancionou. Até hoje cinco Estados, no mínimo, não 
cumprem a Lei 11.738, aprovado aqui neste Senado 
e sancionada pelo Presidente Lula, em 2008. Essa é 
uma das principais conquistas dos trabalhadores da 
educação brasileira. 

Parabéns aos Estados da Federação que cum-
prem a Lei na íntegra! Destaco aqui Acre, Amapá, 
Distrito Federal, Mato Grosso e Rondônia. Estamos, 
assim, resgatando a dignidade dos professores. Mas 
há Estados que não cumprem integralmente a Lei. Vou 
aqui ler o nome desses Estados, conforme pesquisa 
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feita aqui no Senado: Ceará, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Roraima, São Paulo e Tocantins. Esses não 
cumprem integralmente a Lei. E há os Estados que não 
pagam o piso: Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito San-
to, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Sergipe. 

Espero, estou na torcida para que esses Esta-
dos – e vejam que eles são quase a maioria – que 
ainda não se adequaram à Lei nº 11.738, de 2008, o 
façam o quanto antes. Lembro que o valor do piso hoje 
é R$1.451,00, para uma jornada de 40 horas sema-
nais. Lembro também que o menor salário do nosso 
gabinete, daquele que faz o trabalho, digamos, mais 
de transporte, trabalho honesto, sério, tranquilo, mas 
que não exige nível superior, daquele que transporta 
os livros, os cadernos, nossos projetos de uma sala 
para outra, é de R$2.080,00. Então, um ajudante de 
cada gabinete nosso ganha, no mínimo, R$2.000,00, 
e os professores estão lutando para poder ter...

Senador Cristovam, não tenho como não dar um 
aparte a V. Exª. Eu ia dar o aparte no final. Mas, por 
tudo que V. Exª representa nessa área, faço questão 
do aparte neste momento, para que ele esteja contem-
plado no meu pronunciamento.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Paim, eu estava aqui me controlando para 
não fazer um aparte porque vou falar sobre o assunto...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Tenho 
certeza.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
...e não quero ser repetitivo. Eu pedi um aparte só para 
dizer da alegria, da satisfação que tenho de ver a sua 
presença neste Senado em todos os temas que são 
importantes e que, às vezes, passam ao largo dos de-
bates. Fico muito feliz que o senhor tenha trazido aqui 
o assunto do Dia do Professor, que muitos conside-
ram que é apenas um feriado de aula, mas que é um 
marco para refletirmos sobre a situação do professor, 
e a situação do professor no dia de hoje tem a cara do 
futuro do País. Um país se mede, no seu futuro, pelo 
que são suas escolas no dia de hoje. E suas escolas, 
a alma delas é o professor. É apenas para manifestar 
minha alegria, minha satisfação de vê-lo tratando desse 
assunto aqui no plenário do Senado hoje.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Cristovam. V. Exª pode ter certeza 
absoluta de que, para mim, é uma alegria receber esse 
seu depoimento.

Mas eu quero também, aqui, de forma muito tran-
quila, declarar o meu entendimento e o meu respeito 
às entidades sindicais representativas do magistério. 
Parabéns pela luta, parabéns pela forma como defen-

dem, com muita convicção, um caminho melhor para 
todos os mestres, para todos os professores, melho-
rando, assim, não só a qualidade de vida dos profes-
sores, dos homens e das mulheres, mas também de 
todo o nosso povo, porque pensar no bem do professor 
é pensar no bem da humanidade.

E finalizo este assunto com uma frase do educa-
dor Paulo Freire: “A luta dos professores em defesa dos 
seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida 
como um momento importante de sua prática docente, 
enquanto prática ética. Não é algo que vem de fora da 
atividade docente, é algo que dela faz parte.”

Srª Presidenta, eu não poderia deixar também 
de falar – já que falei de educação – da importância 
do decreto assinado pela Presidenta Dilma, regula-
mentando a política de cotas. Foi publicado, no Diário 
Oficial de hoje, o Decreto Presidencial nº 7824, que 
regulamenta a Lei nº 12711, que dispõe sobre o in-
gresso nas universidades federais e nas instituições 
federais de ensino técnico de nível médio, intitulada 
Lei das Cotas.

A nova norma determina que os resultados obtidos 
pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) poderão ser utilizados como critério de seleção 
para o ingresso nas instituições federais que ofertam 
vagas de educação superior. Ademais, as instituições 
federais de educação superior, em cada curso seletivo 
para ingresso na graduação, reservarão, no mínimo, 
50% de suas vagas para estudantes que tenham cursa-
do integralmente o ensino médio em escolas públicas, 
inclusive em cursos de educação profissional técnica. 
E ainda, dentro dessa distribuição, 50% das vagas se-
rão reservadas a estudantes com renda familiar abaixo 
de 1,5 salário mínimo e a negros, pardos e indígenas. 
Em relação aos ingressos das instituições federais de 
ensino técnico de nível médio, o Decreto determina 
que elas deverão reservar, em cada curso, no mínimo 
50% de suas vagas para estudantes que tenham cur-
sado integralmente o ensino fundamental  em 
escolas públicas, obedecendo ao mesmo critério 
do atendimento fixado para os cursos de graduação

Vale ressaltar que não poderão concorrer às 
vagas, para essas cotas, estudantes que não tenham 
estudado em escolas públicas.

O texto da recente norma deixa aberta ainda 
a possibilidade de a instituição educacional, por meio 
de políticas específicas de ações afirmativas, ins-
tituir reservas de vagas suplementares ou de outra 
modalidade, levando em conta a cota social, ou seja, 
para aqueles cuja renda per capita da família não ul-
trapasse a 1,5 salário mínimo. 

Com o objetivo, e aí eu termino, Srª. Presidenta, 
de avaliar e dar cumprimento ao Decreto ora editado, 
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foi instituído um Comitê de Acompanhamento e Avalia-
ção de Reserva de Vagas nas Instituições Federais de 
Educação Superior e do Ensino Técnico composto de 
dois representantes do Ministério da Educação; dois 
representantes da Secretaria de Políticas da Promo-
ção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
um representante da Fundação Nacional do Índio. A 
participação no Comité é considerada prestação de 
serviço público relevante e não remunerada.

Quero cumprimentar a Presidenta Dilma pela 
sua firmeza, pela sua coragem e pela sua coerência. 
Havia uma pressão de alguns reitores – e eu me re-
corro, mais uma vez ao Senador Cristovam– que não 
queriam aprovar e implementar a política de cota. E, 
Senador Cristovam – eu coloquei no meu Twitter, Se-
nador –, muitos desses que resistem são aqueles que 
usaram a política de cotas para fazer curso de gradu-
ação no exterior. 

Então, mais uma vez, agradeço a V. Exª e cum-
primento a Presidenta Dilma. Não houve pressão de 
setor econômico nenhum, ela baixou o Decreto e dis-
se: “A política de cotas é para pobres, principalmente 
pobres”. Ela chama de cotas sociais, que contemplam 
negros e índios, e principalmente os alunos de escolas 
públicas. Terão que ser aplicadas as cotas a partir já 
do vestibular de janeiro, embora – a lei é clara e o de-
creto também– possam ser aplicadas em quatro anos. 

Não é justo, e aí eu termino, Srª Presidenta: se 
90% da juventude brasileira estudam em escola pú-
blica, por que somente 10% ficavam com quase 90% 
das vagas?

Agora, 10% ficam com 50%, e 90% ficam com 
os outros 50%. É o mínimo de justiça. Antes, os 10% 
ficavam com 90% das vagas das universidades fe-
derais. Agora, pelo menos 50% daqueles de escolas 
públicas ficam com 50% das vagas na federal, e 10%, 
que são aqueles que estão nas escolas privadas (o que 
é a totalidade), ficarão, também, com os outros 50%. 

Não é justiça plena, mas se fez um pouco de jus-
tiça, para que filho de pobre e de classe média, branco 
– repito, porque é equivocado dizer que só comparece 
negro –, negro e índio possam sonhar em ter, também, 
um diploma de doutor. 

Era isso, Srª Presidente. Obrigado. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento-o, Senador Paim, e solicito a V. 
Exa a gentileza de presidir a sessão.

Eu queria aproveitar, em nome do Senado, e dar 
as boas-vindas aos visitantes que estão assistindo a 
esta sessão, do nosso Senado Federal.

A Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passo a palavra neste momento, pela Liderança 
do PP, à Senadora do Rio Grande do Sul Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP– RS. Pela Lideran-
ça. Sem revisão da oradora.) – Srªs e Srs. Senadores, 
nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da TV 
Senado, servidores desta Casa, nossos visitantes, que 
já saudei, não sou certamente a primeira e tampouco 
serei a última oradora, no dia de hoje, a usar a tribuna 
para falar do dia dedicado ao professor. E é com mui-E é com mui-com mui-
ta preocupação, como cidadã e como Senadora, com 
mandato parlamentar conferido pelos eleitores do meu 
Estado, que faço esta intervenção na tribuna.

Hoje deveria ser um dia de comemorações. Hoje 
– claro, todos sabem – é o Dia do Professor, mas con-
fesso que não há nenhum clima para comemorações, 
como bem frisou, agora há pouco, o Senador Paulo 
Paim, com todo o respeito e merecimento que atribuo a 
essa atividade básica e de importância inquestionável. 
A situação da nossa educação, apesar dos esforços 
que muitos professores têm tido ao longo da nossa 
história, é grave e preocupante.

Pesquisa feita pela Fundação Carlos Chagas 
em 2009, encomendada pela Fundação Victor Civita 
e que serviu de base para o editorial do jornal Zero 
Hora, de Porto Alegre, deste domingo, confirmou que 
quase ninguém mais quer ser professor ou professora 
em nosso País. Dos 1.500 alunos do 3º ano do ensino 
médio ouvidos pelos pesquisadores, Senador Cristo-
vam Buarque, apenas 2% confirmaram a intenção de 
cursar alguma licenciatura voltada para o magistério 
ou para Pedagogia. Isso prova, Srªs e Srs. Senadores, 
o quão desvalorizada está essa profissão nobre, que, 
nas décadas de 60 e 70, estava entre as mais dese-
jadas pelos brasileiros.

Alguns países, como a Finlândia, a Coreia do 
Sul, Cingapura e a própria China, gigantesca no seu 
tamanho, são exemplos para os brasileiros, porque 
esses países investiram maciçamente em educação, 
e, na Finlândia, um professor é mais reverenciado que 
um médico, é mais valorizado que um médico. Um pro-
fessor tem um status diferenciado na sociedade filan-
desa, e é assim que nós deveríamos tratar os nossos 
mestres em todos os níveis.

Esses dados dessa pesquisa, infelizmente, refor-
çam que os professores, mesmo sendo tão necessá-
rios quanto nas décadas de 60 e 70 para a formação 
dos brasileiros, estão com total falta de prestígio entre 
os jovens e as gerações que mais deles dependem.

A Fundação Carlos Chagas analisou ainda a si-
tuação de 180 escolas públicas e conveniadas de seis 
capitais brasileiras de quatro regiões. Os municípios 
pesquisados são mantidos em sigilo, e as convenia-
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das representam 27% dessa amostra. As principais 
constatações também são igualmente preocupantes: 
salas de aula lotadas, infraestrutura dos prédios pre-
cária, professores com pouca formação acadêmica e 
com remuneração menor do que o piso nacional da 
categoria, como há pouco aqui foi referido.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente 
Paulo Paim, os professores precisam ser olhados com 
mais admiração e tratados com respeito, seja pelas 
autoridades que devem cumprir a lei, seja pelos alu-
nos, seja pelos pais dos alunos, seja pela sociedade 
brasileira. E toda a sociedade, inclusive o Governo 
Federal, precisa de ações concretas e propositivas 
para possibilitar esse retorno de valorização a essa 
categoria. Os profissionais com vocação e dedicação 
à atividade do magistério têm papel relevante nesse 
processo, mas precisamos de maior mobilização, fa-
vorável a essa mudança.

O meu Estado, o Rio Grande do Sul – e há pou-
co foi referido aqui –, está com sérios problemas para 
pagar o salário dos professores. E, apesar de ser 
considerado um Estado rico, ele não cumpre a Lei do 
Piso Nacional dos Professores. Tenho recebido, aliás, 
manifestações de professores, via Facebook ou Twit-
ter, como da Profª Flávia Silveira, que hoje pediu que 
o Governo do meu Estado pague o piso salarial dos 
professores. Essa é apenas uma das questões que têm 
chegado ao meu gabinete e que precisam de solução 
por parte das autoridades.

O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, sob 
a Presidência de Cezar Miola, tem feito algumas ações 
para superar as carências do Poder Público na área da 
educação. Desde 2008, o Tribunal deu prioridade para 
os Municípios responsáveis pelo ensino fundamental 
e infantil em que a necessidade de criação de vagas 
é maior do que nos demais. O Tribunal tem agido nes-
se filtro e considerado as contas desses Municípios, 
nos quais a situação financeira não é das melhores.

Esse movimento tem conseguido ampliar signifi-
cativamente as matrículas em Municípios gaúchos. O 
Tribunal ainda não tem os dados para quantificar esse 
aumento, mas há um movimento importante nessa 
direção. Além disso, tenho falado dos recursos para 
prefeituras que não têm chegado ao destino. Desde 
a semana passada, quando prefeitos de todo o País 
vieram a Brasília, insisto sobre a atenção que “a pri-
ma rica”, a União, precisa dar “aos primos pobres”, os 
Municípios. Sem repasses do Fundo de Participação 
dos Municípios, o FPM, gerido pelo Governo Federal, 
fica difícil aumentar os investimentos na educação. Só 
as perdas do Fundeb – o Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – já acumulam R$17 

bilhões. São as perdas com o Fundeb. É um dinheiro 
que existe e que simplesmente poderia ser repassado 
para suprir essa área crucial para o desenvolvimento, 
como a educação.

Os prefeitos têm usado esse tema, “educação”, 
nos seus discursos, na própria campanha eleitoral. 
Mas a população precisa votar em quem realmente 
cumprirá essas promessas. Precisamos cobrar isso e 
ficar sempre vigilantes.

Como informou o editorial a que me referi há 
pouco, sem professores não há médicos, sem pro-
fessores não há engenheiros, sem professores não 
há advogados e outros ofícios mais respeitados pela 
sociedade. Concordo que o professor é a base da for-
mação de todos os demais profissionais. Todos nós, 
inclusive desta Casa, precisamos criar as condições 
para que os mestres tenham orgulho da profissão que 
escolheram, e não o contrário.

Por ter feito o Curso Normal, lá nos anos 70, 80, 
hoje curso do Magistério, é que tenho motivo especial 
para valorizar o trabalho dos professores. Fico triste, 
muito triste quando leio, ouço ou vejo notícias de alu-
nos agredindo professores em vários cantos do País; 
um retrato nada edificante para a sociedade brasilei-
ra, que precisa, cada vez mais, estimular o ensino de 
qualidade e precisa se preocupar com a formação de 
seus professores do ensino básico e médio, grandes 
gargalos da educação brasileira.

Professores hoje são heróis do quotidiano, traba-
lham sem condições, e a maioria, muitas vezes, con-
segue resultados surpreendentes. Temos um exército 
de bons mestres, desde aqueles que, no passado, 
como a minha cunhada, a quem homenageio agora, 
viúva, Dora Viana Cardoso, lá em Rio Pardo, hoje aos 
94 anos e que, lá no passado, ensinou as primeiras 
letras ao meu saudoso marido, Otávio Omar Cardoso, 
que havia ficado órfão muito criança.

No interior do nosso País continental, Senador 
Cristovam, são muitos os casos de Doras, ensinando, 
às vezes à luz de velas, seus filhos, seus netos, seus 
sobrinhos ou filhos adotados.

Também orgulhosamente quero homenagear 
minha irmã, Profª Ruth Bussolotto, que, na Escola Es-
tadual de Ensino Fundamental Profª Delfina Loureiro, 
no bairro da Gaúcha, lá na minha Lagoa Vermelha, 
como diretora, fez uma revolução, levando os pais para 
dentro da escola, e, assim, melhorar o desempenho 
dos alunos e também dos professores. Eu tenho mui-
to orgulho porque ali, nessa escola, fiz o meu estágio 
como professora do Magistério.

Por fim, mas não menos importante, queria apre-
sentar desta tribuna os meus sinceros cumprimentos 
a uma querida professora, Maria San Martins, que, no 
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ensino médio, quando eu estava fazendo exatamente 
o curso de Magistério, ensinou-me muito, não apenas 
a educação formal, mas sobretudo a desenvolver o 
caráter e a fazer a coisa certa. Foi minha professora 
de Português, Prof. Cristovam Buarque.

Quero agradecer também àqueles mestres que 
tanto me ajudaram no então Grupo Escolar Argenti-
na, que fechou as portas, lamentavelmente, em Por-
to Alegre; no Grupo Escolar Otelo Rosa, também em 
Porto Alegre; na Escola Estadual Presidente Kennedy, 
também lá na minha Lagoa Vermelha; e na Pontifícia 
Universidade do Rio Grande do Sul, onde fiz o curso 
de Comunicação Social da Famecos, na nossa PUC.

Fica aqui a minha homenagem pela dedicação de 
todos esses mestres e de todos aqueles que, desde o 
ensino fundamental, me ajudaram e me inspiraram a 
seguir o exemplo deles. Minha homenagem àqueles 
que ajudam a construir uma educação de qualidade, 
pela dedicação e pelo compromisso com a juventude, 
que vai fazer a construção do País.

Com muita alegria, concedo o aparte ao nosso 
mestre e professor, nosso Senador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senadora Ana Amélia, um pouco quase que para re-
petir o que falei no aparte ao Senador Paulo Paim. A 
minha alegria de ver mais um Senador, uma Senadora 
aqui na tribuna lembrando o Dia dos Professores, os 
que carregam o futuro do Brasil. Cada brasileiro car-
rega um pouquinho o futuro do Brasil; cada um; não 
há um que não carregue um pedacinho; mas o pro-
fessor é o que carrega mais futuro, porque carrega os 
ombros dos habitantes do futuro deste País e a cabe-
ça que eles terão. E nós carregamos o futuro de um 
país com os ombros, o trabalho e a cabeça. Cada vez 
mais, a cabeça vai ser mais importante. Então, é ape-
nas para cumprimentá-la e dizer da minha satisfação 
e felicidade, porque a senhora cita nomes específicos 
de professores, inclusive sua irmã, que tiveram papel 
tão importante. Muito obrigado. Eu digo isso como 
professor também.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu agra-
deço muito. A minha irmã está recém-aposentada, e eu 
disse a ela que ela deveria continuar no ofício, porque 
é vocacionada para isto, para uma educação de quali-
dade. E ela só é feita, o resultado só aparece quando 
a família é envolvida no desempenho escolar, quando 
o pai é chamado à escola para receber o boletim do 
mês ou do semestre, e quando o professor e o diretor 
da escola se envolvem e se preocupam com a presen-
ça constante ou com a ausência do filho e comunicam 
aos pais para que eles saibam qual é exatamente o 
comportamento e a atitude do aluno. Às vezes, esse 
abandono, Senador Cristovam, é a razão do absente-

ísmo e da falta da presença desse aluno na escola. E 
isso tem prejudicado muito. E eu penso que o diretor 
de uma escola, especialmente no ensino fundamen-
tal, tem dupla função, a de pai e a de mestre, mas, 
lamentavelmente, os professores do nosso País hoje 
estão sendo sobrecarregados, porque a eles também 
está sendo transferida a responsabilidade que é da 
família na educação e na formação dos princípios e 
dos valores das crianças e dos adolescentes, de modo 
especial. Assim é que também é sobrecarregada essa 
responsabilidade aos professores.

Queria dizer que essas homenagens que fiz são 
absolutamente justas por conhecer as figuras que men-
cionei aqui há pouco, desde a minha cunhada Dora 
Viana Cardoso, que está lá em Rio Pardo, assistindo a 
esta sessão; também a Maria San Martins, que está lá 
em Caxias do Sul, assistindo a esta sessão de home-
nagem aos professores; e a minha irmã, lá em Lagoa 
Vermelha, Ruth Bussolotto. E a todos os professores, 
como eu disse, que ajudaram na construção da minha 
formação e também desses princípios éticos e morais 
que eu procuro seguir conforme esse exemplo dado.

Senador Paulo Paim, muito obrigada ao senhor, 
que está presidindo esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Muito bem, Senadora Ana Amélia. Parabéns pelo seu 
pronunciamento nessa tarde em que todos nós aqui, 
todos os Senadores que usaram a palavra fizeram 
uma justa homenagem aos nossos mestres, aos nos-
sos professores. Parabéns pelo seu pronunciamento.

Passamos a palavra ao Senador Casildo Malda-
ner e, em seguida, ao Senador Cristovam como Líder. 
O Senador Casildo Maldaner como orador inscrito.

Senador Casildo, enquanto V. Exª se dirige à tri-
buna, permita que eu leia esse ofício.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência comunica que a Excelentíssima 
Senhora Presidente da República adotou, em 10 de 
outubro de 2012, e publicou no mesmo dia, mês e ano, 
a Medida Provisória nº 583, de 2012, que abre crédi-
to extraordinário, em favor do Ministério da Integração 
Nacional, no valor de R$ 676.000.000,00 (seiscentos 
e setenta e seis milhões de reais), para os fins que 
especifica.

A matéria será encaminhada, nos termos do § 6º 
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
onde poderá receber emendas.

Ainda:
É o seguinte o calendário de tramitação:

Calendário

–Publicação no DO: 10-10-2012 (Edição Extra)
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–Emendas: até 16-10-2012 (6 dias após a 
publicação)
–Prazo na Comissão: *
–Remessa do processo à CD: -
–Prazo na CD: até 6-11-2012 (até 28º dia) 
–Recebimento previsto no SF: 6-11-2012
–Prazo no SF: de 7-11-2012 a 20-11-2012 
(42º dia)
–Se modificado, devolução à CD: 20-11-2012
–Prazo para apreciação das modificações do 
SF, pela CD: de 21-11-2012 a 23-11-2012 (43º 
ao 45º dia)
–Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de: 24-11-2012 (46º dia)
–Prazo final no Congresso: 8-12-2012

*Declaração incidental de inconstitucionali-
dade do caput do art. 5º da Resolução do 
Congresso Nacional nº 1, de 2002, com efi-
cácia ex nunc – Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012. Lida 
a comunicação do Supremo Tribunal Federal 
ao Congresso Nacional na sessão do SF de 
15 de março de 2012, e feita a comunicação 
à Câmara dos Deputados por meio do Ofício 
nº 102, de 2012-CN. 

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Com a palavra o nobre representante de Santa 
Catarina; nobre e querido amigo, Casildo Maldaner, 
e eu consultava a ele, há poucos minutos, onde fica 
a cidade de Itapema. Ele dizia: “Bem perto de Floria-
nópolis.” Eu confirmei que vou estar lá na Federação 
dos Trabalhadores da Indústria para um debate sobre 
a questão sindical, e V. Exª também é convidado pelos 
sindicatos que me informaram. Faço questão de, em 
público, dizer a V. Exª.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Paulo Paim, que preside esta ses-
são, cumprimento V. Exª e os caros colegas. 

Sem dúvida alguma, em Itapema, V. Exª irá falar 
aos quarenta e poucos sindicatos de trabalhadores 
em Santa Catarina. Fica na Grande Florianópolis, fica 
entre cidades, enfim, da capital, Itajaí – que é uma ci-
dade maior –, Balneário Camboriú, fica mais ou menos 
nessas proximidades, mais ou menos com 45 minu-
tos do aeroporto dá para se deslocar até esse grande 
acontecimento. E, com certeza, será abrilhantado esse 
encontro com a presença de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Obrigado. 

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – V. Exª, que defende tantos trabalhadores no 
Brasil, como também de outras vezes que tem ido ao 
Estado e a outros lugares do Brasil inteiro. Eu vou fa-
zer um esforço para poder prestigiá-lo nesse encontro, 
sem dúvida alguma.

Mas, caros colegas, Srs. Senadores e Srªs Se-
nadoras, nós vimos, nesta tarde, a começar com o 
Senador Ricardo Ferraço, cumprimentando o Dia dos 
Professores. Em seguida, veio o Senador Alvaro Dias. 
Aí compareceu, também, o Senador Paulo Paim, falan-
do dos professores. A Senadora Ana Amélia também 
discorreu, recordando, inclusive, que irmãs dela são 
professoras, se aposentaram, estão participando em 
vários lugares do Rio Grande do Sul, recordando até a 
Lagoa Vermelha, Caxias do Sul, dentre outras cidades. 

E eu quero pegar uma carona para cumprimentar 
o Dia do Mestre. O Dia do Mestre, sem dúvida alguma, 
não só dos catarinenses, mas do Brasil inteiro. Quero 
fazer esse registro da minha homenagem ao nosso 
mestre. Nós sabemos que, nesta tarde, até vão falar 
aqui vários Senadores e Senadoras que são mestres, 
mas o mestre dos mestres é o nosso Senador, nosso 
reitor, nosso Professor Cristovam Buarque. Ele vai falar 
e aí, ele falando, eu sei que representa muito bem o 
Senado, fala o Brasil, homenageando o dia do Magis-
tério, o Dia do Professor, ele, como mestre dos mes-
tres, nessa lida. Por isso eu quero, ao registrar esse 
dia também, aproveitar que nós vamos ter hoje uma 
sessão em homenagem a Ulysses Guimarães, nesta 
Casa, os 20 anos, oportunidade em que vamos prestar 
essa homenagem aqui no Senado, o Senador Alvaro 
Dias também já fez uma manifestação em homena-
gem ao nosso mestre do Partido, Ulysses Guimarães. 

E quero também aproveitar, depois de uma ca-
minhada de três, quatro meses, das eleições munici-
pais, Sr. Presidente, caros colegas, desses meses de 
disputas municipais nos cinco mil e poucos Municípios 
do Brasil, não foi diferente em nosso Estado, em San-
ta Catarina... Nesse primeiro turno, os embates acon-
teceram – com exceção, é claro, do Distrito Federal, 
onde não ocorrem eleições nessa época –, e vamos 
ter agora na segunda empreitada, são oitenta e poucas 
cidades no Brasil, nós teremos em Santa Catarina, em 
três cidades, na capital, em Joinville e em Blumenau. 
Mas não podia deixar de fazer um registro do nosso 
Partido, do PMDB, do qual tenho a honra de ser pre-
sidente de honra. Novamente o PMDB arregaçou as 
mangas e fez valer a sua história, alcançando outra 
grande vitória nas eleições municipais. 

Faço este registro porque é um debate municipal, 
são as questões de seus municípios, de todos os par-
tidos, mas é o debate dos acontecimentos, das suas 
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comunidades, são coligações sui generis muitas vezes, 
mas ali se debate o futuro das pessoas que vivem nos 
Municípios, sem dúvida alguma, foram embates árduos. 

Depois do dia 8 de outubro somos, mais uma vez, 
o nosso Partido no caso, o mais forte e representativo 
partido político de nosso Estado, conquistamos mais 
que o dobro de prefeituras que o segundo colocado, 
tivemos uma votação extraordinária, superior a 1 mi-
lhão de votos, e garantimos a maior representatividade 
no Poder Legislativo dos Municípios.

Com o trabalho de nosso time, em 2013, teremos 
104 prefeitos e 71 vices. Esses 104 prefeitos repre-
sentam pouco mais de 35% das prefeituras em Santa 
Catarina; estaremos presentes em 143 administrações 
municipais (na majoritária); seremos representados 
nas câmaras municipais por 869 vereadores. E a elei-
ção não terminou. Estamos no segundo turno nas três 
principais cidades de Santa Catarina, com os candida-
tos mais preparados para governá-las. Vamos crescer 
ainda mais. É o desejo nosso, respeitando nossos ad-
versários. Essa é a posição.

Além disso, o PMDB foi vitorioso em cidades es-
tratégicas para o desenvolvimento catarinense, como 
Braço do Norte, Curitibanos, Ibirama, Ituporanga, La-
ges, Laguna, Maravilha, Rio do Sul, São Bento do Sul, 
São Joaquim e São Miguel do Oeste, entre outras. Das 
36 sedes de secretarias regionais, o PMDB venceu 
em 19, com candidatos a prefeito e vice. E vencemos 
adversários históricos em 16 dessas cidades.

Nossos números são reflexo de muito trabalho 
e determinação e não será diferente agora. Mais do 
que nunca, uniremos forças para consolidar nossos 
resultados e garantir a vitória também em Florianópo-
lis, Joinville e Blumenau.

Eu diria, como dizia o Ulysses, a luta continua. 
Essas são as posições: o PMDB, em Santa Cata-

rina, como disse antes, representa 35,2% entre todos 
os partidos das prefeituras municipais. Temos também 
10% das prefeituras brasileiras. O PMDB conquistou 
no Brasil, no País, 1.036 prefeituras, nós ficamos com 
104, em torno de 10%. E também dos quase 8 mil ve-
readores que o PMDB conquistou no Brasil, nós fica-
mos com 10%. Inclusive hoje, em Florianópolis, estarão 
reunidos os prefeitos e vices para apoiar o segundo 
turno dos nossos candidatos em Florianópolis, que é 
o nosso candidato Gean Loureiro, e também o nosso 
candidato em Joinville, que é companheiro Udo Döhler, 
que foi para o segundo turno. Em Blumenau, teremos 
lá o Jean, que não é do nosso partido, mas nós parti-
cipamos com o vice, que é o César Botelho.

Também hoje, em Florianópolis, o Partido, além 
de reunir os nossos companheiros eleitos para reforçar 
a caminhada dos nossos companheiros no segundo 

turno, presta uma homenagem aos 20 anos do nos-
so chefe maior no Brasil, do nosso sempre e eterno 
Ulysses Guimarães. 

Essa homenagem será feita hoje, no começo da 
noite, em Florianópolis, no momento em que os com-
panheiros se reunirem. 

Então, não poderia deixar de fazer também, nes-
te instante, Sr. Presidente, caros colegas, um registro 
do desempenho do nosso Partido em Santa Catarina, 
numa disputa democrática, nas eleições municipais, 
em que repetimos e até melhoramos o resultado das 
urnas, em função das lutas, da história do Partido, co-
ligado, é claro, em vários Municípios. 

Nós ficamos com a maioria, como disse, das 
prefeituras, participamos também com vices em 71 
Municípios, como vice em composições com outros 
partidos políticos que fazem parte da coligação com o 
nosso governo, nos respeitando. Houve embates, na-
turalmente, muitas vezes, ferrenhos nas discussões, 
mas sempre democraticamente respeitando as posi-
ções, deixando que as comunidades decidissem para 
ver quem são os gestores de seus munícipes.

Levam-se muito em consideração as disputas 
localizadas. São disputas que vêm lá do nosso litoral 
até a fronteira com a Argentina, onde nós temos seis, 
sete Municípios que compreendem a fronteira com a 
Argentina, a se destacar São Miguel do Oeste, onde 
conseguimos voltar à prefeitura, com nossos compa-
nheiros, com muita luta, muita dedicação, fazendo as 
discussões das propostas municipais. O Valar, nosso 
candidato, logrou êxito. 

E na outra ponta agora, no litoral, estamos no 
segundo turno com o Gean, lá em Florianópolis, no 
próximo dia 28 de outubro. Faço este registro porque 
todos participaram, os companheiros, de uma forma 
ou de outra, o nosso companheiro Luiz Henrique, que 
foi presidente nacional do PMDB, que se destaca, foi 
nosso governador por oito anos, em Santa Catarina, 
por dois mandatos, nas caminhadas pelo Estado afora, 
os nossos deputados federais, que se dedicaram de 
corpo e alma, os nossos deputados estaduais. 

E eu, como presidente de honra do nosso Partido, 
não poderia deixar de, aqui da tribuna do Senado, fazer 
o registro desse embate democrático que ocorreu no 
último dia 7 de outubro. E também, por que não, para 
mim, pessoalmente, foi um dia muito grato, porque no 
último dia 7 de outubro eu comemorei meio século da 
minha primeira investidura como candidato a vereador 
num Município pequenininho, lá no oeste catarinense, 
onde na época fiz a qualificação eleitoral e disputei a 
primeira eleição para vereador.

Eu, aos 20 anos, tive a honra de ser eleito verea-
dor, e, à época também, as eleições ocorriam no mes-
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mo dia 7 de outubro daquele tempo. Tive a honra de 
comemorar, neste 7 de outubro, onde votei – sempre 
na mesma urna, do mesmo Município –, de recordar 
velhos companheiros e companheiras, pessoas da co-
munidade, quando lá fui para votar, no último dia 7, no 
interior do Município de Modelo, naquela comunidade. 
Pessoas com seus oitenta e poucos anos que recorda-
vam ainda e que diziam que – àquela época, em que 
não havia Internet, não havia Twitter, Facebook, não 
havia essas coisas – as campanhas mais se faziam 
gastando, não só a sola do calçado, mas gastando os 
cascos de animais, dos cavalos, era assim que se fa-
zia. Então, havia senhoras com seus oitenta e poucos 
anos e companheiros que recordavam: “Olha, Casil-
do, você passou lá em casa, pedindo voto a cavalo, 
naquela época”. Isso faz 50 anos, e continuam votan-
do. Esse encontro, para mim, foi uma coisa que muito 
emociona e faz parte do meu currículo, da minha vida, 
essa caminhada.

Faço esse registro das eleições municipais, do 
desempenho do nosso Partido; coligado, é claro, com 
vários outros partidos – em alguns lugares com cha-
pa pura; outros, com coligações –, mas desse emba-
te democrático que nós tivemos, no último dia 7 de 
outubro. E, naturalmente, como em outros lugares do 
Brasil, preparando-se para o segundo turno. E, nós, 
igualmente, em três cidades: na capital, em Joinville e 
Blumenau, em que estamos participando no próximo 
dia 28. Teremos, ainda, algumas caminhadas, nessas 
três cidades para ver, democraticamente, quem é que 
o povo escolhe para ser o gestor de seus munícipes.

Essas são as considerações, Sr. Presidente, que 
faço na tarde de hoje, depois de longos meses de ca-
minhadas, de embate. E estamos voltando à Casa para 
uma semana de votações, de lutas, aqui no Senado 
Federal e no Congresso da República.

Eram só essas considerações, Sr. Presidente, 
nobres colegas.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem. Esse foi o Senador Casildo Malda-
ner. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.

Agora vou passar a palavra, como Líder do PDT, 
ao Senador Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, como 
diversos outros e outras aqui, antes de mim, inclusive 
o senhor, Senador Paim, eu creio que hoje temos que 
falar do Dia do Professor, porque o Dia do Professor 
deveria ser o Dia do Futuro do País, porque o futuro de 
um país tem a cara da sua escola no presente.

Olhe como são as escolas de um país hoje e 
você verá como será a cara do país no futuro. E, em-
bora a escola e educação não sejam apenas professor, 
sejam os prédios confortáveis, bem equipados, com 
salas disciplinadas, em número reduzido, em horário 
integral, sem greves, apesar de que a escola é uma 
coisa muito mais ampla, a cara da escola é a cara do 
professor. Olhe para a cara de um professor, para o 
brilho nos olhos deles, e você verá a cara da escola. 
E a cara do professor, os olhos dele, Senador Paim, 
dependem do respeito que a sociedade tem para com 
o professor, Senador Sérgio. E o respeito tem a cara 
do salário em países como o nosso, onde o salário é 
fundamental. Então, o salário é a cara do respeito que a 
sociedade dá ao professor. O respeito que o professor 
recebe da sociedade é a cara da escola, e a escola é 
a cara do futuro; logo, o futuro de um país tem a cara 
do salário do professor nos dias de hoje.

Não que baste pagar bem. Se, de repente, au-
mentassem muito os salários dos professores, a es-
cola não melhoraria na mesma proporção. Para que o 
professor tenha um salário que repercuta na qualidade 
da educação, é preciso que ele tenha muito boa for-
mação, que ele seja escolhido entre os profissionais 
mais bem preparados do País e é preciso que ele seja 
dedicado exclusivamente à atividade profissional. É 
preciso ganhar bem para exigir dele uma boa dedi-
cação. É preciso pagar bem para atrair os melhores 
e para dar uma formação melhor do que a dos outros 
profissionais do Brasil. 

Não basta salário. Nem de longe basta o salá-
rio. Mas não há como ter os melhores quadros de um 
país dedicados à atividade do magistério se nós não 
tivermos bons salários para os professores. A própria 
palavra magistério vem de algo superior, vem de algo 
maior, vem de algo ligado ao magnífico.

Numa sociedade como a nossa – e, quando eu 
digo a nossa hoje, eu digo no mundo inteiro –, onde 
já não há mais aquela ideia da valorização pura e 
simples pela causa que um defende, hoje em dia é o 
salário que determina isso, e nós não temos salários 
bons para os professores, como eu vou mostrar aqui, 
Senador Paim, comparando com outros países. Mais 
que isso, nós não damos o respeito devido para que 
neste País o professor seja a categoria profissional 
mais respeitada. 

Senador Paim, eu estava na campanha presiden-
cial de 2006, na cidade de Lages, Santa Catarina, e 
falei coisas como essa, e uma senhora veio para mim 
e disse: “É muito fácil defender tanto a educação. E se 
o seu filho lhe dissesse, como me disse o meu, que 
vai deixar tudo o mais para ser professor, o senhor fi-
caria feliz?” Perguntou-me assim, na bucha, como se 
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diz, e eu lembro que, apesar do choque da pergunta, 
eu disse para ela que, se um filho meu dissesse que 
ia ser professor no Brasil de hoje, eu diria para ele que 
eu me sentia como se o Brasil estivesse em guerra e 
ele dissesse que estava se alistando ao Exército para 
ir para o campo de batalha. Eu ia ficar muito preocupa-
do, mas orgulhoso do heroísmo do meu filho, porque, 
hoje, para ser professor no Brasil, precisa, sobretudo, 
heroísmo. 

Cada vez que nós diminuímos o respeito que 
damos a uma categoria, aumenta a quantidade de 
heroísmo que é preciso em alguns para exercerem 
essa profissão. Nenhuma profissão é tão necessária 
como o professor, pela razão pura e simples de que 
todas as demais profissões decorrem de professores. 
Engenheiros são importantes, economistas, médicos, 
dentistas, tudo é importante, mas todos esses decor-
rem de um professor.

Não é por acaso, Senador Paim, que eu tenho 
na minha sala uma galeria dos meus ex-professores 
marcantes, desde uma das primeiríssimas professoras 
minhas. Então, lá, na minha sala, eu levo de um lugar 
para outro, porque é preciso lembrar que foram aque-
les que me fizeram; porque uma pessoa, diferente dos 
outros animais, nasce duas vezes: nasce no momento 
do parto, em que sua mãe lhe dá à luz, e nasce no 
momento em que, na escola, um professor lhe dá a 
luz do conhecimento, lhe abre a cabeça. 

Os outros animais só têm o primeiro nascimento. 
Os seres humanos, por sermos racionais, por precisar-
mos de inteligência para a convivência e a produção 
na sociedade, nascemos duas vezes. E eu considero 
que aqueles professores que tenho, na minha sala, 
tiveram algo fundamental com o meu nascimento, o 
meu nascimento. 

Lamentavelmente, o que olhamos, Senador Pau-
lo, só para dar uma ideia, é como no Brasil, historica-
mente, tivemos o abandono da educação e, por isso, 
o abandono dos professores. Tivemos, no Brasil, nove 
grandes planos nacionais: tivemos, desde um plano, 
em 1939, de Getúlio Vargas, chamado Plano Especial 
de Obras Públicas e Reaparelhamento da Defesa Na-
cional; tivemos outro, em 1943, na época de Getúlio 
Vargas; tivemos o Plano Salte, muito importante na 
industrialização, do governo Eurico Gaspar Dutra; ti-
vemos o Plano de Metas, no governo de Juscelino Ku-
bitschek; tivemos o Plano Trienal de Desenvolvimento 
Econômico e Social, de João Goulart; tivemos o Pla-
no de Ação Econômica, do governo Castelo Branco; 
o Programa Estratégico de Desenvolvimento, do Mé-
dici; tivemos o I Plano Nacional de Desenvolvimento, 
do Médici; tivemos o II Plano Nacional de Desenvol-
vimento, do Geisel. E educação não entrou, Senador 

Paim! Acreditem, pasmem, a educação não foi um item 
considerado, quase que minimamente, em nenhum dos 
grandes planos da História brasileira. Tivemos planos 
para estradas, para hidrelétricas, para indústrias, para 
telecomunicações, e não tivemos plano sério, radical, 
avançado para a educação. 

E o resultado que vemos é a nossa posição in-
ferior na educação, em comparação com os outros 
países. A 6ª economia mundial, a nossa, a 6ª mais 
rica, é a 88ª pior em educação. Vamos colocando, de 
cima para baixo, as economias e chegamos ao 6º lu-
gar, entramos. Nós vamos colocando nossa posição, 
na educação, esperamos chegar 88º, para aparecer. 

O futuro é impossível nessas condições. Nessas 
condições, é impossível ter um futuro de produção de 
alta tecnologia, que é a chave do desenvolvimento in-
dustrial do futuro. É impossível ter uma sociedade justa, 
eficiente, distributiva. É impossível ter uma sociedade 
com segurança. É impossível resolver todos os outros 
problemas. Quando a gente vê a comparação do Brasil 
com os outros países, em matéria de educação, é de 
assustar. Eu vou repetir: é de assustar o futuro que se 
pode prever para o Brasil, se não fizermos uma revo-
lução – uma revolução! – na educação.

Quando a gente analisa os dados do Banco Mun-
dial, da OCDE, da OIT, a gente percebe como o pro-
fessor brasileiro é um dos mais mal pagos no mundo 
inteiro. Países muito mais pobres que o Brasil pagam 
salários melhores. E aí exigem mais, e aí conseguem 
os melhor formados na sociedade, os mais brilhantes 
para a categoria.

Mas, no Brasil, o professor tem renda abaixo da 
renda média dos demais cidadãos brasileiros. A média 
brasileira está acima do salário dos professores. Não 
tem futuro um país como esse, porque essa renda é 
carregada por esses cada vez mais, inclusive. 

Até algum tempo atrás, dava para não ter tão 
bons salários. E alguns diriam: “mas já houve bons 
salários”. Mas era para poucos. O Brasil nunca pagou 
bons salários, porque quando pagou bons salários era 
para pouquíssimos professores, que educavam uma 
minoria privilegiada, para continuar explorando o res-
to dos trabalhadores brasileiros. Quando as massas 
chegaram às escolas, os salários caíram. Então, não 
dá para dizer que se pagou bem em nenhum momento 
da história do Brasil, porque se pagava para poucos. 
Não se pagavam bons salários para uma categoria 
expressiva como a atual, de quase dois milhões de 
professores. 

A renda nacional está em R$21 mil, o salário do 
professor médio está em 12 mil reais... Desculpem, a 
renda é de R$21 mil e o salário do professor no Brasil 
está muito abaixo disso.
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Se a gente considera o PIB per capita nacional, 
que é de aproximadamente mil dólares por mês, a 
renda média de um professor brasileiro é muito menor. 
E quando a gente compara com os países ricos, os 
professores do ensino fundamental com mais de 15 
anos de experiência ganham em média 30 mil dólares 
ao ano, 60 mil reais ao ano. E nós ganhamos no Brasil 
um salário muito inferior a esse valor.

O professor de ensino fundamental em países 
desenvolvidos recebe por ano uma renda 17% supe-
rior ao salário médio de seus países. Aqui recebemos 
menos do que o salário médio do Brasil. 

O rendimento anual de um docente de ensino 
fundamental no Brasil é 10%, veja bem, 10% do que 
recebe um professor na Suíça. Dez por cento!

Aí alguns dizem: “mas é um país rico, a renda 
per capita é alta.” É verdade. A renda per capita na 
Suíça é apenas cinco vezes maior do que a brasileira, 
mas o salário do professor é dez vezes mais do que 
a brasileira. 

Não tem futuro um país que continua tratando o 
professor assim. Em Estados ricos, como São Paulo e 
Rio de Janeiro, o professor ganha em média R$1.800 
mil por mês. O salário médio do Brasil é R$1.500,00. 
Não há quase diferença no salário pago nos Estados 
mais ricos e no salário pago na média brasileira. 

Agora, Senador Paim, o senhor sabia, já fez as 
contas, que nós, Senadores, ganhamos em um mês o 
que um professor médio brasileiro ganha em um ano 
e meio de trabalho? Tem futuro um país que paga os 
seus parlamentares, como a mim, um salário por mês 
que equivale a um ano e meio dos salários dos profes-
sores? Não tem futuro. Não tem futuro por duas razões: 
primeiro, pagando isso não consegue trazer os melho-
res quadros, e, segundo, que pagando isso não pode 
exigir do professor a dedicação que ele precisa ter para 
realizar o trabalho de magistério no mundo moderno. 

Mas essa é a realidade. Nós levantamos, eu e 
minha assessoria, uma lista aleatória de 73 cidades. 
Dessas, apenas 17 têm um salário inferior aos dos mais 
ricos Estados brasileiros. Entre essas, Nairobi, Lima, 
Mumbai e Cairo, cidades que a gente pode dizer que 
são, realmente, pobres cidades na renda per capita. 

Em praticamente toda a Europa, nos Estados Uni-
dos, no Japão, os salários são pelo menos cinco vezes 
superiores ao de um professor do ensino fundamental 
nos mais ricos Estados brasileiros, para nem falar da 
média, porque aí a diferença não seria de cinco vezes, 
seria provavelmente seis vezes superior. 

Os professores que começam a carreira no Brasil 
têm salários bem abaixo de uma lista de 38 países, da 
qual apenas Peru e a Indonésia apenas pagam me-
nos. O salário anual médio de um professor em início 

de carreira no País chegava a apenas US$4.8 mil – 
R$9.400 mil. Na Alemanha, R$60 mil.

A renda per capita da Alemanha não chega a 
quatro vezes a brasileira, mas o salário de seus pro-
fessores chega a oito vezes mais do que a brasileira.

Na Coreia do Sul, o salário médio dos professores 
é 121% superior à renda média nacional. O professor 
ganha mais do que a média dos outros profissionais. 
No Brasil é abaixo. 

Isso mostra qual é a importância que a gente dá 
à profissão. As profissões importantes ganham mais 
do que a média. As profissões que são tratadas como 
sem importância ganham menos do que a média. É o 
caso do Brasil com os nossos professores.

O próprio Senador Paim falou, há pouco, que 
temos cinco Estados que não pagam o piso salarial, 
que é de R$1.400 mil.

O senhor fez algo corretíssimo: listou os Estados 
que pagam. É correto, mas é triste que o País tenha 
Estados que não cumprem uma lei que diz respeito ao 
salário do professor. E os governadores desses Esta-
dos continuam com mandato. Não devia ter mandato 
quem não cumpre a lei, sobretudo uma lei tão impor-
tante como a lei do piso salarial do professor.

Agora, Senador Paim, vale a pena a gente se per-
guntar por que isso. Por quê? Por que somos diferentes 
do resto do mundo e, portanto, temos o risco de um 
futuro pior do que o do resto do mundo?Eu costumo 
dizer que é por duas razões. Uma é cultural: somos 
um país que, por alguma razão, no passado, deixou 
de dar importância à atividade intelectual, à atividade 
mental. Nós não somos um país que valoriza a cultu-
ra. Não somos! Não somos! Por alguma razão. Aqui, 
você mede se uma pessoa é de destaque pela marca 
do carro, pelo tamanho da casa, pelo valor na conta 
bancária, não pelos anos de estudo que essa pessoa 
tem. Mesmo quem gasta um dinheirão para educar seu 
filho numa escola particular não está querendo que 
esse seu filho seja bem educado, está querendo ele 
tenha uma renda alta depois de formado. Vê a escola 
não como um instrumento de educação, mas como 
uma espécie de caderneta de poupança onde ele põe, 
todo mês, a mensalidade da escola para, depois, rece-
ber, com juros e correção monetária, o salário desses 
meninos e meninas. 

Alguma coisa aconteceu na nossa formação, na 
mente do Brasil, que faz com que a educação não seja 
importante. Quando um trabalhador pobre, no ônibus, 
olha para o lado e vê um carro bonito e olha para o ou-
tro e vê uma escola boa, ele tem mais inveja do carro 
bonito do que da escola boa. Essa é a primeira causa. 
A segunda é política. Como somos um país dividido 
em andar de cima, de privilegiados, e andar de baixo, 
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de excluídos, nós cuidamos das coisas importantes 
do andar de cima – saúde, transporte, segurança – e 
abandonamos o andar de baixo – transporte, saúde, 
segurança e educação também. 

Cuidamos da educação da parte de cima, des-
prezamos a educação da parte de baixo, como despre-
zamos saúde, transporte, segurança. Uma prova disso 
é como, apesar de todo o desprezo pela educação, o 
Brasil sempre teve certo cuidado com a universidade, 
que era do andar de cima, não era do andar de baixo.

Uma das boas coisas é que a gente está subindo 
do andar de baixo para o andar de cima, na universi-
dade, com jovens de classe média baixa entrando na 
universidade. Mas em condições precaríssimas, em 
universidades sem qualidade, e levando para essa 
universidade uma cabeça sem a qualidade necessária 
para acompanhar um bom curso, porque não teve um 
bom ensino médio. E hoje tem uma matéria na Folha 
de S.Paulo, um artigo do jornalista Antônio Góis, mos-
trando isto: os limites do ensino superior por falta de 
ensino médio no Brasil.

Essas duas razões levam a que o Brasil tenha 
abandonado a educação e levam a que, com isso, nós 
estejamos abandonando o futuro da Nação brasileira. 
Futuro que nasce na escola. A escola é uma espécie 
de aeroporto para o futuro, tanto para cada indivíduo 
quanto para uma sociedade inteira. É na escola que 
a gente caminha, para depois decolar. E, aí, fazer o 
que é preciso de indústria, de agricultura, de serviços. 
Mas tudo começa nesse decolar, a partir da escola.

Senador, o que fazer? Primeiro, lembrar o seguin-
te: 20 anos o Brasil já tem de governos progressistas 
politicamente, desde Itamar Franco, que veio do MDB, 
um comprometido com a luta democrática, até Dilma 
Rousseff. Nós passamos por Itamar, Fernando Henri-
que, Lula, Dilma. Um quinto de século já levamos com 
esses governos, 20 anos. É um quinto de século. E o 
que foi feito para revolucionar a educação? Eu direi, 
com quatro letras: nada! Piorou? Não. Mas nada para 
revolucionar. Tudo o que fizemos foram pequenos ges-
tos, que estamos fazendo ao longo de 500 anos, pe-
quenininhos. Como fizemos durante algum tempo com 
a abolição da escravatura, Lei do Ventre Livre, Lei do 
Sexagenário, proibição do tráfico. Mas nada de abolição.

Estamos fazendo com a educação: Fundef, Fun-
deb, merenda, Ideb, livro didático, pequenos saltinhos. 
Mas o salto radical, a revolução, não se quer fazer. Eu 
defendo – e chamo esta Casa para debater, e na próxi-
ma semana vamos ter mais um debate sobre o assunto 
na Comissão de Educação – que o caminho para isso 
é a federalização da educação de base.

Não vejo como podemos pedir aos Municípios 
do Brasil – inclusive os ricos, mas, sobretudo, os 

pobres –, não sei como podemos pedir para pagar 
um salário decente, digno, aos professores, capaz 
de atrair a população melhor formada dos nossos 
jovens para o magistério.

Não é possível ter uma boa escola se o salário 
do professor é inferior a R$9 mil por mês. E esses 
R$9 mil não saíram do ar. É mais ou menos o salário 
que é pago em alguns países tipo Chile e Coréia do 
Sul. Não falo em Estados Unidos e Suíça, mas em 
países que tenham o nosso nível econômico. Com 
menos de R$9 mil nós não atrairemos os bons qua-
dros da sociedade que estão em busca de salário.

Pela comparação com os salários das outras 
categorias – e não vou citar uma a uma, porque já 
citei a dos Senadores –, R$9 mil por mês, Senador 
Sérgio, ainda é menos da metade do nosso salário. 
Não tem futuro um país que não pagar R$9 mil de 
salário ao professor.

Eu não estou falando em aumentar os salários de 
todos os professores; estou falando em uma carreira 
federal em que a dedicação exclusiva seja necessária 
e a estabilidade seja condicionada a uma avaliação 
periódica do trabalho, do desempenho, da formação 
e do aprimoramento do professor, em que ele seja 
capaz de chegar à sala de aula e usar os modernos 
equipamentos de computação e de televisão para dar 
uma boa aula. 

E quando falei nesses R$9 mil e entreguei um 
documento à Presidência da República, Senador Paim, 
propondo isso em 20 anos, o que eu soube – e não 
tive nenhuma resposta direta – é que tinham achado 
engraçado um Senador ter a ideia maluca de falar num 
salário de R$9 mil para professor. Riram, eu soube. 
Isso mostra esse desprezo histórico do Brasil pela 
educação e mostra, portanto, um desprezo histórico 
do Brasil pelo futuro, um país preso ao presente, em 
que um trabalhador prefere um carro a uma escola, 
porque a escola é uma coisa do futuro, o carro é uma 
coisa do presente. Isso pode estrangular o futuro do 
Brasil e impedir que nós – não falo mais em desenvol-
ver, Senador Paim – nos civilizemos, porque é muito 
mais importante civilizar-se do que se desenvolver.

Desenvolver-se está muito próximo de crescer 
a economia. Aí você cresce a economia, mas não 
aumenta a distribuição; você cresce a economia e a 
produção, mas não melhora o trânsito, porque produ-
ziu mais automóveis, mas não melhorou o transporte. 
Desenvolver não civiliza. Civilização vem da educação. 
Não é apenas uma rima da linguagem portuguesa; é 
uma realidade do próprio conceito de civilização e de 
educação.

O Brasil está estrangulando-se a si próprio, in-
clusive na defesa nacional, por falta de investir na 
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educação e por isso – passo a palavra ao Senador 
Sérgio – é triste dizer, mas o dia de comemoração da 
profissão de professor, no Brasil de hoje, é um pouco 
um dia de luto pelo futuro do Brasil. 

Quinze de outubro é o Dia do Professor, e é um dia 
de luto do futuro do Brasil, até que nós nos atrevamos 
a fazer a revolução educacional de que o Brasil preci-
sa. E eu defendo – posso estar errado – que o cami-
nho para isso é a federalização da educação de base. 

Eu concluo a minha fala apenas, mas passando, 
com muito prazer, o aparte ao Senador Sérgio.

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Se-
nador Cristovam Buarque, falar de educação é um 
privilegio, é uma honra. São poucos os que percebem 
a importância. E, por trás de uma boa educação, não 
tem como nós não reverenciarmos o nosso querido 
professor. Daqui a pouco eu subo à tribuna também 
para falar exatamente da importância do professor, 
mas peço um aparte a V. Exª dentro desse ponto da 
valorização econômica do trabalho do professor, por-
que, neste mundo moderno, neste mundo globalizado e 
econômico em que vivemos, a economia, o econômico, 
o pecuniário pauta a vida de todos. Não há realização 
profissional sem uma boa realização econômica. Não 
adianta querermos os bons se nós não os tratarmos 
como eles merecem. Recentemente, em um desses 
almoços de trabalho, juntamente com um procurador da 
República, nós falávamos exatamente sobre isso. Ele 
me dizia da indignação dele de ver alunos saírem da 
universidade e, com dois ou três anos, ganharem três 
ou quatro vezes mais do que o seu mestre, o quanto o 
mestre demorou para chegar a tanto num doutorado, 
num pós-doutorado para ser professor de uma univer-
sidade como essa em que V. Exª é professor, a UnB. 
Quanto ele não demorou ou trabalhou para chegar 
lá? De repente ele vê o seu aluno, em dois, três anos, 
passar num concurso para a magistratura, num con-
curso para o Ministério Público ou para tantas outras 
carreiras que existem, onde o piso já começa três ou 
quatro vezes superior ao piso do seu mestre. Na ver-
dade, nós temos que rever conceitos. Se queremos ter 
um Brasil de primeiro mundo, nós temos que formar 
o cidadão de primeiro mundo. E para formar cidadãos 
de primeiro mundo nós precisamos de professores 
valorizados a sua altura, para chegarmos aonde nós 
queremos chegar. Muito obrigado, Senador.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Obrigado, Senador.

Passo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) 

– Senador Cristovam Buarque, quero cumprimentá-
-lo pelo pronunciamento e pelo tema que V. Exª traz 
nesta tarde em que se comemora o Dia do Professor. 

Ninguém tem mais autoridade para falar sobre esse 
tema aqui no plenário do Senado do que V. Exª. Embora 
compartilhe da opinião de que nós não tivemos uma 
revolução na educação no Brasil nos últimos anos, eu 
tenho uma posição menos crítica sobre o que acon-
teceu nos últimos vinte anos. Reconheço que tivemos 
grandes avanços, como a universalização do acesso 
ao ensino básico, a ampliação das escolas do ensino 
técnico e tecnológico no nosso País e até a própria am-
pliação do acesso ao ensino superior, especialmente a 
partir do Governo do Presidente Lula, no que se refere 
ao ensino superior e ao ensino técnico e tecnológico. 
Mas, se o Brasil quiser se transformar num país de 
maior importância no cenário mundial e, efetivamen-
te, promover um desenvolvimento sustentável e ga-
rantir uma melhoria significativa da qualidade de vida 
da sua população, nós vamos precisar fazer o que V. 
Exª denomina de revolução na educação brasileira. E 
não há investimento melhor, sob todos os aspectos – 
V. Exª citou vários do ponto de vista civilizatório, mas 
eu diria também do ponto de vista econômico –, não 
há nenhum investimento com maior retorno do que o 
investimento em educação. Por exemplo: nós não co-
nhecemos nenhum analfabeto filho de famílias alfabe-
tizadas. Isso gera uma mudança de paradigma na vida 
dessas pessoas, porque elas tendem a buscar maior 
conhecimento, maior acesso à educação, promovendo 
grandes transformações. Mas eu o cumprimento por 
trazer tema de tamanha envergadura, com a autoridade 
que V. Exª tem para falar sobre o assunto.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Obrigado, Senador. Eu concluo, Senadora Presiden-
ta, dizendo apenas a frase final da minha fala: 15 de 
outubro é o Dia do Professor e sempre será. Mas 15 
de outubro ainda é – e eu espero que não por muito 
tempo – um dia de luto do futuro do Brasil, porque o 
futuro de um país tem a cara da sua escola do pre-
sente. A escola do presente tem a cara do respeito ao 
professor. O professor é a cara da escola. E a cara do 
professor tem a ver com o respeito que a sociedade 
lhe dá. E o respeito, num país como o nosso, tem a ver 
com o salário que a pessoa recebe. Daí a importância 
do salário do professor, embora não seja suficiente em 
relação ao futuro do Brasil.

Vamos comemorar o Dia do Professor, é claro, 
sem dúvida alguma, mas vamos também lembrar que 
este é um dia de luto do futuro do Brasil. 

Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pela Sra. Angela Portela.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 
– RR) – Muito obrigada, Senador Cristovam. Parabéns 
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pelo excelente pronunciamento, hoje, dia em que se 
comemora o Dia do Professor. 

Eu, como professora, me sinto muito prestigiada 
por ouvir um pronunciamento do nível do de V. Exa.

Com a palavra, agora, o Senador Rodrigo Rol-
lemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Senadora e Profª Angela 
Portela, a quem cumprimento por esta data. Cumpri-
mento também o Senador e Prof. Cristovam Buarque 
e os demais Senadores e Senadoras aqui presentes. 
Cumprimento também os que nos honram, visitando 
o plenário do Senado Federal. 

Subo à tribuna, na tarde de hoje, para fazer alguns 
comentários e alguns alertas sobre decisões recen-
tes do Governo do Distrito Federal. E o faço, Senador 
Cristovam Buarque, com o intuito de colaborar, com 
o intuito de alertar sobre atitudes que estão sendo to-
madas pelo Governo que não caminham no sentido 
da transparência e que não melhoram a qualidade de 
vida da população do Distrito Federal.

Em primeiro lugar, vou citar três fatos ocorridos 
recentemente que nos preocupam, enormemente, na 
área de cultura.

Há algumas semanas, tivemos a oportunidade 
de ser procurados por vários representantes do Movi-
mento Cultural do Distrito Federal e realizamos uma 
reunião na Comissão de Educação, com a presença 
do Senador Cristovam Buarque, em que os artistas de 
diversas áreas culturais do Distrito Federal manifesta-
ram a sua preocupação com a decisão anunciada pela 
Secretaria de Cultura de que os recursos do Fundo de 
Apoio à Cultura, uma grande conquista do Movimento 
Cultural do Distrito Federal, seriam utilizados também 
para financiar algumas festividades, como a festa de 
Natal, a festa de Réveillon e a festa do carnaval. Con-
sidero todos esses três eventos da maior importância. 
Entendo que Brasília deve oferecer à sua população 
e aos turistas que visitam a nossa cidade uma gran-
de celebração do Natal, com belas iluminações, com 
eventos também na passagem de ano e no carnaval. 

E digo isso muito à vontade porque, quando V. Exª 
foi Governador do Distrito Federal e eu fui Secretário de 
Turismo, nós reabilitamos o carnaval de Brasília, que 
não acontecia há três anos. Tradicionalmente, esses 
eventos foram financiados com recursos do orçamento 
do Distrito Federal. Portanto, não há cabimento algum 
retirar recursos do Fundo de Apoio à Cultura, que é 
um fundo de fomento a atividades culturais no Distrito 
Federal, para financiar eventos que tradicionalmente 
são financiados com recursos do orçamento.

Em função da pressão do Senado, dos três Se-
nadores do Distrito Federal, em função da pressão do 
Movimento Cultural e da própria população de Brasília, 
o Governo voltou atrás nesse equívoco. Contudo, duas 
atitudes anunciadas pelo Governo do Distrito Federal 
nos levam a uma imensa preocupação, inclusive pe-
las conexões que elas podem ter, que elas deveriam 
ter, de forma positiva, com a realização de um grande 
evento em Brasília, que é a realização de uma etapa 
da Copa do Mundo, mas que parece estão tendo um 
efeito contrário.

Recentemente, o Governo solicitou a retirada da 
Academia Taguatinguense de Letras, entidade que 
agrega a maioria dos escritores do Distrito Federal, de 
uma pequena sala que ela ocupa no Espaço Cultural 
de Taguatinga. É importante registrar que a Academia 
Taguatinguense de Letras é a academia tem o maior 
acervo catalogado de autores de Brasília.

São mais de sete mil obras armazenadas em um 
espaço muito pequeno. Também abriga uma valiosa 
coleção de revistas literárias do Brasil, atende a mais 
de 50 escolas do Distrito Federal e realiza encontro 
de escritores e lançamentos de livros. Foram mais de 
mil obras já lançadas pela Academia em seus 25 anos 
de existência.

Em vez de o Governo valorizar esse fórum que 
hoje tem 300 membros de todo o DF, quer esvaziá-lo 
literalmente, ao mesmo tempo em que permite, na 
mesma área, o funcionamento de uma clínica médica 
privada há alguns anos.

É importante registrar, Senador Cristovam, que 
nesse lugar, no Espaço Cultural de Taguatinga, também 
funciona a Biblioteca Braille Dorina Nowill, o Teatro da 
Praça e a Biblioteca Machado de Assis, além da Aca-
demia Taguatinguense de Letras. Trata-se do maior 
patrimônio cultural do povo de Taguatinga e nele se 
desenvolvem atividades imprescindíveis à comunidade.

Como o GDF não fortalece esse conjunto estra-
tégico para Taguatinga e ainda permite que funcione 
uma atividade privada naquele local? Há rumores de 
que se pretende construir ali um shopping center, com 
transferência de bibliotecas para outro lugar.

A terceira questão, ainda envolvendo a área cul-
tural, diz respeito ao Teatro Goldoni, que funciona na 
Entrequadra 208/209 Sul, onde, desde 1998, funcio-
na a Casa D’Itália. Esse é um espaço importante que 
o Governo anuncia a sua intenção de vender. Tenho 
certeza de que essa será mais uma mobilização dos 
artistas da cidade contra essa decisão equivocada, 
que me parece um contrassenso total: desativar um 
espaço cultural de uma cidade que tem poucos espa-
ços culturais.
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E pasmem: na norma de construção, uso e gaba-
rito do terreno onde se localiza o Teatro Goldoni é obri-
gatório que 40% da área construída sejam destinados 
a atividades culturais. Eu só posso imaginar, Senador 
Cristovam, que há um erro, houve algum equívoco, 
porque já no processo de licitação se descreve como 
proibida a ocupação para atividade cultural, segundo 
informações que me deu há pouco a direção do Tea-
tro Goldoni.

É importante registrar que o Teatro Goldoni foi 
construído com critérios de mobilidade cênica e rigor 
técnico para reduzir os custos de encenação e tornar 
viáveis as montagens dos grupos recém-formados, 
encorajando jovens artistas de todas as regiões ad-
ministrativas do Distrito Federal, além de facilitar o 
acesso do público com excelente localização, servida 
por diversas vias de metrô. Mais recentemente, tornou-
-se ponto de cultura, criando o Estúdio de Tecnologia 
Cênica, que tem feito um belo trabalho com jovens da 
nossa cidade. A escola recebe o apoio do Governo 
Federal para a realização de um programa de forma-
ção de técnicos de cena para dar suporte aos espe-
táculos. Como um trabalho valioso para Brasília, com 
vocação experimental, educativa e criadora pode ficar 
ameaçado dessa forma?

E aí me veio uma preocupação, Senador Cris-
tovam. Eu entendi, desde o início desse processo, 
quando o Brasil ganhou o direito de sediar uma Copa 
do Mundo em Brasília, uma fase da Copa do Mundo, 
que nós teríamos, na nossa cidade, um grande de-
senvolvimento do turismo e da cultura. É claro que 
nós precisamos e podemos mostrar para o mundo 
tudo o que se produz não apenas em Brasília, mas 
Brasília como capital do País, uma cidade que reúne 
todas as manifestações culturais existentes no Brasil, 
por Brasília ser um grande centro das manifestações 
culturais brasileiras.

E o que se percebe é exatamente o contrário, 
porque eu chego à conclusão de que, na lógica de 
utilizar os recursos do Fundo de Apoio à Cultura para 
financiar eventos que tradicionalmente são financiados 
com recursos do Orçamento do Distrito Federal, ao se 
retirar uma Academia Taguatinguense de Letras, pro-
vavelmente para vender, privatizar aquele espaço e ao 
colocar em leilão para a construção de atividades eco-
nômicas – e há muitas construtoras, há muitos anos, 
interessadas naquela área extremamente nobre –, 
desativando um espaço cultural da maior importância, 
reconhecido, premiado, como o Teatro Goldoni, sabe 
qual é a minha conclusão, Senador Cristovam? É de 
que a Terracap está precisando dos recursos para a 
conclusão do estádio, que já está orçado em mais de 
R$1 bilhão.

Eu temo que a realização da Copa do Mundo não 
deixe os benefícios – eu que sempre defendi a realiza-
ção de uma etapa da Copa do Mundo no Distrito Fede-
ral –, que não deixe os benefícios que deveria trazer, 
porque uma das obras, o VLT, já foi abandonada como 
uma obra que seria implementada até a realização da 
Copa. Nós não estamos vendo um grande movimento 
de qualificação da cidade que pudesse trazer um be-
nefício posterior. Nós não estamos vendo um fomento 
das atividades culturais que pudesse transformar Bra-
sília efetivamente em um grande centro de efervescên-
cia cultural. Ao contrário, o que hoje estamos vendo é 
que hoje, no Distrito Federal, nós temos um governo 
de uma obra só; um governo que vem recolhendo, 
buscando recursos de todas as áreas para financiar a 
construção do estádio. Só posso concluir dessa forma, 
porque não consigo entender como o governo pretende 
retirar recursos do FAC, uma conquista da sociedade, 
como o governo agora tenta vender um teatro numa 
cidade que tem poucas opções culturais, um lugar que 
está funcionando bem, numa parceria com o governo 
italiano, com a Embaixada da Itália, com o Núcleo de 
Arte e Cultura.

Portanto, quero deixar este registro aqui e me co-
locar completamente solidário ao movimento cultural 
da cidade que resiste a essas iniciativas do Governo 
do Distrito Federal, que demonstra com isso falta de 
compromisso com a cultura. 

Ouço o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT - DF) – 

Senador Rodrigo Rollemberg, eu gostaria de começar 
falando para todos que estão nos assistindo e que não 
são de Brasília que tanto o senhor quanto eu elegemos 
o atual Governador junto com os demais eleitores de 
Brasília e que não fazemos parte da oposição. Como 
sempre digo, não fazemos parte do lado de lá, que 
nós conseguimos derrotar ao eleger o Governador 
Agnelo. Portanto uma crítica como a sua e como as 
que eu venho fazendo deveria ter uma dimensão maior 
do que aquelas dos descontentes porque perderam a 
eleição em 2010. Mas nossas críticas, as minhas e as 
suas, são absolutamente corretas e um alerta a este 
governo, que, a meu ver, já não adianta mais receber 
alertas, porque está no final. Daqui a mais um ano e 
seis meses já estaremos em campanha para novo go-
vernador. É um governo em fase terminal não só pelo 
calendário, mas também pelo pouco que tem a apre-
sentar de novo, como nós prometemos na campanha, 
chamando um novo caminho para Brasília. Esses fatos 
que o senhor trouxe agora se agregam a uma série 
de outros que mostram que não há nada de novo no 
Governo Agnelo. Dois fatos extremamente graves: o 
tratamento à cultura recentemente, que demonstra 
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um desprezo para o que há de mais fundamental em 
nossos projetos, dos governos progressistas. E eu 
acompanhei o Governador, quando candidato, às reu-
niões com artistas, com os movimentos culturais, vi os 
compromissos dele, as promessas dele. E agora ele 
não só não cumpre, mas vai além: tira coisas, como 
essa de retirar a Academia Taguatinense de Letras de 
seu lugar, de tentar vender terrenos. Agora, mais grave 
é a afirmação que o senhor está fazendo, de que eu 
comparto e subscrevo, de que esse é o governo de 
uma obra só, que é o estádio de futebol. E uma obra só 
de um custo que não dá para justificar, não tem como 
justificar. Eu nem estou ousando explicar, porque se 
eu dissesse “não dá para explicar” é porque estaria 
levantando hipótese de superfaturamento. Não. Como 
explicar, eu não sei se é esse o valor correto ou não. 
Agora, como justificar botar mais de um bilhão de re-
ais em um estádio de futebol de uma cidade que não 
tem tradição de futebol? A verdade é que, apesar dos 
nossos times – eu sou muito orgulhoso de alguns deles 
–, aqui a gente só consegue botar um número mais ou 
menos no estádio quando vem o Flamengo. Já temos 
um estádio para 40 mil, construído pelo Governador 
Arruda. E agora um para 70 mil, para ter dois ou três 
jogos, é algo absolutamente injustificável. Pior. Inde-
cente é tirar dinheiro de outras atividades para colocar 
nesse estádio injustificável, um estádio injustificável que 
usa recursos desviados de forma indecente de outras 
prioridades. Por isso eu quero dizer que comparto de 
todas as preocupações e creio que assino embaixo 
daquilo que nós podemos chamar de denúncias con-
tra um governo que ajudamos a eleger, porque ainda 
estou convencido de que, fosse o que fosse, era me-
lhor colocar para trás que o Distrito Federal tinha. E 
nós colocamos com os derrotados, mas não estamos 
fazendo um caminho novo como prometemos. Fico 
muito feliz por isso de estar fora do governo. Não sou 
oposição, mas não estou no governo. Estou distante 
desse governo desde o primeiro dia, porque vi o que 
ele não faria em alguns setores. Eu creio que nós deve-
mos continuar alertando a população do Distrito Federal 
dos equívocos e atos injustificados que o Governador 
Agnelo está tomando em nossa cidade, frustrando os 
nossos sonhos de um novo caminho.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
- DF) – Senador Cristovam, como V. Exª disse, parti-
cipamos da eleição do Governador, e faço este pro-
nunciamento com muita tristeza, num tom de alerta, 
no sentido de que haja mudanças de rumo, porque 
todas são questões injustificáveis. E eu acrescentaria 
algo muito estranho, muito estranho e que me chamou 
bastante a atenção no noticiário da cidade nas últimas 
semanas: o envolvimento do Governo do Distrito Federal 

na disputa pelo controle da Federação Metropolitana de 
Futebol. Onde pode estar o interesse de um governo 
de se imiscuir, de influenciar na eleição de uma federa-
ção de futebol? E já dizem as próprias matérias – não 
sou eu que estou dizendo –, as matérias dizem com 
muita clareza: é porque já há uma articulação de que 
quem vai assumir o controle desse estádio de futebol 
é a Federação Metropolitana de Futebol. E está aí o 
Governo do Distrito Federal participando diretamen-
te, influenciando nesse processo de disputa interna. 

Mas eu gostaria, Senador Cristovam, de chamar 
a atenção para outros dois temas. E o faço pela ques-
tão da forma. Não vou discutir agora nem o conteúdo. 
Quero me aprofundar, estudá-lo minuciosamente e 
voltarei a esta tribuna para tratar do conteúdo, mas 
quero tratar da forma. 

O Governo do Distrito Federal, no dia 6 de junho 
de 2011, através da Resolução nº 51 do Conselho Ges-
tor de Parcerias Público-Privadas do GDF, autorizou a 
Companhia Paulista de Desenvolvimento a desenvolver 
estudos de viabilidade e modelagens técnicas e finan-
ceiras para a constituição de uma proposta de parceria 
público-privada para os sistemas de coleta, tratamento e 
destinação final dos resíduos sólidos gerados no Distrito 
Federal. A proposta apresentada pelo GDF prevê que o 
parceiro privado assumirá todos os serviços relaciona-
dos à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, 
inclusive os que exigem poucos investimentos, como é 
o caso da varrição manual e da própria coleta. 

O Governo convocou uma audiência pública, Sena-
dor Luiz Henrique, para uma sala que cabe algo em torno 
de 50 pessoas, em que tiveram mais de mil pessoas ex-
tremamente preocupadas, porque nós estamos falando, 
Senador Cristovam, de um contrato de R$12 bilhões. Não 
estou enganado. São R$12 bilhões para a exploração do 
lixo do Distrito Federal nos próximos 30 anos.

Ora, eu tive a informação de que nem o Presidente 
do SLU sabia da realização dessa audiência pública; 
ficou sabendo na publicação do Diário Oficial. Consultei 
alguns Deputados da Câmara Legislativa, também não 
sabiam. O Presidente da Frente Parlamentar não sabia.

Uma questão que envolve uma empresa privada 
para explorar a questão do lixo, toda a coleta, o trata-
mento por 30 anos, num valor de R$12 bilhões, não 
está sendo feito com toda a transparência, buscando 
ouvir a opinião da comunidade acadêmica, da comuni-
dade científica, do setor produtivo, do Senado, da Câ-
mara dos Deputados, da Câmara Legislativa! Parece-
-me algo... E como disse, não quero entrar – embora 
alguns especialistas já apontem que individualmente 
todos os serviços ali colocados estão muito acima do 
preço que o Distrito Federal paga hoje –, eu não que-
ro entrar ainda no conteúdo, estou entrando na forma 
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absolutamente equivocada e condenável no momen-
to em que a sociedade brasileira exige transparência. 

E por falar em transparência, Senador Cristovam, 
quero me referir também ao documento enviado por mim 
e por V. Exª ao Governador Agnelo, solicitando explicações 
sobre a contratação da empresa Jurong Consultants para 
a elaboração do projeto que moldará o crescimento da 
nossa Capital pelas próximas cinco décadas. 

Senador Luiz Henrique, Brasília foi fruto da ou-
sadia e do talento do povo brasileiro. Nós tivemos um 
Presidente, um grande estadista, Juscelino Kubistchek, 
que soube reunir talentos reconhecidos mundialmente, 
como Lúcio Costa, como Oscar Niemeyer, como Athos 
Bulcão, como Burle Marx, grandes empreendedores 
como Israel Pinheiro, como Bernardo Sayão, e a gran-
de característica de Brasília é a sua singularidade, no 
momento, rompendo com a tradição brasileira de sem-
pre buscar modelos externos, exemplos da Europa, 
exemplos dos Estados Unidos. Não! Nós investimos 
no talento brasileiro, no que havia de melhor do talento 
brasileiro e construímos uma cidade que, exatamente 
pela sua singularidade, foi declarada patrimônio cultu-
ral da humanidade, encantando a todos que a visitam. 

Agora, contratar sem licitação, sem um processo 
claro, transparente, aberto uma empresa de Singapu-
ra, para dizer como é que vamos nos desenvolver nos 
próximos 50 anos, me parece absolutamente estranho, 
especialmente para uma cidade com as características 
singulares de Brasília. 

E mais, o ofício que encaminhamos ao Governa-
dor Agnelo, o Senador Cristovam e eu, fazendo diver-
sas perguntas, para esclarecer a forma, por que fazer 
assim, eu encaminhei, fiz questão de encaminhar uma 
decisão da Receita Federal brasileira, uma instrução 
normativa da Receita Federal que considera Singapu-
ra paraíso fiscal. 

Então nós saímos, nós, com tudo que temos na 
UnB, na Católica, no Ceub, na USP, nas diversas uni-
versidades brasileiras, nos institutos de planejamento, 
desconhecemos tudo isso, desprezamos tudo isso, para 
buscar uma empresa de Singapura, sem licitação, para 
dizer como será o desenvolvimento do Distrito Federal 
nos próximos 50 anos? Parece-me, sinceramente, um 
desrespeito ao talento brasileiro.

Portanto, eu gostaria de fazer esse registro, ma-
nifestando o meu descontentamento em tom de alerta. 
Esse não é um bom caminho. Certamente esse não 
é um novo caminho nem é um bom caminho para o 
desenvolvimento do Distrito Federal.

Ouço com muito prazer o Senador Luiz Henrique.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Sei 

que o tempo de V. Exª está a se esgotar, por isso vou 
proceder a um aparte bem breve. O jornal Estado de S. 
Paulo publica hoje uma matéria sobre a competitividade 
nacional e elenca como uma das razões a desconfian-
ça na política e nos políticos. E o Brasil, em relação a 
150 países, nesse item, chega a 121º lugar. V. Exª, com 
esse seu pronunciamento, com a sua postura, com a 
dignidade com que exerce o mandato nesta Casa, é o 
contrário disso. V. Exª dignifica a função parlamentar, a 
vida pública e, por isso, quero dar os meus parabéns 
pelo pronunciamento que está fazendo nesta tarde.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado. Fico muito honrado com as suas 
palavras, Senador Luiz Henrique.

Agradeço a nossa Senadora, professora, Angela 
Portela, pela benevolência do tempo extra.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 

– RR) – Muito obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg.
Passo a palavra agora ao Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª. Presidente, Senadora Angela Portela, Srªs e Srs. 
Senadores, o jornal Estado de S. Paulo publica uma 
matéria, em sua edição de hoje, assinada pelo jornalista 
Renato Cruz, na qual nos dá uma notícia esperançosa, 
uma notícia que nos nutre de esperança.

Pela primeira vez, o Brasil passou para o quadro 
dos 50 países mais competitivos do mundo, embora a 
nossa colocação seja o 48º lugar. 

No dia de ontem, os jornais de Santa Catarina 
estamparam em manchete uma notícia altamente pre-
ocupante. Uma pesquisa feita entre jovens adolescen-
tes revelou, Senador Cristovam Buarque, que apenas 
2% desejam ser professores. Essa é uma estatística 
altamente entristecedora.

E veja, Srª Presidente, Srs. Senadores, dentre 
os pontos negativos que dificultam a competitividade 
nacional, o Fórum Econômico Mundial elencou, além 
daquilo a que já me referi, a desconfiança na política 
e nos políticos, que está em 121º lugar; a excessiva 
regulamentação do governo, em 144º lugar; o desper-
dício de gastos públicos, em 135º lugar; a qualidade 
da infraestrutura de transportes, em 79º lugar; e a edu-
cação, no 116º lugar.

Portanto, a educação, implicando baixos inves-
timentos em pesquisa científica e tecnológica, baixos 
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padrões de inovação, é um dos itens que obstaculizam 
a competitividade nacional.

O relatório do Fórum Econômico Mundial salienta 
outro item que afeta a nossa competitividade. O trans-
porte de uma tonelada de soja, produzida no norte do 
Mato Grosso para �angai, na China, passando pelo 
Porto de Santos, pode chegar a US$ 180,00, segun-
do dados da Confederação Nacional da Indústria. Em 
comparação, levar uma tonelada de Soja de Davenport, 
nos Estados Unidos, para a mesma cidade chinesa, 
custa R$108,00. 

No relatório mais recente do Fórum Econômi-
co Mundial, a que já me referi, o Brasil ficou, como 
já disse, em 48º lugar entre 144 países analisados. 
Outro estudo feito pela Economist Intelligence Unit, 
dos Estados Unidos, mostrou o Brasil na 37ª posição 
entre os países.

Evidentemente que há outros gargalos, e o gar-
galo maior é a carga fiscal que já atinge 36% do PIB, 
não obstante o esforço que a Presidente Dilma Roussef 
tem feito para reduzi-la, para incrementar a indústria 
nacional. Mas a carga fiscal, aliada ao alto poder de 
regulamentação, é um grande dificultador do desenvol-
vimento nacional e da competitividade do País.

O excesso de regulação exige que as empresas 
cumpram 97 obrigações contábeis, o que representou, 
em 2011, um custo médio de 1,5% de seu faturamento. 
As empresas gastam muito mais nas chamadas infor-
mações parafiscais que as empresas são obrigadas 
enviar à Receita. Os gargalos são muitos. 

Já referi em outro discurso à questão dos juros 
declinantes, mas ainda altos, a questão da ciclotimia 
do câmbio, os gargalos se somam à infraestrutura, à 
educação, ao baixo investimento nacional – não che-
gamos ainda a 20% do PIB em termos de investimen-
tos públicos e privados e não chegamos ainda aos 
5% mínimos necessários aos investimentos públicos. 
Além disso, os investimentos na inovação ainda mal 
passam de 1% do PIB, sendo de se considerar que é 
pequena a participação do setor privado.

Faço este pronunciamento, Srªs. e Srs. Sena-
dores, para lamentar que, entre jovens adolescentes 
que sonham com uma carreira, apenas 2%, em Santa 
Catarina, que tem um alto padrão de desenvolvimento 
humano, que tem o Índice de Desenvolvimento Hu-
mano semelhante ao do Chile, que tem um índice de 
escolaridade de quase 100% (99,90%), até mesmo 

em Santa Catarina, é desalentador dizer que apenas 
2% dos jovens, quando se tornarem adultos, querem 
se tornar professores.

Muito obrigado. 
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 

– RR) – Muito obrigada, Senador Luiz Henrique.
Passo a palavra agora ao Senador Sérgio Sou-

za. (Pausa.)
Senador Sérgio Souza, vou pedir permissão para 

fazer um comunicado vindo da Presidência da Repú-
blica.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 
– RR) – A Senhora Presidente da República adotou, 
em 10 de outubro de 2012, e publicou no mesmo dia, 
mês e ano, a Medida Provisória nº 584, de 2012, que 
dispõe sobre medidas tributárias referentes à realiza-
ção, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos 
Jogos Paralímpicos de 2016.

Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do art. 
10-A, do Regimento Comum, está assim constituída 
a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre 
a matéria:

Composição
Senadores
Titulares

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)
Renan Calheiros 1. Ana Amélia
Francisco Dornelles 2. Romero Jucá
Paulo Davim 3. Sérgio Souza
Vital do Rêgo 4. Waldemir Moka

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/
PCdoB/PRB)

Walter Pinheiro 1. Pedro Taques
Lídice da Mata 2. Wellington Dias
Inácio Arruda 3. Antonio Carlos Valadares
Eduardo Lopes 4. Lindbergh Farias

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)
Alvaro Dias 1. Jayme Campos 
José Agripino 2. Paulo Bauer
Aloysio Nunes Ferreira 3. Flexa Ribeiro

Bloco Parlamentar União e Força 
(PTB/PR/PSC)

Gim Argello 1. João Vicente Claudino
Eduardo Amorim 2. Vicentinho Alves
Alfredo Nascimento 3. Mozarildo Cavalcanti

*PSD
Marco Antônio Costa 1. Sérgio Petecão

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2012-CN
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Deputados
Titulares

Suplentes
PT

Jilmar Tatto 1. Beto Faro
Janete Rocha Pietá 2. Valmir Assunção

PMDB
Henrique Eduardo Alves 1. Teresa Surita
Marcelo Castro 2. Antônio Andrade

PSD 
Guilherme Campos 1.Eduardo Sciarra
Fábio Faria 2.Geraldo Thadeu

PSDB
Bruno Araújo 1. Cesar Colnago

PP
Arthur Lira 1. Jerônimo Goergen

DEM
Alexandre Leite 1. Fábio Souto

PR
Lincoln Portela 1. 

PSB
Givaldo Carimbão 1. Glauber Braga

PDT
André Figueiredo 1. Ângelo Agnolin

Bloco (PV/PPS)
Rubens Bueno 1. Sarney Filho

PTB
Jovair Arantes 1. Arnon Bezerra

PSC*

Andre Moura 1.

 *Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2012-CN

É o seguinte o calendário de tramitação da Me-
dida Provisória:

Calendário

–Publicação no DO: 10-10-2012 (Edição Extra)
–Designação da Comissão: 15-10-2012
–Instalação da Comissão: 24 horas após de-
signação
–Emendas: até 16-10-2012 (6 dias após a 
publicação)
–Prazo na Comissão: **
–Remessa do processo à CD: -
–Prazo na CD: até 6-11-2012 (até 28º dia)

**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia 
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e 
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício 
nº 102, de 2012-CN.

–Recebimento previsto no SF: 6-11-2012
–Prazo no SF: de 7-11-2012 a 20-11-2012 
(42º dia)
–Se modificado, devolução à CD: 20-11-2012
–Prazo para apreciação das modificações do 
SF, pela CD: de 21-11-2012 a 23-11-2012 (43º 
ao 45º dia)
–Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de: 24-11-2012 (46º dia)
–Prazo final no Congresso: 8-12-2012

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 
– RR) – A matéria está publicada em avulsos.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados

É o seguinte o Ofício da liderança:

Ofício no 200/L-Democratas/2012

Brasília, 15 de outubro de 2012

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do De-

mocratas que integrarão a Comissão Mista destinada 
a emitir parecer à Medida Provisória no 584/2012.

Titular – Deputado Alexandre Leite, Suplente – 
Deputado Fábio Souto.

Respeitosamente, – Deputado Antônio Carlos 
Magalhães Neto, Líder do Democratas.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/
PT – RR) – Com a palavra o Senador Sérgio Souza. 

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente Ângela Portela, nobilíssima professora, 
parabéns pelo seu dia. É o tema que me traz à tribuna 
na tarde de hoje: Dia do Professor, 15 de outubro.

A reflexão que venho fazer refere-se à importância 
desses educadores na minha vida. Desde o primário, 
hoje conhecido como ensino fundamental – nos idos 
dos anos 70, primário – eu, de família de agriculto-
res familiares, estudava em uma escola rural de sala 
única, onde estudavam ao mesmo tempo, no período 
vespertino, 1ª e 4ª séries, e, no período matutino, a 
3ª e 2ª séries do primário. Tínhamos todos a mesma 
professora, de manhã e à tarde para as quatro séries. 
Enquanto controlava a turma do 4º ano, não descui-
dava da turma do 1º ano. E assim também fazia para 
as turmas da 2ª e 3ª séries. Na época em que grande 
parte da população brasileira vivia no meio rural, as 
escolas também existiam no meio rural. 

A influência da escola primária na minha vida 
foi das mais marcantes. Lembro-me perfeitamente de 
entrar em fila todos os dias e todos os dias cantar um 
hino: da Bandeira, da Pátria ou o Hino Nacional, reveren-
ciando o patriotismo, a cidadania brasileira. Lembro-me 
muito bem da professora Clarice, professora primária 
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severa, que não só ensinava matemática e português, 
mas ensinava também conduta em sociedade, ensinava 
respeito mútuo, ensinava-me ser um cidadão. 

Esses ensinamentos, Srª Presidente, levaram-
-me, no início deste ano, a apresentar um projeto de 
lei no Senado Federal, o Projeto de Lei nº 2, que teve 
o privilégio de ter como relator o Senador Cristovam 
Buarque. É um projeto que sugere ao Governo brasi-
leiro alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção para inclusão no ensino fundamental da disciplina 
Cidadania, Moral e Ética, e, no ensino médio, da dis-
ciplina Ética Social e Política.

O recente levantamento realizado pelo Fórum 
Econômico Mundial, englobando 60 países, revelou que 
o Brasil ocupa 11ª posição no ranking daqueles com 
maior estabilidade econômico-financeira, superando – 
incrível – todos os países da zona do euro, superando 
países como o Japão e os Estados Unidos. Esse é o 
Brasil economicamente ativo de hoje.

No entanto, o mesmo estudo mostra que o Brasil 
encontra-se, entre esses 60 países pesquisados na 
50ª posição em corrupção e 55ª posição na ineficiên-
cia da justiça. Este é o Brasil de contrastes, como de-
monstrado pelo Senador Cristovam Buarque, quando 
à Nação brasileira fazia o seu pronunciamento na tarde 
de hoje, mostrando que somos a 6ª maior economia, 
mas, em contraponto, estamos em 8º, de trás para 
frente, na educação.

Mas o Brasil que me faz refletir sobre a impor-
tância de colocarmos projetos como esse em pauta no 
Congresso Nacional e sugerirmos proposições para 
que possamos fazer um Brasil diferente me traz hoje 
à tribuna para fazer uma reflexão da importância da 
educação na minha vida, da importância da educação 
na vida de um país, na vida de um povo.

Com o objetivo e o contrassenso inaceitável – 
afinal, o Brasil tem avançado de maneira exemplar na 
aplicação das políticas públicas que inserem o nosso 
País na trilha do desenvolvimento sustentável com 
inclusão social – não tenham dúvidas de que esses 
e outros problemas cruciais da nossa sociedade so-
mente conseguirão ser superados de maneira definiti-
va pela implantação de uma política educacional cada 
vez mais voltada para a formação moral e ética das 
nossas crianças, o que refletirá positivamente na for-
mação do caráter dos nossos jovens, preparando-os 
para o exercício responsável da cidadania.

É com esse objetivo que apresentei o presente 
projeto de lei propondo alteração da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional com a finalidade de 
aprimorar o conteúdo do ensino fundamental, com 
vistas a incluir, entre outras diretrizes, a preocupação 
com os valores morais e éticos. Propus também apri-

morar a LDB no que se refere ao ensino médio, com 
o objetivo de dar o devido destaque à formação ética, 
social e política. 

Estou convencido, Srª Presidente, de que, desta 
forma, estaremos oferecendo à nossa sociedade ins-
trumentos para o fortalecimento da formação de um 
cidadão brasileiro melhor. Por um lado, pela formação 
moral, ensinando conceitos em que se fundamentam 
a obediência às normas, tabus, costumes, ou manda-
mentos culturais hierárquicos; por outro lado, pela for-
mação ética, ensinando conceitos que se fundamentam 
no exame dos hábitos de viver e do modo adequado 
da conduta em comunidade, solidificando a formação 
do caráter, e, finalmente, para sedimentar o exercício 
de uma visão crítica dos fatos sociais e políticos que 
figuram conjunturalmente na pauta prioritária da opinião 
pública, oferecendo aos jovens os primeiros contatos 
com as noções de democracia, sem caráter ideológico, 
ensinando-o a construir seu pensamento político por 
sua própria consciência.

Trata-se, portanto, de uma ferramenta fundamen-
tal para que as crianças e os jovens estejam bem pre-
parados para análise dos principais problemas sociais 
do Brasil e do mundo, estimulando ações proativas 
para convivência melhor em sociedade. Fortalece-se, 
assim, o sistema educacional brasileiro. 

Rogo, também, Srª Presidente, para que esse 
projeto seja o mais rapidamente pautado pelo Sena-
do Federal, uma vez que, como foi aprovado termina-
tivamente na Comissão de Educação, houve recurso 
perante o plenário e, já esgotado o prazo para apre-
sentação de emendas, e sem emendas, o projeto está 
pronto para ser pautado pelo Congresso Nacional.

Então, Srª Presidente, uma professora de primário, 
quando eu tinha menos do que 10 anos, influenciou a 
minha vida, a minha atuação aqui no Senado Federal 
– uma professora!

Também faço reflexões sobre a importância do 
ensino colegial, que nós tínhamos como o ensino ainda 
de primeiro grau, da 5ª a 8ª série e sobre as dificul-
dades que tive para estudar morando numa pequena 
propriedade rural no interior do interior do interior do 
Estado do Paraná. Tinha que caminhar 7 quilômetros 
para e 7 quilômetros para voltar, ou seja, cerca de 14 
quilômetros todos os dias para fazer da 5ª a 8ª série. 
Aprendi muito. Lembro-me ainda dos meus colegas de 
turma, lembro-me ainda dos meus professores.

Para fazer o segundo grau, caminhava uma dis-
tância para tomar o ônibus e percorria dezenas de qui-
lômetros até chegar ao Município, à sede do Município 
de Ivaiporã, minha terra natal. Chegando à casa, de 
volta, já no início da madrugada, as dificuldades não 
me deixaram ou não me venceram, porque tinha pro-
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fessores que me incentivavam, professores que me 
davam o norte que eu deveria persistir e perseguir, 
porque somente através do ensino poderíamos ou 
podemos fazer a diferença neste País.

Srª Presidente, recordo-me ainda, já na cidade 
de Curitiba, onde finalizava o segundo grau, de um 
professor de nome Elton, professor de Geografia que 
dizia, no início dos anos 90, que o Centro-Oeste seria 
o grande produtor agrícola brasileiro, o maior produ-
tor agrícola brasileiro, mostrando-nos a importância 
do clima, do solo e das precipitações nas produções 
agrícolas. Poucos acreditavam, mas hoje nós vemos 
que isso é fato, o que nos traduz que é através da edu-
cação e de bons professores que chegamos de fato 
ao conhecimento.

O terceiro grau, a universidade, só foi possível 
após o cumprimento do serviço militar, que fiz na ci-
dade de Curitiba, e do término do segundo grau, que 
também foi na cidade de Curitiba, que só veio aos 22 
anos de idade e de mais um ano de curso preparató-
rio para o vestibular.

O primeiro ano de terceiro grau foi na cadeira de 
Geografia, curso que marcou a minha vida. Pude e 
aprendi que parte do Paraná foi fundo de mar. Apren-
di, Senador Presidente Aníbal Diniz, a diferenciar uma 
estrela de um planeta. Foi só um ano de Geografia, 
mas foi um dos anos mais importantes da minha vida 
acadêmica.

Lembro-me de todos os professores e colegas de 
turma. Naquele ano, pude conhecer o mar, as monta-
nhas, os solos, entender um pouco de geografia, de 
astrologia e também de astronomia. No ano seguinte, 
fui cursar Direito, já com 25 anos de idade. Tive, no 
curso de Direito, professores da Magistratura federal e 
estadual, que, hoje, são desembargadores, alguns até 
mesmo candidatos a Ministros. Hoje, nós nos encon-
tramos e conversamos, havendo orgulho recíproco. Sr. 
Presidente, tive professores causídicos, dedicados, da 
advocacia do meu Estado, mas também tive professo-
res apenas dedicados a ensinar, a proferir, a professar.

Rogo a esses tantos que sempre de forma po-
sitiva influenciaram minha formação cultural e social, 
ajudaram-me a ser mais patriota, mais humano, mais 
cidadão. Obrigado a vocês, professores, que mudaram 
o rumo da minha vida, por me transportarem de uma 
pequena propriedade rural do interior do Paraná para 
Brasília, por fazer de um agricultor familiar um Sena-
dor da República.

Obrigado a todos, as Srªs e os aos Srs. Profes-
sores.

Com muita honra, concedo um aparte ao Sena-
dor Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador, apenas para dizer da grandeza de sua fala 
ao agradecer aqueles que, de fato, compuseram V. Exª 
como é e fez com que chegasse aqui: os pais da gente 
e os professores. Como eu disse há pouco, cada um 
de nós nasce duas vezes: uma vez na maternidade, 
outra, na escola. E, felizmente, ainda temos pessoas 
que percebem isso e que têm a grandeza de vir aqui 
agradecer aos seus professores.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Obrigado, Senador Cristovam. Lembro-me da minha 
mãe.

O primário foi numa escola rural, como disse, 
onde quatro turmas – 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries, duas de 
manhã e duas à tarde – compartilhavam a mesma 
sala e a mesma professora. Não pude, já terminado o 
quarto ano, fazer a 5ª série, porque não havia nenhum 
vizinho que pudesse ir junto comigo, uma criança de 
10, 11 anos de idade. Mas, no segundo ano – então, 
fiquei um ano sem estudar –, uma família passava na 
estrada, e a minha mãe falou: “lá vai fulana de tal fazer 
a matrícula para a 5ª série. Por que você não vai jun-
to?”. E eu, que estava capinando ao lado da estrada, 
incentivado por minha mãe, fui para casa, tomei um 
banho, pus uma roupa e fui fazer a minha matrícula 
para a 5ª série. 

De fato, duas coisas marcaram a minha vida: os 
professores e os meus pais, que me ajudaram a che-
gar onde estou hoje.

Muito obrigado a todos os professores e profes-
soras do meu Brasil, por fazerem, de forma direta, um 
País diferente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, a Sra. 
Angela Portela deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Sérgio Souza.

Agora, com a palavra, a Senadora Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Senador Anibal; Srs. Senadores; 
Srªs. Senadoras, neste 15 de outubro de 2012, dia em 
que se comemora o Dia do Professor e da Professora 
em nosso País, é muito gratificante ver aqui todos os 
Senadores, o Senador Cristovam, o Senador Sérgio 
Souza, a Senadora Ana Amélia e todos os outros que 
também se dignaram a vir à tribuna para prestar sua 
homenagem aos nossos professores, a esses profis-
sionais que atuam de forma muito corajosa e muito 
dedicada para melhorar a educação de nosso País, 
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para oferecer educação de qualidade em todas as 
modalidades de ensino. É muito gratificante, neste 15 
de outubro, observar a preocupação do Senado Fe-
deral, dos Senadores e Senadoras da República, com 
essa categoria de profissionais, que merecem todo o 
nosso respeito.

“A luta dos professores em defesa dos seus di-
reitos e de sua dignidade deve ser entendida como 
um momento importante de sua prática docente, en-
quanto prática ética.” É com essa conhecida afirmação 
do saudoso pensador Paulo Freire que venho a esta 
tribuna hoje, no Dia do Professor, para reverenciar os 
quase dois milhões de professores que lecionam na 
educação básica do Brasil para mais de 52 milhões 
de alunos, formando seus corações e mentes no coti-
diano de suas vidas.

O Dia do Professor passou a ser comemorado a 
partir de 1947, em São Paulo, de forma tímida.

Eu queria registrar aqui a presença de nosso 
nobre ex-Senador e hoje Deputado Federal Mauro 
Benevides, grande amigo.

O Dia do Professor tem origem no dia 15 de ou-
tubro de 1827, data consagrada à educadora Santa 
Teresa D’Ávila. Nesse dia, D. Pedro I baixou um de-
creto imperial, criando o ensino elementar no Brasil. 
Esse decreto falava da descentralização do ensino e do 
salário e contratações dos professores. Como vemos, 
Senador, passaram-se 120 anos após esse decreto, 
para que começássemos a reverenciar o professor. 
Mas, na verdade, a data só foi oficializada nacional-
mente, como feriado escolar, com o Decreto Federal 
nº 52.682, de 14 de outubro de 1963, que definia a 
essência e a razão do feriado.

Em outros países, a data é comemorada entre 
janeiro e outubro. Na Tailândia, por exemplo, o Dia do 
Professor é marcado em 16 de janeiro. Já no vizinho 
Paraguai, comemora-se a data no dia 30 de abril. O 
México reverencia seus professores no dia 15 de maio. 
Índia, China, Taiwan, Uruguai e Argentina comemo-
ram o Dia do Professor em datas diferentes no mês 
de setembro.

Como educadora e militante das lutas dos profes-
sores brasileiros, eu não poderia marcar esta data sem 
lembrar aqui a incansável luta que esses profissionais 
travam para serem valorizados, para verem uma edu-
cação pública de qualidade, pelo reconhecimento da 
educação como prioridade máxima no Brasil.

De acordo com a Confederação Nacional de 
Trabalhadores da Educação (CNTE), dez Estados 
brasileiros desrespeitam uma das principais lutas dos 
trabalhadores da educação brasileira, que é a Lei do 
Piso Nacional do Magistério, Lei nº 11.738/08, promul-
gada em 2008.

Conforme a Confederação, os Estados de Alago-
as, do Amapá, da Bahia, do Espírito Santo, de Minas 
Gerais, da Paraíba, do Paraná, do Rio Grande do Sul, 
de Santa Catarina e de Sergipe não pagam o piso. En-
quanto isso, outros 11 Estados que aplicam essa Lei, 
não a cumprem na íntegra. Muitos deles, não pagam 
o benefício da hora-atividade, que deve representar, 
no mínimo, um terço da jornada de trabalho do pro-
fessor, conforme aprovado pelo Supremo Tribunal Fe-
deral em 2011.

No mês passado, a CNTE realizou, na Esplana-
da dos Ministérios, a VI Marcha Nacional em Defesa 
e Promoção da Educação Pública, para cobrar o res-
peito à Lei do Piso. Na oportunidade, a CNTE solicitou 
audiência com a Presidenta Dilma Rousseff e com o 
Ministro da Educação, Aloizio Mercadante.

Em Roraima, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, há 
quase 10 mil professores. De acordo com a Secretaria 
de Educação, a rede estadual de ensino tem oito mil 
professores, dos quais 1.422 são do quadro da União; 
5.025, do quadro efetivo do Estado; e 1.422 são pro-
fessores temporários.

Dados do Censo Escolar revelam que, na zona 
urbana, atuam 2.638 docentes, enquanto, na zona 
rural, o número chega a 1.729 professores. Na área 
indígena, mostram os dados, são 1.208 professores, 
e, na zona rural não indígena, há 421 docentes em 
regência de classe.

No quadro de professores da rede municipal da 
capital Boa Vista, são 1.936 professores, todos com 
nível superior. Em março deste ano, o Município de 
Boa Vista convocou 234 profissionais com Licencia-
tura Plena em Pedagogia e mais 70 professores com 
Licenciatura Plena em Educação Física. Outros 500 
professores foram empossados em 2011 e mais 520 
em 2010, todos aprovados em concurso público, con-
forme dados da Prefeitura de Boa Vista, a nossa capital.

Caros Senadores, no meu Estado, a situação 
vivida pelos professores não é diferente daquela vi-
venciada pelos colegas do resto do Brasil. Lá, nossos 
colegas de profissão sofrem com a perseguição do 
Governo aos professores que cumprem a Lei do Piso, 
com a desvalorização e com a falta de atenção à saúde 
dos colegas professores. Muitos chegam até a perder 
a voz ou a adquirir problemas psiquiátricos devido às 
precárias condições de trabalho, como, por exemplo, a 
superlotação. Conforme o Sindicato, as doenças ocu-
pacionais da carreira do magistério atingem hoje cerca 
de 7% dos professores que estão fora de sala de aula.

De acordo com o Sinter – Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação do Estado de Roraima, a luta 
do professor municipal é por melhores salários. Um 
professor com magistério, por exemplo, ganha R$1,4 
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mil. Com nível superior, perfazem R$1.721,00. De acor-
do com o Sinter, nesta data, faz-se necessário cobrar 
dos governos políticas que melhorem as condições de 
trabalho e os salários da categoria dos professores. 
Mas pedem também sua valorização e transparência 
na aplicação das verbas destinadas à educação em 
nosso Estado.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, as escolas de 
Roraima encontram-se hoje em situação precária. 
Segundo dados e estudos realizados pelo Sinter, há 
cadeiras quebradas, banheiros e bebedouros com 
problemas, falta de central de ar, e o nosso clima é 
muito quente. E há outros problemas que mostram a 
infraestrutura precária das nossas escolas.

Quero, portanto, lembrar o Dia do Professor, res-
saltando o pedido de audiência feito pela CNTE tam-
bém à Presidência desta Casa de leis e da Câmara 
dos Deputados. Ressalto esse pedido, porque, além de 
tratar da implementação da Lei do Piso, a Confedera-
ção quer tratar também do trâmite do Plano Nacional 
de Educação (PNE). Aliás, após o primeiro turno das 
eleições municipais, voltamos ao Congresso Nacional 
para apreciar medidas provisórias e dois temas prio-
ritários, e um deles é exatamente o Projeto de Lei n° 
8.035/2010, que institui o PNE. O que me deixa mui-
to contente é, particularmente, a possibilidade de ver 
esse Projeto vir ao plenário, junto com o PL nº 2.565, 
de 2011, que trata de um novo modelo de partilha dos 
royalties do petróleo da camada do pré-sal – espera-
mos que seja destinada parte desses recursos ao in-
vestimento na educação brasileira.

A votação do PNE é de grande interesse da 
sociedade brasileira, pois definirá diretrizes, metas e 
estratégias para a educação do País para o decênio 
2011/2020. Esse projeto, aliás, já deveria estar em 
vigor desde o ano de 2011, porque chegou ao Con-
gresso em 2010, mas sua tramitação está atrasada. 
Neste momento, o PNE encontra-se na Comissão de 
Constituição e Cidadania da Câmara dos Deputados 
à espera de aprovação da redação final.

O PNE contém 20 metas e 170 estratégias de 
ação para o desenvolvimento da educação nacional, 
incluindo a universalização do atendimento público e 
gratuito nos diferentes graus de ensino e, principalmen-
te, o alcance da qualidade na aprendizagem, o que é 
essencial em um projeto educativo.

Com suas bases fincadas nas discussões das 
conferências municipais de educação e relativizadas 
na Conferência Nacional de Educação (Conae), o PNE 
trata, com extensão e com profundidade, das três eta-
pas em que se organiza nossa educação básica: a edu-
cação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.

Assim, Srªs e Srs. Senadores, foram examinadas 
as modalidades da educação especial, da educação 
profissional, da educação a distância, da educação 
indígena e quilombola e da educação de jovens e 
adultos, todas elas demandadas pelas diferenças que 
compõem o mosaico da nossa sociedade.

Por semelhante exame passaram as diversas 
etapas da educação superior, nível que ainda guarda 
severas restrições de acesso a quase 80% da popula-
ção, fruto de padrões elitistas e seletivos que vigoraram 
nos 500 anos do nosso País.

Na Comissão Especial da Câmara dos Depu-
tados destinada a analisar o PNE, foram apreciadas 
445 emendas, que versam sobre tão vasto cenário da 
educação brasileira. Durante esse processo, o Depu-
tado Angelo Vanhoni, Parlamentar conhecido pela sua 
preocupação com a concretude legislativa das delibe-
rações das conferências, aperfeiçoou-o.

Campo de interesses ideológicos e econômicos, 
a educação movimenta, hoje, cerca de R$200 bilhões 
de receitas públicas da União, dos Estados e dos Mu-
nicípios e de R$70 bilhões a R$90 bilhões de recursos 
privados das famílias brasileiras.

Três das 20 metas do Plano Nacional de Educa-
ção chamarão a atenção desta Casa Legislativa. São 
elas: a que trata do financiamento, a que pretende 
valorizar a categoria do magistério e a que regula a 
gestão democrática dos sistemas de ensino. No meu 
entender, Srs. Senadores, dessas metas depende a 
qualidade da aprendizagem de nossas crianças, de 
nossos jovens e de nossos adultos.

Nos últimos tempos, é verdade, houve inegáveis 
avanços em relação ao financiamento da educação 
pública no Brasil. De 1988 para cá, cresceram os re-
cursos de impostos vinculados à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino. A maioria dos Estados 
investe mais do que os 25% constitucionais. O mes-
mo têm feito muitos Municípios, especialmente os de 
maiores populações e demandas sociais.

Aliás, nessas eleições municipais, vários can-
didatos e candidatas ligados à educação se compro-
meteram com a elevação do percentual constitucional 
para o investimento nessa área.

A União, que, por muito tempo, reduzira seus 
gastos a 14% da receita de impostos, voltou, nos úl-
timos anos, a investir 18% ou mais, propiciando um 
crescimento extraordinário de cursos superiores e 
profissionais na rede federal. Também obteve maior 
fatia do orçamento das contribuições sociais, como o 
Salário-Educação e o Cofins, para programas impor-
tantes, como merenda escolar, transporte escolar, livro 
didático, manutenção de escolas e complementação 
do Fundeb.
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O grande problema é que todos os recursos até 
agora disponíveis, que beiram 5% do PIB, podem residir 
em dois fatores. De um lado, podem não ter sido sufi-
cientes para pagar nossa dívida social no atendimento 
da educação infantil, na oferta do ensino fundamental 
e médio, na cobertura mínima da demanda potencial 
de 60 milhões de adultos que não concluíram o ensino 
fundamental, na posição humilhante da extensão das 
matrículas públicas da educação superior. De outro, 
não têm resultado em aprendizagens de qualidade dos 
estudantes, o que se configura no pior dos resultados. 
E a qualidade do ensino é fundamental para a melhoria 
do ensino em nosso País.

Apresentei proposta de emenda à Constituição 
(PEC) para destinar 10% do PIB para a educação e, 
no meio do decênio, recalibrar os gastos públicos, de 
forma a não comprometer outras políticas públicas de 
outros setores.

A propositura que fiz teve base no reconheci-
mento de que, nos últimos anos, principalmente nos 
mandatos do ex-Presidente Lula e da Presidenta Dilma 
Rousseff, a educação recebeu considerável atenção, 
com investimentos crescentes de recursos públicos na 
educação gratuita, especialmente depois da criação do 
Fundeb. Mas, nesta particularidade, na primeira etapa 
da educação básica, ainda existe uma grande lacuna 
a ser preenchida, que dá motivo à aprovação dessa 
nossa PEC que propõe a destinação de 10% do PIB 
para a educação.

A segunda questão se refere à valorização dos 
profissionais da educação, problema tão destacado 
neste Dia do Professor.

A Constituição prevê, em seu art. 206, um piso 
salarial profissional nacional para todos os profissionais 
da educação – pedagogos, professores e funcionários 
de escolas –, a ser definido em lei federal. Enquanto 
não alcançamos esse patamar, já contamos com o 
Piso dos Profissionais do Magistério – professores e 
pedagogos –, propiciado pelo Fundeb.

Depois de séculos de desvalorização, não era 
de estranhar que muitos gestores estaduais e munici-
pais estejam com dificuldade de pagar, por 40 horas 
semanais de trabalho, o piso válido para 2012, que é 
de R$1.451,00, ao qual correspondem, em média, R$2 
mil de remuneração para os professores formados em 
nível superior.

Amparados por uma legislação, que precisa ser 
superada, os professores buscam o segundo emprego 
público e o terceiro privado, sem ganhar um centavo 
extra, mesmo com 60 ou até mais horas semanais.

O resultado é que quase metade dos professo-
res é atingida por doenças profissionais e a qualidade 
da aprendizagem fica estruturalmente comprometida.

Sobrecarregado de aulas e de alunos, o professor 
não tem absolutamente tempo para avaliar. E educação 
sem avaliação é ensino sem rumo, sem resposta às 
demandas tecnológicas e científicas de nosso tempo.

O PNE precisa ter uma meta de valorização sala-
rial e, principalmente, estratégias claras para alcançá-
-Ia do Estado do Acre à Paraíba, do Rio Grande do Sul 
ao meu Estado de Roraima.

Outro assunto importante que ressalto aqui é a 
democracia. Nesse contexto, relembro o saudoso Aní-
sio Teixeira, que nos levou a crer na centralidade da 
democracia dentro da educação.

Defendo, pois, que o ambiente democrático que 
hoje vivemos no nosso País contamine as escolas e 
órgãos do sistema de ensino, muitas vezes travados 
por burocracias, autoritarismo e discriminações.

Anísio Teixeira acreditava na capacidade do in-
divíduo de distinguir de modo responsável seus inte-
resses, na centralidade do Estado na educação e na 
constituição da sociedade brasileira.

Inspirada em seus ideais, penso que cabe a nós, 
Senadores e Senadoras, a responsabilidade de apro-
varmos o Plano Nacional de Educação dos sonhos 
e dos anseios da nossa sociedade, pensando nos 
atores sociais, dirigentes, profissionais da educação, 
pais, alunos e conselheiros, que vão desdobrá-lo em 
planos estaduais e municipais e colocá-lo em prática 
no cotidiano das 200 mil escolas de educação básica 
e nos 50 mil cursos superiores de nosso País.

Sabedores que somos de que tudo começa com 
a educação e logo no início da vida dos indivíduos, 
precisamos nos preocupar com o fato de que menos 
de 20% das nossas crianças habilitadas para receber 
educação infantil são atendidas em creches da rede 
pública.

Amparados em novos paradigmas, temos de 
compreender a creche como um direito de cidadania 
das nossas crianças e não apenas como um benefí-
cio aos pais.

Sabemos que educação é um processo de de-
senvolvimento humano solidário, de socialização para 
a paz, de comunicação do saber e de circulação das 
culturas.

Por isso, meu Presidente, Senador Anibal, é com 
muita satisfação e com muita alegria que, neste 15 de 
outubro, Dia do Professor, parabenizo todos os profes-
sores e professoras brasileiras, todos os professores 
e professoras do meu querido Estado de Roraima.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senadora Angela Portela.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 

– Esta Presidência lembra às Srªs Senadoras e aos Srs. 
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Senadores que, tão logo seja encerrada esta sessão, 
haverá outra sessão solene destinada a reverenciar a 
vida e a trajetória política de Ulysses Guimarães.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Registramos, com muito orgulho, a presença do 
ex-Deputado Federal, ex-Governador do Acre e ex-Se-
nador por dois mandatos, Nabor Teles da Rocha Júnior.

Seja muito bem-vindo ao Plenário do Senado 
Federal!

Agora, com a palavra o Senador Romero Jucá, 
pela liderança do PMDB.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, sei que a sessão está se en-
cerrando, de modo que serei bastante breve. Teremos, 
daqui a pouco, uma sessão em homenagem ao grande 
nome do PMDB e da política brasileira, Ulysses Gui-
marães, mas eu não poderia deixar de usar a palavra 
nesta tarde, Sr. Presidente, para fazer dois registros 
que considero importantes.

O primeiro deles diz respeito ao Dia do Professor. 
Aqui, muitas oradoras e oradores se sucederam regis-
trando a importância da educação e do professor para 
a transformação da nossa sociedade. Eu quero também 
fazer esse registro, homenageando os professores do 
Brasil e, em especial, os professores de Roraima, os 
professores do Município de Boa Vista e dos Municípios 
do interior, inclusive das áreas indígenas, professores 
indígenas, que dão um ensino importante às diversas 
comunidades indígenas que existem no nosso Estado.

Sem dúvida nenhuma, homenagear os profes-
sores é reconhecer a importância do papel desses 
mestres e mestras que são fundamentais na constru-
ção do futuro de cada cidadã e de cada cidadão. Os 
professores brasileiros evoluíram com o nosso País, 
mas ainda há um grande desafio pela frente, e é nesse 
desafio que temos que mirar, Sr. Presidente. Nós te-
mos que atuar no sentido de fortalecer cada vez mais 
a educação, e a alma da educação é o professor. Sem 
dúvida nenhuma, sem um professor qualificado, sem 
um professor bem remunerado, sem um professor es-
timulado, a educação não prospera.

E quero aqui, hoje, nesta tarde, registrar a im-
portância e agradecer aos professores brasileiros pela 
transformação que têm feito ao longo da historia do 
nosso País. Quero, portanto, dizer aos professores de 
Roraima que vamos continuar trabalhando no sentido 
de honrar os compromissos com a educação, aprovan-
do, sim, a votação dos royalties do petróleo para que 
venham mais recursos para a educação, prosseguindo 
na discussão sobre a qualificação dos professores e 
o investimento no ensino/aprendizagem e buscando 
a educação integral para que as crianças possam ter, 

em dois turnos, educação de qualidade. Enfim, são 
muitos os desafios que hoje devem ser relembrados.

Quero, portanto, abraçar e parabenizar os pro-
fessores, reafirmando aos professores de Roraima a 
nossa luta, inclusive, pela solução dos precatórios que 
estão em andamento na Justiça, na segunda ação, e 
também pela solução final dos precatórios do paga-
mento da primeira ação. São questões como essas 
que fazem justiça aos nossos professores.

Para finalizar, Sr. Presidente, o outro registro que 
gostaria de fazer é sobre a eleição em Roraima. Gos-
taria de registrar a vitória do nosso PMDB, Senador 
Aníbal Diniz.

Em Roraima, obtivemos êxito em Boa Vista, com 
a vitória da Prefeita Teresa, que será prefeita da capital 
pela quarta vez – um fato inédito na história do País. 
Ganhamos a eleição apresentando as melhores pro-
postas, apresentando uma proposta de transformação, 
de recuperação da nossa cidade.

Aqui, no Senado, como Senador, junto com a ban-
cada federal, nós vamos trabalhar no intuito de apre-
sentar, aprovar e implementar os projetos que foram 
apresentados e aprovados pela sociedade de Roraima.

Fazendo este registro, eu encerro as minhas 
palavras, parabenizando o PMDB, parabenizando a 
Prefeita Teresa Surita, o Vice-Prefeito Marcelo Morei-
ra e os membros do PMDB pela campanha aguerrida 
que nós fizemos em Boa Vista e também no interior.

Registro, para finalizar, o meu abraço e o meu 
reconhecimento a todos os professores e professoras 
do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Muito obrigado, Senador Romero Jucá.
Antes de encerrar esta sessão, gostaria também 

de externar meus cumprimentos a todos os professores 
do Brasil, em particular aos professores da rede pública 
de ensino do Estado do Acre, que deram uma grande 
contribuição para que o Acre saísse da 27ª colocação 
no plano nacional para ocupar hoje a 5ª colocação, 
segundo o Ideb, no ensino do 6º ao 9º ano. Portanto, 
o nosso cumprimento especial aos professores do 
Acre, ao mesmo tempo em que cumprimentamos os 
professores de todo o Brasil pela passagem de seu dia.

Parabéns a todos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Os Srs. Senadores Cícero Lucena, Alvaro Dias e 
Cyro Miranda 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 
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Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do editorial intitulado, “Suprema inde-
cência”, publicado no jornal O Estado de S.Paulo em 
sua edição de 29 de maio de 2012.

O editorial destaca que o encontro do ex-presi-
dente da República, Lula, com o ex-presidente do STF, 
Gilmar Mendes, foi um grave lapso moral.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)

– “Suprema indecência”, O Estado de S. Paulo.
Ainda que se compre pelo valor de face a inve-

rossímil alegação do ex-presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Nelson Jobim, de que promoveu o 
encontro do ministro e ex-presidente da Corte Gilmar 
Mendes com o ex-presidente Lula, a pedido deste, por-
que “gostava muito dele e o ministro sempre o havia 
tratado muito bem”, o acatamento da solicitação foi um 
grave lapso moral. O seu ex-chefe (Jobim foi ministro 
da Defesa entre 2007 e 2011) que encontrasse outra 
via para transmitir a tardia gratidão ao magistrado.

Gilmar, por sua vez, errou ao aceitar a reunião. 
Ministros da Suprema Corte, tendo numerosos com-
promissos derivados de sua condição, não raro se en-
contram com outras autoridades, políticos, empresá-
rios e figurões em geral. Nada haveria de repreensível 
se, numa dessas ocasiões, Lula o abordasse para lhe 
dizer o que, segundo Jobim, teria querido dizer. Mas 
se então ouvisse do ex-presidente as palavras que 
lhe foram atribuídas pela revista Veja na reunião de 
26 de abril no escritório de Jobim, teria de se retirar 
imediatamente.

Afinal, mesmo que o seu ex-colega não lhe tivesse 
adiantado o assunto sobre o qual Lula queria conver-
sar, o ministro tinha tudo para adivinhar que se trataria 
do julgamento do mensalão, previsto para começar em 
agosto. Em qualquer país, raros são os que recusam 
convites para um tête-à-tête com um ex-chefe de Es-
tado. Mas, por todos os motivos concebíveis, Mendes 
deveria ter sido uma daquelas exceções. Depois, ten-
do sido como foi noticiado o diálogo entre eles, não 
se entende por que o ministro levou tanto tempo para 
fazer chegar a história à imprensa. 

Se ficou perplexo “com o comportamento e as 
insinuações despropositadas” de Lula, como afirma, 
deveria dar-lhes sem demora a merecida resposta pú-
blica. Bastaria a enormidade do acontecido. Se o es-

cândalo do mensalão não tem precedentes, tampouco 
se tem notícia de um ex-presidente da República pro-
curar um membro do Supremo Tribunal para dizer-lhe 
que considera “inconveniente” o julgamento próximo 
de uma ação que o alcança politicamente. A inoportu-
nidade - teria alegado Lula - viria da coincidência com 
a campanha para as eleições municipais deste ano. 

Não podendo remeter às calendas o julgamento 
de um processo aberto há sete anos contra a cúpula 
do PT, além de outros companheiros e seus sócios 
na “organização criminosa” de que fala a denúncia 
do Ministério Público, Lula quer empurrar o desfecho 
para depois da aposentadoria de dois ministros, o atu-
al presidente Carlos Ayres Britto e Cezar Peluso, que 
tenderiam a votar pela condenação dos réus mais no-
tórios. Tivesse Lula ficado nisso, já teria superado as 
próprias façanhas em matéria de indecências políticas. 

Mas, além disso, ele não só teria ofendido o relator 
Joaquim Barbosa, chamando-o de “complexado”; teria 
avisado que incumbiria o ex-ministro Sepúlveda Per-
tence de “cuidar” da ministra Carmem Lúcia para que 
ajude no adiamento; e contado que pediu ao ministro 
José Dias Toffoli que não se declarasse impedido por 
ter sido assessor jurídico da Casa Civil, ao tempo de 
José Dirceu; como praticamente chantageou o interlo-
cutor, ao oferecer-lhe proteção na CPI do Cachoeira, 
que teria se gabado de controlar. Proteção, no caso, 
contra alguma tentativa de convocá-lo a explicar as 
suas relações com o senador Demóstenes Torres, 
parceiro do contraventor. 

Quando Mendes disse que elas sempre se deram 
nos limites institucionais, Lula teria perguntado algo 
como: “E a viagem a Berlim?”. Os dois, de fato estive-
ram na capital alemã, onde mora a filha do ministro, e 
a viagem teria sido paga por Cachoeira - o que Mendes 
negou veementemente, e batendo na perna de Lula 
desafiou: “Vá fundo na CPI!”. A revelação do ultraje le-
vou os ministros Marco Aurélio Mello e Celso de Mello 
a condenar o ex-presidente da República nos termos 
mais duros, compatíveis com o extremo a que levou 
o seu despudor - algo “inimaginável”, estarreceu-se 
Marco Aurélio. O seu colega, decano da Corte, criticou 
o “grave desconhecimento (de Lula) das instituições 
republicanas”. Se ele ainda fosse presidente, resumiu 
com exatidão, “esse comportamento seria passível de 
impeachment”.

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 editorial intitulado, “O desmonte do 
Mercosul”, publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo 
em sua edição de 6 de julho de 2012.
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O editorial destaca a posição desajeitada do Pre-
sidente do Uruguai ao justificar seu voto para o ingresso 
da Venezuela no Mercosul, ao dizer que motivações 
políticas são mais fortes que regras legais. 

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima cita-
do 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 PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)

– “O desmonte do Mercosul”, O Estado de S. Paulo.
Motivações políticas são mais fortes que regras 

legais no Mercosul, segundo deixou claro o presidente 
do Uruguai, José Mujica, no esforço canhestro de justifi-
car seu voto a favor do ingresso da Venezuela no bloco. 
Se para algo serviram suas palavras, foi para dar razão 
a quem considerou um golpe a decisão, tomada por 
apenas três presidentes, de admitir na união aduaneira 
um novo parceiro com plenos poderes, sem respeitar 
a posição do Paraguai. Levaram-se em conta, segun-
do Mujica, “novos elementos políticos que superavam 
amplamente o jurídico”. O alcance dessa declaração 
talvez lhe tenha escapado. De fato, ele confirmou as 
palavras do vice-presidente Danilo Astori e do chance-
ler Luis Almagro, críticos severos da admissão oportu-
nista de um quinto sócio. Com essa decisão, segundo 
Astori, abriu-se no Mercosul uma “grave ferida institu-
cional”. O vice-presidente está certo e o chefe de seu 
governo inadvertidamente lhe deu razão. Quanto às 
alegações políticas, são tão frágeis quanto grotescas: 
três governantes golpearam as instituições do bloco 
para favorecer o caudilho Hugo Chávez e disseram ter 
agido em defesa da democracia. 

Ao falar publicamente sobre o assunto, numa 
entrevista ao jornal La República, de Montevidéu, o 
presidente Mujica assumiu a defesa do chanceler Luis 
Almagro. O ministro de Relações Exteriores foi criti-
cado pela oposição depois de condenar como ilegal 
a admissão da Venezuela. “Estou de acordo com seu 
desempenho”, disse o presidente. 

Segundo Almagro, Mujica resistiu inicialmente à 
proposta de incorporação da Venezuela, por julgar o 
momento inadequado, mas acabou cedendo às pres-
sões da presidente Dilma Rousseff. Sem desmentir o 
ministro, e até elogiando sua atuação, o presidente 
apresentou sua explicação dos fatos. Em outras pa-
lavras, ele reconheceu, mas preferiu pôr de lado os 
escrúpulos legalistas do chanceler. 

Não há como deixar de lado as instituições e ao 
mesmo tempo alegar razões políticas para justificar o 
golpe contra o Mercosul. Nem o recurso a argumentos 

do mais grosseiro pragmatismo torna menos desas-
trada - e desastrosa - a manobra dos três presidentes. 
Não se pode apontar o fortalecimento do bloco, sob 
nenhum aspecto, com a admissão da Venezuela boliva-
riana. Não há nenhum compromisso de Hugo Chávez 
com a democracia, nem com o funcionamento mini-
mamente livre dos mercados, nem com a convivência 
civilizada entre nações. 

O governo paraguaio entregou ao secretário-
-geral da Organização dos Estados Americanos, José 
Miguel Insulza, um vídeo sobre a movimentação do 
chanceler venezuelano, Nicolás Maduro, em Assun-
ção. O ministro de Chávez aparece encaminhando-
-se para uma reunião com a cúpula militar paraguaia 
pouco antes do afastamento do presidente Fernando 
Lugo. O novo governo do Paraguai chamou de volta o 
embaixador em Caracas e declarou persona non grata 
o representante venezuelano em Assunção. Três pre-
sidentes de países-membros do Mercosul decidiram, 
portanto, admitir como sócio um país em conflito com 
o quarto membro da união aduaneira. 

Não há nada surpreendente, nem improvável, 
na hipótese de uma interferência do presidente Hugo 
Chávez nos assuntos internos do Paraguai. Seu ab-
soluto desrespeito às mínimas normas da diplomacia 
civilizada é bem conhecido. O governo brasileiro de-
veria recordar a atuação do caudilho bolivariano como 
conselheiro do companheiro Evo Morales, quando o 
governo da Bolívia decidiu invadir militarmente instala-
ções da Petrobrás. Todos deveriam lembrar, igualmente, 
as relações de Chávez com as Farc e seus conflitos 
com o governo colombiano. 

O ingresso da Venezuela de Chávez nada acres-
centa, economicamente, à cambaleante união adua-
neira. Do ponto de vista diplomático, a presença do 
chefe bolivariano será mais um entrave a negociações 
com parceiros relevantes, como os Estados Unidos e 
a União Europeia. Será, igualmente, um complicador 
adicional em discussões de alcance global. Neste mo-
mento, já é um fator de desagregação. 

Na aritmética do Mercosul, o acréscimo de um 
sócio como a Venezuela é uma diminuição.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada, “O cruel teorema 
da saúde”, publicada pela revista Veja em sua edição 
de 4 de abril de 2012.

A matéria destaca que o PMDB e que o PT estão 
em guerra pelo comando dos hospitais federais no Rio 
de Janeiro. Para melhorar a vida dos pacientes? Não. 
Para fazer dinheiro à custa dos doentes.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)

– “O Cruel Teorema da Saúde”
O PMDB e o PT estão em guerra pelo comando 

dos hospitais federais no Rio de Janeiro. Para melho-
rar a vida dos pacientes? Não. Para fazer dinheiro à 
custa dos doentes. Peemedebistas querem arrecadar 
4 milhões de reais por ano. Um assessor do ministro 
recebeu propina de 200 000 reais

VEJA reconstituiu os bastidores de uma batalha 
travada entre PMDB e PT pelo controle dos hospitais 
federais do Rio de Janeiro.

São seis unidades, cujos orçamentos em 2012, 
somados, chegam a 645 milhões de reais. O embate 
tem desfecho incerto, mas já deixa claro como gastos 
de campanha podem tornar reféns agentes públicos e 
revela por que certos políticos insistem tanto para nome-
ar diretores de órgãos oficiais. Chama-se Edson Pereira 
de Oliveira um dos protagonistas dessa trama. Até o fim 
do ano passado, ele era assessor especial do ministro 
da Saúde, o petista Alexandre Padilha. Em dezembro, 
Oliveira pediu demissão. Alegou razões pessoais, mas, 
na verdade, não resistiu ao assédio de peemedebistas 
e outros deputados do Rio interessados em comandar 
diretorias dos hospitais federais do Estado. Esse grupo 
acossou Oliveira quase que diariamente. Usou como 
arma uma informação preciosa: amigo de Alexandre 
Padilha há vinte anos, o então assessor especial do 
ministro havia se corrompido. Recebeu 200 000 reais 
de um grupo ligado a uma quadrilha suspeita de des-
viar dezenas de milhões dos hospitais fluminenses. O 
suborno tinha como objetivo manter abertas as por-
tas do ministério aos interesses do grupo — àquela 
altura ameaçados. Ao tomar posse na Presidência, 
Dilma Rousseff demitiu peemedebistas da cúpula do 
Ministério da Saúde. A canetada presidencial atingiu 
o cargo de ministro, a bilionária Secretaria de Atenção 
à Saúde, a Funasa e as cobiçadas diretorias de hos-
pitais federais do Rio. Para tais postos, Dilma escalou 
técnicos e petistas — ou técnicos que contam com a 
simpatia do PT. Essas trocas desencadearam uma 
guerra subterrânea entre os dois maiores partidos da 
base governista. Para mudar o comando dos hospitais 
federais do Rio, o ministro Alexandre Padilha usou como 
argumento o fato de que uma inspeção no sistema de 
compras do ministério revelou que os preços cobrados 

pelas seis unidades marchavam de mãos dadas com 
o desvio e o desperdício. Era preciso mudar. Padilha 
pediu à Controladoria- Geral da União (CGU ) que 
auditasse as contas dos hospitais e à Polícia Federal 
que entrasse no caso. Uma análise preliminar da CGU 
revelou desvios de 124 milhões de reais em contratos 
que somam 887 milhões de reais. Ou seja, a taxa de 
propina beirava 15%. Os pagamentos desses valores 
foram feitos entre janeiro de 2009 e abril de 2011. Na 
maior parte desse período em que ocorreram as frau-
des, lembravam os petistas, a cúpula da Saúde estava 
sob o comando do PMDB.

O contra-ataque começou no início de 2011. 
Segundo o ex-assessor de Padilha, que tinha como 
função principal conversar com os parlamentares em 
nome do ministro da Saúde, o então deputado Cristia-
no, do PTdoB do Rio, de quem havia se tornado amigo 
íntimo, voluntariamente se dispôs a pagar uma dívida 
de campanha da época em que Oliveira disputara a 
prefeitura de Ibititá (BA). “Só descobri depois que não 
existe almoço grátis”, conta o ex-assessor, invocando 
uma aparente ingenuidade. No entanto, para despistar, 
a propina passeou por três contas bancárias indicadas 
pelo próprio Oliveira. Os depósitos foram realizados 
em junho de 2011 nas contas de um agiota, um ami-
go e um sobrinho do ex-assessor. Os comprovantes 
mostram que figuram entre os pagadores dois empre-
gados de uma empresa farmacêutica que recebeu 3,8 
milhões de reais da União, desde 2009, graças a con-
tratos fechados, entre outros, com hospitais federais 
exatamente do Rio de Janeiro. Por que uma empresa 
com contratos com o governo pagaria uma conta de 
um alto servidor público a pedido de um partido? Pa-
rece elementar.

VEJA localizou um dos laranjas do ex-assessor do 
Ministério da Saúde em Vitória da Conquista, no interior 
da Bahia. Valsido Viana de Souza recebeu 65 000 reais 
em sua conta. Primeiro, disse que o dinheiro era resulta-
do de pagamentos por trabalhos de consultoria que fez a 
interessados em participar do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC). Depois, confrontado, acabou con-
firmando que o dinheiro era mesmo para Edson Olivei-
ra. “Eu recebi para pagar a dívida de campanha dele.” O 
ardil de usar amigos e laranjas para ocultar a origem da 
remessa não combina, de novo, com a ingenuidade de-
monstrada por Edson Oliveira na sequência da história: 
“O dinheiro me aliviou, mas aí começou uma pressão 
para nomear pessoas”, conta o ex-assessor. E ela par-
tia, segundo ele, do “amigo” Cristiano e dos deputados 
Nelson Bornier (PMDB), Marcelo Matos (PDT) e Aureo 
(PRTB), que apresentaram uma lista de indicados para 
os hospitais federais do Rio. “Os caras queriam manter 
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no governo Dilma o esquema de desvio de recursos que 
havia no governo passado”, acusa.

O alvo principal da cobiça dos parlamentares 
fluminenses, segundo Edson Oliveira, eram as dire-
torias dos hospitais de Bonsucesso, da Lagoa e de 
Ipanema. O ex-assessor revelou que, além dos car-
gos, os deputados Aureo e Marcelo Matos, durante 
uma reunião que tiveram em Brasília, deixaram claro 
que seus planos envolviam a formação de um caixa 
nos hospitais federais do Rio que renderia 4 milhões 
de reais por ano. O valor, que teria sido fixado pelo 
deputado Nelson Bornier, seria alcançado através do 
recolhimento de 350 000 reais em propinas por mês. 
De acordo com o ex-assessor do ministro, Padilha ja-
mais soube das tramoias e chantagens. Oliveira pediu 
para sair do ministério antes que isso acontecesse. Na 
semana passada, o ministro pediu à Polícia Federal 
que apure as negociações envolvendo o amigo e antigo 
colaborador. Os deputados do Rio negam a acusação 
de que tenham cobrado uma mesada do ex-assessor. 
“A corrupção agora, sim, está geral”, contra-ataca o 
deputado Aureo. “Tem corrupção em todos os hospi-
tais federais do Rio”, reverbera Nelson Bornier. O atual 
diretor do Departamento de Gestão Hospitalar do Rio, 
João Marcelo Ramalho Alves, indicado para o cargo 
pelo PT da Bahia, é um nome-chave para explicar o 
que se passa nos hospitais. O ministro Padilha tem 
em mãos a faca e o queijo para impedir o loteamento 
político na saúde.

“O Deputado pediu 350 000 por mês”, diz As-
sessor

Depois de receber dinheiro de parlamentares, 
assessor do ministro da Saúde foi pressionado por 
eles para indicar diretores de hospitais

O advogado Edson Pereira de Oliveira é um par-
ceiro de longa data do ministro Alexandre Padilha. Nos 
últimos vinte anos, eles militaram juntos no movimento 
estudantil, nas hostes petistas e nas administrações 
federais do PT.

Oliveira assessorou Padilha quando este foi mi-
nistro de Relações Institucionais, no governo Lula. De-
pois, acompanhou o amigo e chefe na mudança para 
a pasta da Saúde, já na gestão Dilma.

Nas duas funções, o ex-assessor trabalhava di-
retamente com os parlamentares. Ele sabe, portanto, 
como o sistema opera. Principalmente as máquinas 
do PT, ao qual foi filiado durante dezenove anos, e do 
PMDB, ao qual está vinculado atualmente.

Qual a origem dos depósitos feitos em contas 
bancárias de pessoas ligadas ao senhor?

Em 2008, fui candidato a prefeito e saí da cam-
panha com dívidas. No início do ano passado, já como 

assessor no ministério, conheci o deputado Cristiano 
(PTdoB-RJ). Ele virou um amigo.

Num determinado momento, falando sobre minha 
campanha, disse que ainda tinha dívidas, estava sendo 
cobrado e não conseguia pagar. A dívida era de uns 
200 000 reais. Ao ouvir o relato, o deputado Cristiano 
falou: “Isso eu resolvo para você, eu te ajudo”.

Respondi: “Se você resolver pra mim, fico lhe de-
vendo a vida. Depois lhe pago e tal”. Hoje, tenho uma 
leitura perfeita de que caí numa armadilha. É aquela 
história: não existe almoço grátis.

Como foi feito o pagamento?
Mandei um cara ao Rio para receber, porque o 

deputado Cristiano me disse que arrumaria o dinhei-
ro, mas que teria de ser em espécie. O Valsido Souza, 
que me ajudou na campanha, foi para lá, há mais ou 
menos um ano, ficou uns dez dias e nada de o dinhei-
ro aparecer.

Depois, falei para o Cristiano deixar para lá o 
acerto. “Não, não, eu vou resolver para você”, insistiu 
o deputado. Num jantar em Brasília, eu passei para 
ele o nome e os dados bancários das pessoas que 
receberiam o dinheiro.

O deputado Cristiano nunca lhe falou de onde 
sairia o dinheiro?

Não. Ele é empresário. A princípio, eu achava que 
o dinheiro era dele. Se você me perguntar quanto foi 
depositado, eu não sei exatamente. Só sei que foi na 
conta das três pessoas que eu indiquei.

O dinheiro me aliviou, e fiquei tranquilo. Mas aí 
começou uma pressão para nomear pessoas para os 
hospitais federais do Rio de Janeiro.

Pressão só do deputado Cristiano?
Não só, mas também dos deputados Cristiano, 

Marcelo Matos, Aureo e Nelson Bornier. Qual era a 
história? Os caras queriam manter no governo Dilma 
o mesmo esquema de desvio de recursos que havia 
antes.

Fiquei sendo chantageado por eles. O deputado 
Cristiano era quem geralmente trazia a demanda, apre-
sentava as sugestões da bancada do Rio, as indicações.

Quais foram as indicações?
Eles pediram a permanência de Leila Regina de 

Carvalho como diretora administrativa do hospital de 
Bonsucesso e propuseram dois nomes para chefiar os 
hospitais de Ipanema e da Lagoa. Como o ministro já 
havia me dito para ter cuidado com a turma do Rio e 
deixado claro que não aceitaria mais nomeações po-
líticas, não levei as sugestões adiante.

Depois de acertado o débito de campanha, você 
passou a ter uma dívida política?

Fiquei sendo chantageado pelos caras. Quando 
o deputado Cristiano perdeu o mandato, vinham con-
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versar comigo os deputados Aureo e Marcelo Matos. 
Eles falavam: “Olha, o Nelson Bornier está pressio-
nando, está fazendo requerimento, está convocando”.

Qual era o objetivo dos deputados com aquela 
história de convocar todos os diretores dos hospitais 
federais do Rio? Era pressionar o governo e conseguir a 
nomeação de diretores do interesse da bancada do Rio.

O ministro tomou conhecimento dessa chantagem?
Não contei para o ministro. É uma história de-

sagradável. O fato é que os deputados criaram essa 
pressão, e o Nelson Bornier desempenhava o papel do 
lobo mau: fazia pedidos de convocação na Câmara e 
ainda mandava essa tropa a campo. Era um problema 
de chantagem mesmo.

O deputado Nelson Bornier não falava direta-
mente com o você?

Ele mandava essa turma. Em dezembro do ano 
passado, os deputados Aureo e Marcelo Matos me 
chamaram para uma conversa fora dos gabinetes. Foi 
lá no restaurante Mangai.

Repetiram a pressão. Num determinado momen-
to, o deputado Aureo disse o seguinte: “O Bornier quer 
isso aqui”. Em seguida, ele escreveu 350 num papel 
— o que queria dizer 350 000 reais por mês dos hos-
pitais federais do Rio.

Eu falei: “Aureo, você está maluco, cara!”. Foi aí 
que eu pedi para eles abrirem o jogo para mim. Ele 
respondeu: “Tem aqueles depósitos na Bahia”.

Foi quando a minha ficha caiu. Eles venderam lá 
no Rio a ideia de que tinham o controle sobre as no-
meações do ministério, mas não tinham, não nomea-
ram ninguém. Como nenhuma nomeação aconteceu, 
vieram para cima de mim.

Quando o senhor pediu demissão, contou a his-
tória ao ministro Padilha?

Eu já estava de saco cheio de governo. A gente 
ganha pouco e trabalha muito. Sabia que esse negócio, 
mais cedo ou mais tarde, ia dar m… Não ia deixar um 
erro meu prejudicar o governo, o ministro e tudo o mais.

O Padilha não sabe disso. Esse vai ser o mo-
mento mais difícil. Contar para um cara que conheço 
há vinte anos, de quem tinha absoluta confiança, que 
entrei numa armadilha. Será mais difícil do que falar 
para a minha esposa.

Inúteis Suspeitas
Notória pela pouca serventia demonstrada até hoje, 

o Ministério da Pesca gastou 31 milhões de reais na aqui-
sição de 28 lanchas-patrulha tão úteis quanto ele. A com-
pra foi questionada pelo Tribunal de Contas, já que não 
cabe ao ministério fazer patrulhas e o órgão não dispõe 
de local para alojar as lanchas – 23 delas permanecem 
sem uso, guardadas na própria fabricante, a Intech Boa-
ting, de Santa Catarina. Na sexta-feira passada, o jornal 

O Estado de S. Paulo publicou uma reportagem em que 
se afirma que, em 2010, a Intech foi procurada pelo mi-
nistério para doar 150 000 reais ao PT de Santa Catarina. 
Na ocasião, a candidatura do partido ao governo daquele 
estado era hoje ministra das Relações Institucionais, Ideli 
Salvatti, madrinha política e sucessora do então titular da 
Pesca, Altemir Gregolin.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 572, DE 2012 

Discussão, em turno único, da Medida Provi-
sória nº 572, de 2012, que abre crédito extra-
ordinário, em favor do Ministério da Defesa, 
no valor de trezentos e oitenta e um milhões, 
duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e 
oitenta e oito reais, para os fins que especifica. 
Parecer sob nº 22, de 2012, da Comissão Mista 
de Planos Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção, Relator: Senador Sérgio Souza (PMDB/
PR); e Relator Revisor: Deputado Hugo Motta 
(PMDB/PB), favorável à Medida Provisória e 
contrário às Emendas nºs 1 a 8. 
(Lido no Senado Federal no dia 11.10.2012) 
(Sobrestando a pauta a partir de: 4.8.2012) 
Prazo final prorrogado: 17.10.2012 

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 573, DE 2012 

Discussão, em turno único, da Medida Provi-
sória nº 573, de 2012, que abre crédito extra-
ordinário, em favor dos Ministérios da Justiça, 
da Educação, da Saúde, dos Transportes, do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, do Desen-
volvimento Agrário, da Defesa, da Integração 
Nacional e das Cidades, no valor global de seis 
bilhões, oitocentos e quarenta e três milhões, 
setecentos e um mil, seiscentos e cinquenta 
reais, para os fins que especifica. 
Parecer sob nº 23, de 2012, da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção: Relator: Deputado João Paulo Lima (PT/
PE); e Relator Revisor: Senadora Ana Rita (PT/
ES), favorável à Medida Provisória e contrário 
às Emendas nºs 1 a 32. 
(Lido no Senado Federal no dia 11.10.2012) 
(Sobrestando a pauta a partir de: 26.8.2012) 
Prazo final prorrogado: 8.11.2012 
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3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2012 

(Em regime de urgência,  
nos termos do Requerimento nº 776, de 2012) 

Continuação da discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2012 (nº 
2.793/2011, na Casa de origem, do Deputa-
do Paulo Teixeira), que dispõe sobre a tipifi-
cação criminal de delitos informáticos; altera 
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal; e dá outras providências. 
Parecer sob nº 1.053 e 1.054, de 2012: 
-da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Informática; e de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Eduardo Braga, favorável, com as emendas 
nºs 1 a 5-CCT, que apresenta; 
-de Plenário, em substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eduardo Braga, favorável ao Projeto 
e às Emendas nº 1-5-CCT. 

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011 

Segunda sessão de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 63, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Valdir Raupp, que 
altera a redação do art. 3º da Emenda Cons-
titucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, 
para ampliar o prazo de adesão ao regime 
especial de precatório até a data de 31 de 
dezembro de 2012. 
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, 
oferecendo a redação para o segundo turno. 

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 65, DE 2011 

Segunda sessão de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 65, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Clésio Andrade, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias para criar o Tribunal Regional Federal da 
6ª Região, em Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Parecer sob nº 1.055, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena, 
oferecendo a redação para o segundo turno. 

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da 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 interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham. 
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Eunício Oliveira, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ, que apresenta, com voto vencido do 
Senador Eduardo Braga. 

7 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 32, de 
1997 (nº 3.887/1997, naquela Casa), do Sena-
dor Osmar Dias, que dispõe sobre o primeiro 
tratamento de paciente com neoplasia maligna 
comprovada e estabelece prazo para seu início. 
Parecer favorável, sob nº 1.152, de 2012, da 
Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: Se-
nadora Ana Amélia. 

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 40, DE 2012 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 40, de 2012 (nº 1.869/2011, na 
Casa de origem) de iniciativa do Tribunal Su-
perior do Trabalho, que dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 14ª Região (RO/AC). 
Parecer favorável, sob o nº 1.148, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Pedro Taques. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 73, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 73, de 2012 (nº 222/2011, 
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na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto da Convenção das Nações Unidas sobre 
Contratos de Compra e Venda Internacional 
de Mercadorias, estabelecida em Viena, em 
11 de abril de 1980, no âmbito da Comissão 
das Nações Unidas para o Direito Mercantil 
Internacional. 
Parecer favorável, sob nº 1.149, de 2012, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mozarildo 
Cavalcanti. 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 121, DE 2012 

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 121, de 2012 (nº 474/2011, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex-
to do Tratado entre a República Federativa do 
Brasil e a República Popular da China sobre 
Auxílio Judicial em Matéria Civil e Comercial, 
assinado em Pequim, em 19 de maio de 2009. 
Parecer favorável, sob nº 1.150, de 2012, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Jarbas 
Vasconcelos. 

11 
REQUERIMENTO Nº 102, DE 2012 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 102, de 2012, do Senador Walter Pinheiro, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 9, de 2012, que tramita em conjunto 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 151 e 
505, de 2007; 9, de 2009; 99, 177, 307, 692 e 
703, de 2011; e 139, de 2012, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática (restrições ao uso e à propaganda 
de bebidas alcoólicas). 

12 
REQUERIMENTO Nº 618, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
618, de 2012, do Senador Sérgio Souza, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 103, de 2009, dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 79 e 171, de 2009; e dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 31, 143, 155 e 
371, de 2008; 279, de 2009; 95, 232 e 254, de 
2010, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(insere a disciplina Ética Social e Política nos 
currículos do ensino médio). 

13 
REQUERIMENTO Nº 764, DE 2012 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
764, de 2012, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 735, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (rotulagem e propaganda de alimentos). 

14 
REQUERIMENTO Nº 765, DE 2012 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
765, de 2012, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 252, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (criação do Programa de Microdes-
tilarias de Álcool e Biocombustíveis). 

15 
REQUERIMENTO Nº 766, DE 2012 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
766, de 2012, do Senador Delcídio do Amaral, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 252, de 2011, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos. 

16 
REQUERIMENTO Nº 767, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
767, de 2012, do Senador Zeze Perrella, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 246, de 2009, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvi-
da, também, a de Desenvolvimento Regional 
e Turismo (cobrança de couvert artístico). 

17 
REQUERIMENTO Nº 768, DE 2012 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 768, de 2012, do Senador Zeze Perrella, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 246, de 2009, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania. 

18 
REQUERIMENTO Nº 783, DE 2012 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
783, de 2012, do Senador Paulo Paim, solici-
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tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 710, de 2011, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvi-
da, também, a de Assuntos Sociais (direito de 
greve dos servidores públicos). 

19 
REQUERIMENTO Nº 786, DE 2012 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
786, de 2012, da Senadora Ana Rita, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 87, de 2011, que tramita em conjunto com 
o Projeto de Lei do Senado nº 329 de 2011, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Direitos Humanos e Legislação Participa-
tiva (porte de arma de fogo por agentes de 
segurança fora de serviço). 

20 
REQUERIMENTO Nº 802, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
802, de 2012, do Senador Tomás Correia, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 406, de 2005, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 181 e 495, de 2007; 489, 
de 2008; e 106, de 2011, a fim de que tenha 
tramitação autônoma (programa e ações de 
alimentação escolar). 

21 
REQUERIMENTO Nº 825, DE 2012 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
825, de 2012, do Senador João Vicente Clau-
dino, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 56, de 2012, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (responsabilização na contratação 
de obras públicas). 

22 
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2012 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
848, de 2012, do Senador José Sarney, soli-
citando a criação de Comissão Especial de 
Juristas, composta por onze membros, com 
o objetivo de realizar estudos e propor a atu-
alização da Lei de Execuções Penais - LEP. 

23 
REQUERIMENTO Nº 849, DE 2012 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
849, de 2012, do Senador João Vicente Clau-

dino, solicitando a tramitação conjunta do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 278, de 2012, com 
os Projetos de Lei do Senado nºs 24 e 111, de 
2008, que já se encontram apensados, por re-
gularem matéria correlata (acessibilidade dos 
portadores de deficiência visual). 

24 
REQUERIMENTO Nº 854, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
854, de 2012, do Senador Renan Calheiros, 
solicitando, em aditamento ao Requerimento 
nº 702, de 2012, que a Comissão de Juristas 
criada com a finalidade de elaborar anteprojeto 
de Lei de Arbitragem e Mediação, em cento e 
oitenta dias, seja composta por treze membros. 

25 
REQUERIMENTO Nº 857, DE 2012 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
857, de 2012, da Senadora Kátia Abreu, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 718, de 2007, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária (devolução de embalagens 
vazias de produtos veterinários). 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– Declaro encerrada a presente sessão e convocada 
sessão solene em homenagem a Ulysses Guimarães 
a realizar-se dentro de instantes.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 11 minutos.)
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 
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	P71: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     71
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	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
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	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
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	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 
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	P130: 
	CabNormal: 
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	Esq_Normal: 136    
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	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
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	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 
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	P160: 
	CabNormal: 
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	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 194    
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 196    
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 198    
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 660    
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 662    
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 664    
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 668    
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 670    
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 672    
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 674    
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 676    
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 678    
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 680    
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 682    
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 684    
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 686    
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 790    
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     815
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 816    
	LNormal: 


	P817: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     817
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 818    
	LNormal: 


	P819: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     819
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 820    
	LNormal: 


	P821: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     821
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 822    
	LNormal: 


	P823: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     823
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 824    
	LNormal: 


	P825: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     825
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 826    
	LNormal: 


	P827: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     827
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 828    
	LNormal: 


	P829: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     829
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 830    
	LNormal: 


	P831: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     831
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 832    
	LNormal: 


	P833: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 


	P871: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     871
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 872    
	LNormal: 


	P873: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     873
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 874    
	LNormal: 


	P875: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     875
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 876    
	LNormal: 


	P877: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     877
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 878    
	LNormal: 


	P879: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     879
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 880    
	LNormal: 


	P881: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     881
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 882    
	LNormal: 


	P883: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     883
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 884    
	LNormal: 


	P885: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     885
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 886    
	LNormal: 


	P887: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     887
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 888    
	LNormal: 


	P889: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     889
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 890    
	LNormal: 


	P891: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     891
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 892    
	LNormal: 


	P893: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     893
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 894    
	LNormal: 


	P895: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     895
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 896    
	LNormal: 


	P897: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     897
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 898    
	LNormal: 


	P899: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     899
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 900    
	LNormal: 


	P901: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     901
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 902    
	LNormal: 


	P903: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     903
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 904    
	LNormal: 


	P905: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     905
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 906    
	LNormal: 


	P907: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     907
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 908    
	LNormal: 


	P909: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     909
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 910    
	LNormal: 


	P911: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     911
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 912    
	LNormal: 


	P913: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     913
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 914    
	LNormal: 


	P915: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     915
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	Botão2: 
	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 916    
	LNormal: 


	P917: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     917
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 918    
	LNormal: 


	P919: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     919
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 920    
	LNormal: 


	P921: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     921
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 922    
	LNormal: 


	P923: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     923
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 924    
	LNormal: 


	P925: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     925
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 926    
	LNormal: 


	P927: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     927
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 928    
	LNormal: 


	P929: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     929
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 930    
	LNormal: 


	P931: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     931
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 932    
	LNormal: 


	P933: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     933
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 934    
	LNormal: 


	P935: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     935
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 936    
	LNormal: 


	P937: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     937
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 938    
	LNormal: 


	P939: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     939
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 940    
	LNormal: 


	P941: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     941
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 942    
	LNormal: 


	P943: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     943
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 944    
	LNormal: 


	P945: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     945
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 946    
	LNormal: 


	P947: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     947
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 948    
	LNormal: 


	P949: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     949
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 950    
	LNormal: 


	P951: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     951
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 952    
	LNormal: 


	P953: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     953
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 954    
	LNormal: 


	P955: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     955
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 956    
	LNormal: 


	P957: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     957
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 958    
	LNormal: 


	P959: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     959
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 960    
	LNormal: 


	P961: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     961
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 962    
	LNormal: 


	P963: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     963
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 964    
	LNormal: 


	P965: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     965
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 966    
	LNormal: 


	P967: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     967
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 968    
	LNormal: 


	P969: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     969
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 970    
	LNormal: 


	P971: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     971
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 972    
	LNormal: 


	P973: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     973
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 974    
	LNormal: 


	P975: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     975
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 976    
	LNormal: 


	P977: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     977
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 978    
	LNormal: 


	P979: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     979
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 980    
	LNormal: 


	P981: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     981
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 982    
	LNormal: 


	P983: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     983
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 984    
	LNormal: 


	P985: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     985
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 986    
	LNormal: 


	P987: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     987
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 988    
	LNormal: 


	P989: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     989
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 990    
	LNormal: 


	P991: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     991
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 992    
	LNormal: 


	P993: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     993
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 994    
	LNormal: 


	P995: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     995
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 996    
	LNormal: 


	P997: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     997
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 998    
	LNormal: 


	P999: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     999
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1000    
	LNormal: 


	P1001: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1002    
	LNormal: 


	P1003: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1003
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1004    
	LNormal: 


	P1005: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1005
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1006    
	LNormal: 


	P1007: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1007
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1008    
	LNormal: 


	P1009: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1009
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1010    
	LNormal: 


	P1011: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1011
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1012    
	LNormal: 


	P1013: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1014    
	LNormal: 


	P1015: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1015
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1016    
	LNormal: 


	P1017: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1017
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1018    
	LNormal: 


	P1019: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1019
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1020    
	LNormal: 


	P1021: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1021
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1022    
	LNormal: 


	P1023: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1023
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1024: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1024    
	LNormal: 


	P1025: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1025
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1026: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1026    
	LNormal: 


	P1027: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1027
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1028: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1028    
	LNormal: 


	P1029: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1029
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1030: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1030    
	LNormal: 


	P1031: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1031
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1032: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1032    
	LNormal: 


	P1033: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1033
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1034: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1034    
	LNormal: 


	P1035: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1035
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1036: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1036    
	LNormal: 


	P1037: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1037
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1038: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1038    
	LNormal: 


	P1039: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1039
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1040: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1040    
	LNormal: 


	P1041: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1041
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1042: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1042    
	LNormal: 


	P1043: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1043
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1044: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1044    
	LNormal: 


	P1045: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1045
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1046: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1046    
	LNormal: 


	P1047: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1047
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1048: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1048    
	LNormal: 


	P1049: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1049
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1050: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1050    
	LNormal: 


	P1051: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1051
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1052: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1052    
	LNormal: 


	P1053: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1053
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1054: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1054    
	LNormal: 


	P1055: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1055
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1056: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1056    
	LNormal: 


	P1057: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1057
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1058: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1058    
	LNormal: 


	P1059: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1059
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1060: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1060    
	LNormal: 


	P1061: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1061
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1062: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1062    
	LNormal: 


	P1063: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1063
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO 2012
	LNormal: 


	P1064: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1064    
	LNormal: 


	P1065: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1065
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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