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Ata da 55ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 10 de abril de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, das Sras. Vanessa Grazziotin e Angela Portela,
do Sr. Paulo Davim, da Sra. Lídice da Mata, dos Srs. Paulo Paim e Benedito de Lira
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 6 minutos e encerra-se às 19 horas e 57 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 86, DE 2012
(Complementar)
Altera a Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000, e regula a repactuação
de operações de crédito já contratadas pela
União com Estados, Distrito Federal e Municípios, desde que não seja aumentado o saldo devedor, nas condições que estabelece .
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 35 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 35 .................................................
..............................................................
§ 2º O disposto no caput não impede:
I – a compra, pelos Estados e Municípios,
de títulos da dívida da União, como aplicação
de suas disponibilidades ﬁnanceiras;
II – a repactuação, nos termos da lei, de
operação de crédito entre a União e o Estado,
ou o Distrito Federal, ou Município, contraída
antes da data da publicação desta Lei Complementar, desde que não importe no aumento do
saldo devedor existente na data da assinatura
do respectivo instrumento contratual.
.................................................... ” (NR)
Art. 2º As dívidas dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios consolidadas, assumidas e reﬁnanciadas pela União, ao amparo da Lei nº 9.496, de 11
de setembro de 1997, da Medida Provisória nº 2.18535, de 24 de agosto de 2001, da Medida Provisória nº
2.192-70, de 24 de agosto de 2001, e das leis resultantes das citadas medidas provisórias, serão repactuadas para atender às seguintes normas:
I – a atualização monetária será recalculada com base na variação do Índice de Preço
ao Consumidor Ampliado (IPCA), divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística, retroativamente, entre a data da assinatura do contrato de ﬁnanciamento e a data
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da entrada em vigor desta lei complementar, a
partir da qual será revogada a exigência desta
atualização;
II – os juros serão calculados e debitados
mensalmente, a partir da data de entrada em
vigor desta lei complementar, à taxa de três
por cento ao ano, sobre o saldo devedor;
III – a vedação para o devedor assumir
nova dívida passa a compreender, exclusivamente, a que foi estabelecida pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ﬁcando
revogadas as disposições em contrário constantes da legislação citada no caput;
IV – outras condições, taxas e prazos
que vierem a ser repactuadas entre as partes.”
Art. 3º Esta Lei Complementar entrará em vigor a
partir do primeiro mês seguinte ao da sua publicação.
Justiﬁcação
Este projeto de lei de complementar tem por objetivo esclarecer que um dos pilares da responsabilidade
ﬁscal adotada no País em 2000, o que veda ao Governo Federal conceder novos ﬁnanciamentos e assumir
novas dívidas dos governos estaduais e municipais,
não o impede de repactuar o que contratou no passado, sempre que não aumente o saldo devedor – ou
seja, garanta aquele princípio básico.
Seria irrazoável que uma lei vedasse ao poder
público buscar e acordar melhores condições para sua
dívida; trocar e reduzir a correção monetária e os juros; mudar o devedor; além de alterar prazos e outras
condições contratuais, que permitam ao ente público
dever e pagar menos do que antes.
Chamo a atenção para o fato de que o caput do
art. 35 da LRF dispõe, desde a sua origem, que a vedação para novos ﬁnanciamentos e rolagens não impede que um governo estadual e municipal aplique suas
disponibilidades ﬁnanceiras em títulos federais (§ 2º do
mesmo artigo) sem ferir aquele preceito – porque se
trata de mera aplicação da poupança e não de um meio
para ﬁnanciar o Tesouro Nacional. Ora, aproveita-se
esta mesma lógica da lei para esclarecer que o mesmo caput pretende impedir que se faça nova rolagem
para aumentar o endividamento estadual ou municipal,
porém, não impede que mudanças sejam acordadas
para reduzir o que antes foi contratado.
A mudança que se assegura no âmbito do projeto de lei ora proposto é a readequação das condições
de remuneração dos reﬁnanciamentos concedidos
pelo Tesouro Nacional aos Estados e Municípios, que
adotaram um indexador (IGP-DI) e uma taxa de juros
(de até 9% ao ano) incompatíveis com as mudanças
macroeconômicas seguintes à época da rolagem e
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que vieram por se revelar abusivas, com graves prejuízos para as ﬁnanças estaduais e municipais. A melhor
prova disso é que o Tesouro Nacional concede ﬁnanciamentos ao setor privado, ainda que indiretamente
através de bancos federais, com taxas de juros de até
3,5% ao ano, sem correção (no âmbito do Programa
de Sustentação do Investimento – PSI). Não há justiﬁcativa jurídica, econômica, política ou social para que
o Tesouro Nacional cobre uma taxa de juros superior
àquela nas dívidas contraídas por outros entes públicos. Isto sem considerar que a taxa básica de juros (a
SELIC) pode vir a ser reduzida para uma taxa superior
àquela dos contratos de rolagem, que ainda é acrescida da variação do IGP.
Para restabelecer o equilíbrio dos contratos de
rolagem este projeto promove mudanças pontuais.
Propõe-se, ademais, que a correção monetária
seja recalculada, adotando o IPCA (divulgado pelo
IBGE) no lugar do IGP (pela FGV), retroagindo à data
da assinatura de cada contrato. Tal substituição é uma
possibilidade já prevista na legislação que autorizou a
rolagem – na Lei nº 9.496 de 1997, o inciso II do art.3º
deﬁniu atualização monetária pelo IGP “ ... ou outro índice que vier a substituí-lo”, sem vincular tal substituição a extinção do IGP. Este projeto determina que os
saldos devedores sejam recalculados pelo novo índice
de preços até a data em que entrar em vigor esta lei,
quando a atualização monetária será extinta uma vez
que, para o futuro, a opção será aplicar apenas uma
taxa de juros nominal ﬁxa.
A partir da promulgação da lei, nos termos desta
proposição, serão adotados juros ﬁxos, sem atualização monetária, mesmo tratamento dispensado pelo
Tesouro Nacional a bancos e empresas em operações
de empréstimo. Assim, aplicar-se-á, mensalmente, sobre o saldo devedor, uma taxa de juros ﬁxa de 3% ao
ano, a partir do mês em que entrar em vigor esta lei.
Este projeto uniﬁca o controle do endividamento público para seguir apenas ao disposto na LRF, de
modo a suspender limites deﬁnidos anteriormente pela
rolagem, com parâmetros diferentes dos que vieram a
ser ﬁxados pela citada lei complementar – que usa o
conceito de receita corrente no lugar de receita líquida,
para citar um exemplo.
A repactuação de que trata esta proposição poderá compreender outras mudanças de condições que
vierem a serem acordados entre as duas partes, obedecido o preceito básico de que a União não poderá
conceder crédito novo ou vir a assumir nova dívida dos
governos estaduais e municipais.
É importante realçar que este projeto não afeta o
endividamento do setor público como um todo. A proposta alcança apenas as relações intergovernamentais
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de modo a readequar a posição patrimonial das três
esferas de governo – ao reduzir o passivo de governos
estaduais e municipais e, ao mesmo tempo e no mesmo
valor, ao diminuir também o ativo do governo federal.
Portanto, essa alteração em nada afetará o montante da dívida líquida do setor público, medida que se
usa para ﬁxar a meta ﬁscal do País, porque nenhum
real a mais será devido pelo setor público ao sistema
bancário, ao mercado ﬁnanceiro ou ao setor privado.
Certo de que esta lei contribuirá para restabelecer o equilíbrio dos contratos e da Federação, apelo
ao Congresso Nacional para que a examine e aprecie
com a urgência que o caso exige. – Senador Francisco Dornelles.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão ﬁscal e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 35. É vedada a realização de operação de
crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por
intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa
estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades
da administração indireta, ainda que sob a forma de
novação, reﬁnanciamento ou postergação de dívida
contraída anteriormente.
§ 1o Excetuam-se da vedação a que se refere o
caput as operações entre instituição ﬁnanceira estatal
e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da
administração indireta, que não se destinem a:
I – ﬁnanciar, direta ou indiretamente, despesas
correntes;
II – reﬁnanciar dívidas não contraídas junto à
própria instituição concedente.
§ 2o O disposto no caput não impede Estados e
Municípios de comprar títulos da dívida da União como
aplicação de suas disponibilidades.
....................................................................................
LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o reﬁnanciamento, pela
União, da dívida pública mobiliária e outras
que especiﬁca, de responsabilidade dos
Estados e do Distrito Federal.
Art. 1o Fica a União, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
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autorizada, até 31 de maio de 2000, a: (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
I – assumir a dívida pública mobiliária dos estados e do Distrito Federal, bem como, ao exclusivo
critério do Poder Executivo Federal, outras obrigações
decorrentes de operações de crédito interno e externo, ou de natureza contratual, relativas a despesas
de investimentos, líquidas e certas, exigíveis até 31
de dezembro de 1994;
II – assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo Distrito Federal junto à Caixa Econômica
Federal, com amparo na Resolução no 70, de 5 de dezembro de 1995, do Senado Federal, bem como, ao
exclusivo critério do Poder Executivo Federal, outras
dívidas cujo reﬁnanciamento pela União, nos termos
desta Lei, tenha sido autorizado pelo Senado Federal
até 30 de junho de 1999; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2192-70, de 2001)
III – compensar, ao exclusivo critério do Ministério da Fazenda, os créditos então assumidos com
eventuais créditos de natureza contratual, líquidos,
certos e exigíveis, detidos pelas unidades da Federação contra a União;
IV – assumir a dívida pública mobiliária emitida
por Estados e pelo Distrito Federal, após 13 de dezembro de 1995, para pagamento de precatórios judiciais,
nos termos do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2192-70, de 2001)
V – reﬁnanciar os créditos decorrentes da assunção a que se referem os incisos I e IV, juntamente
com créditos titulados pela União contra as Unidades
da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério
da Fazenda; (Incluído pela Medida Provisória nº 219270, de 2001)
§ 1o As dívidas de que trata o inciso I são aquelas constituídas até 31 de março de 1996 e as que,
constituídas após essa data, consubstanciam simples
rolagem de dívidas anteriores.
§ 2o Não serão abrangidas pela assunção a que
se referem os incisos I, II e IV, nem pelo reﬁnanciamento a que se refere o inciso V: (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
a) as obrigações originárias de contratos de natureza mercantil, excetuadas as compreendidas nas
disposições do inciso I;
b) as obrigações decorrentes de operações com
organismos ﬁnanceiros internacionais, excetuadas as
compreendidas nas disposições do inciso I;
c) as obrigações já reﬁnanciadas pela União, excetuadas as compreendidas nas disposições do inciso I.
d) a dívida mobiliária em poder do próprio ente
emissor, mesmo que por intermédio de fundo de liqui-
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dez, ou que tenha sido colocada em mercado após 31
de dezembro de 1998. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 3o As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão ao estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste
Fiscal, acordado com o Governo Federal. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 4o O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por até noventa dias, por decisão fundamentada
do Ministro de Estado da Fazenda, desde que:
a) tenha sido ﬁrmado protocolo entre os Governos
Federal e Estadual, no âmbito do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
b) o estado tenha obtido as autorizações legislativas necessárias para celebração dos contratos previstos no protocolo a que se refere a alínea anterior.
§ 5o Atendidas às exigências do § 4o, poderá o
Ministro de Estado da Fazenda, para viabilizar a efetiva assunção a que se refere o inciso I deste artigo,
autorizar a celebração de contratos de promessa de
assunção das referidas obrigações. (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 6o O crédito correspondente à assunção a que
se refere o inciso II, na parte relativa a fundos de contingências de bancos estaduais, constituídos no âmbito
do programa de redução da presença do setor público
estadual na atividade ﬁnanceira bancária, poderá, a
critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser incorporado ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos termos desta Lei,
quando da utilização dos recursos depositados nos
respectivos fundos. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 7o A eventual diferença entre a assunção a que
se refere o § 6o e o saldo apresentado nos respectivos fundos poderá, a critério do Ministro de Estado
da Fazenda, ser incorporada, em até doze meses,
com remuneração até à data da incorporação pela
variação da taxa média ajustada nos ﬁnanciamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (SELIC) divulgada pelo Banco Central
do Brasil, ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos termos desta Lei.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
....................................................................................
Art. 3o Os contratos de reﬁnanciamento de que
trata esta Lei serão pagos em até 360 (trezentos e
sessenta) prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a data da assinatura do contrato e
as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes,
observadas as seguintes condições:
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I – juros: calculados e debitados mensalmente, à
taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo
devedor previamente atualizado;
II – atualização monetária: calculada e debitada
mensalmente com base na variação do Índice Geral
de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que
vier a substituí-lo.
§ 1o Para apuração do valor reﬁnanciado relativo
à dívida mobiliária, com exceção da referida no inciso
IV do art. 1o, as condições ﬁnanceiras básicas estabelecidas no caput poderão retroagir até 30 de setembro
de 1997. (Redação dada pela Medida Provisória nº
2192-70, de 2001)
§ 2o Para a apuração do valor a ser reﬁnanciado
relativo às demais obrigações, as condições ﬁnanceiras básicas estabelecidas no caput poderão retroagir
até 120 (cento e vinte) dias anteriores à celebração do
contrato de reﬁnanciamento, observada, como limite, a
data da aprovação do protocolo pelo Senado Federal.
§ 3o A parcela a ser amortizada na forma do art. 7o
poderá ser atualizada de acordo com o disposto no § 1o.
§ 4o Nas hipóteses dos parágrafos anteriores,
caberá à União arcar com os eventuais custos decorrentes de sua aplicação.
§ 5o Enquanto a dívida ﬁnanceira da unidade da
Federação for superior à sua RLR anual, o contrato
de reﬁnanciamento deverá prever que a unidade da
Federação:
a) não poderá emitir novos títulos públicos no
mercado interno, exceto nos casos previstos no art. 33
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) somente poderá contrair novas dívidas, inclusive empréstimos externos junto a organismos ﬁnanceiros internacionais, se cumprir as metas relativas à
dívida ﬁnanceira na trajetória estabelecida no programa;
c) não poderá atribuir a suas instituições ﬁnanceiras a administração de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia de títulos e valores
mobiliários.
§ 6o O não-estabelecimento do Programa no prazo
ﬁxado nos contratos de reﬁnanciamento, ou o descumprimento das metas e compromissos nele deﬁnidos,
implicarão, enquanto não estabelecido o Programa ou
durante o período em que durar o descumprimento,
conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações
pactuadas nos contratos de reﬁnanciamento, a substituição dos encargos ﬁnanceiros mencionados neste
artigo pelo custo médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido de um por cento, e a elevação
em quatro pontos percentuais do comprometimento
estabelecido com base no art. 5o. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
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§ 7o A aplicação do disposto no § 6o, no que se
refere ao descumprimento das metas e compromissos
deﬁnidos no Programa, poderá ser revista pelo Ministro
de Estado da Fazenda, à vista de justiﬁcativa fundamentada pelo Estado. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 8o O montante relativo às prestações acumuladas entre a data de assinatura do contrato de reﬁnanciamento e a de sua eﬁcácia poderá ser parcelado em
até trinta e seis prestações mensais e consecutivas,
pelo Sistema de Amortização Constante – SAC, com
encargos equivalentes à taxa SELIC, vencendo-se a
primeira na primeira data de vencimento das prestações do contrato de reﬁnanciamento que ocorrer após
a eﬁcácia do contrato e as demais, nas mesmas datas
subseqüentes, limitada a última prestação a 30 de novembro de 2002. (Incluído pela Medida Provisória nº
2192-70, de 2001)
§ 9o As prestações a que se refere o § 8o não
estão sujeitas ao limite de comprometimento a que
se refere o art. 5o. (Incluído pela Medida Provisória nº
2192-70, de 2001)
§ 10. A possibilidade de parcelamento de que trata o § 8o somente se aplica aos contratos que tenham
sido ﬁrmados até 31 de dezembro de 1998. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA
No 2.185-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Estabelece critérios para a consolidação,
a assunção e o reﬁnanciamento, pela União,
da dívida pública mobiliária e outras que especiﬁca, de responsabilidade dos Municípios.
Art. 1o Fica a União autorizada, até 15 de junho
de 2000, a assumir as seguintes obrigações de responsabilidade dos Municípios:
I – dívida junto a instituições ﬁnanceiras nacionais
ou estrangeiras, cujos contratos tenham sido ﬁrmados
até 31 de janeiro de 1999, inclusive a decorrente de
transformação de operações de antecipação de receita
orçamentária em dívida fundada;
II – dívida junto a instituições ﬁnanceiras nacionais ou estrangeiras, decorrente de cessão de crédito
ﬁrmada até 31 de janeiro de 1999;
III – dívida mobiliária interna constituída até 12
de dezembro de 1995 ou que, constituída após essa
data, consubstancia simples rolagem de dívida mobiliária anterior;
IV – dívida mobiliária externa constituída até 12
de dezembro de 1995 ou que, constituída após essa
data, consubstancia simples rolagem de dívida mobiliária anterior;
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V – dívida relativa a operações de antecipação
de receita orçamentária, contraída até 31 de janeiro
de 1999; e
VI – dívida relativa a operações de crédito celebradas com instituições ﬁnanceiras na qualidade de
agente ﬁnanceiro da União, dos Estados ou de fundos e
programas governamentais, regularmente constituídos.
§ 1o Para efeito dos incisos I, III, V e VI, serão
consideradas apenas as operações registradas, até
31 de janeiro de 1999, no Banco Central do Brasil.
§ 2o Poderão ser ainda objeto de assunção pela
União as dívidas de entidades integrantes da administração pública municipal indireta, enquadráveis nos
incisos I a VI do caput e que sejam previamente assumidas pelo Município.
§ 3o O serviço das dívidas mencionadas nos incisos I, II, V e VI do caput deste artigo, não pago e com
vencimento ou qualquer forma de exigibilidade que tenha ocorrido entre 31 de janeiro de 1999 e a data de
assinatura do contrato de reﬁnanciamento poderá ser
reﬁnanciado pela União, observadas as condições estabelecidas nesta Medida Provisória, exceto quanto a:
I – prazo: em até cento e oitenta meses, com
prestações mensais e consecutivas, vencendo-se a
primeira na data de assinatura do contrato de reﬁnanciamento e, as demais, nas datas de vencimento estipuladas para o restante das dívidas reﬁnanciadas ao
amparo desta Medida Provisória;
II – encargos: equivalentes ao custo médio de captação da dívida mobiliária interna do Governo Federal
(taxa SELIC), acrescidos, em caso de inadimplemento,
de juros moratórios de um por cento ao ano, sobre o
saldo devedor previamente atualizado;
III – extra-limite das demais dívidas reﬁnanciadas
na forma desta Medida Provisória e da Lei no 8.727,
de 5 de novembro de 1993; e
IV – amortização mensal mínima de R$ 1.000,00
(mil reais), adicionalmente ao previsto no § 1o do art. 2o.
§ 4o Não serão abrangidas pela assunção a que
se refere este artigo nem pelo reﬁnanciamento a que
se refere o art. 2o:
I – as dívidas renegociadas com base nas Leis nos
7.976, de 27 de dezembro de 1989, e 8.727, de 1993;
II – as dívidas relativas à divida externa objeto
de renegociação no âmbito do Plano Brasileiro de Financiamento da Dívida Externa (BIB, BEA, DMLP e
Clube de Paris);
III – as parcelas das dívidas referidas nos incisos
I, II, III, V e VI do caput deste artigo que não tenham
sido desembolsadas pela instituição ﬁnanceira até 31
de janeiro de 1999; e
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IV – as dívidas externas junto a organismos internacionais multilaterais ou agências governamentais
de crédito estrangeiras.
§ 5o A assunção de que trata este artigo será
precedida da aplicação de deságio sobre o saldo devedor das obrigações, conforme estabelecido pelo
Poder Executivo.
§ 6o Poderá ainda a União, nos respectivos vencimentos, fornecer os recursos necessários ao pagamento da dívida de que trata o inciso IV do caput deste
artigo, incorporando o valor pago ao saldo devedor do
reﬁnanciamento.
Art. 2o As dívidas assumidas pela União serão reﬁnanciadas aos Municípios, observando-se o seguinte:
I – prazo: até trezentas e sessenta prestações
mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela
Price, vencendo-se a primeira em até trinta dias após
a assinatura do contrato e as seguintes em iguais dias
dos meses subseqüentes;
II – juros: calculados e debitados mensalmente, à
taxa de nove por cento ao ano, sobre o saldo devedor
previamente atualizado;
III – atualização monetária: calculada e debitada
mensalmente com base na variação do Índice Geral
de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que
vier a substituí-lo;
IV – garantias adequadas que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos
recursos de que tratam os arts. 156, 158 e 159, inciso
I, “b”, e § 3o, da Constituição, e a Lei Complementar
no 87, de 13 de setembro de 1996;
V – limite de comprometimento de treze por cento
da Receita Líquida Real – RLR, para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço da
dívida reﬁnanciada;
VI – em caso de descumprimento das obrigações pactuadas, sem prejuízo das demais cominações contratuais, os encargos referidos nos incisos II
e III serão substituídos pela taxa média ajustada dos
ﬁnanciamentos diários apurados no Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (SELIC), divulgada pelo
Banco Central do Brasil, acrescida de um por cento
ao ano, elevando-se em quatro pontos percentuais o
limite de comprometimento estabelecido no inciso V;
VII – em caso de impontualidade no pagamento, sem prejuízo da aplicação do disposto no inciso
VI, o valor da prestação será atualizado pela taxa
média ajustada dos ﬁnanciamentos diários apurados
no SELIC, divulgada pelo Banco Central do Brasil, e
acrescido de juros de mora de um por cento ao ano,
calculados pro rata die; e
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VIII – repasse aos Municípios dos deságios aplicados às obrigações assumidas pela União.
§ 1o Para o estabelecimento do prazo, será observado o mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) para o
valor inicial das amortizações mensais do contrato de
reﬁnanciamento.
§ 2o A elevação do limite de comprometimento
será aplicada a partir da prestação subseqüente ao
descumprimento.
§ 3o Os acréscimos a que se refere o inciso VII não
estão sujeitos ao limite de comprometimento da RLR.
§ 4o A taxa de juros poderá ser reduzida para:
I – sete inteiros e cinco décimos por cento, se o
Município amortizar extraordinariamente valor equivalente a dez por cento do saldo devedor atualizado da
dívida assumida e reﬁnanciada pela União; e
II – seis por cento, se o Município amortizar extraordinariamente valor equivalente a vinte por cento
do saldo devedor atualizado da dívida assumida e reﬁnanciada pela União.
§ 5o A redução a que se refere o § 4o será aplicada
a partir da data da integralização do correspondente
percentual de amortização extraordinária.
§ 6o Não se aplicam à amortização extraordinária
de que trata o § 4o deste artigo:
I – o disposto no art. 5o; e
II – o limite de comprometimento da RLR.
§ 7o As dívidas de responsabilidade dos Municípios
junto à União, exceto as relativas a impostos e contribuições, contraídas até 31 de janeiro de 1999, poderão
ser reﬁnanciadas na forma desta Medida Provisória.
....................................................................................
Art. 8o O contrato de reﬁnanciamento de dívidas
deverá prever que o Município:
I – somente poderá emitir novos títulos da dívida
pública mobiliária municipal interna ou externa, após a
integral liquidação da dívida objeto do reﬁnanciamento
previsto nesta Medida Provisória; e
II – somente poderá contrair novas dívidas, inclusive operações de Antecipação de Receita Orçamentária, se a dívida ﬁnanceira total do Município for
inferior à sua RLR anual.
§ 1o Excluem-se das vedações a que se refere
o inciso II do caput deste artigo: (Redação dada pela
Lei nº 11.131, de 2005)
I – a contratação de operações de crédito instituídas por programas federais, destinadas à modernização e ao aparelhamento da máquina
II – os empréstimos ou ﬁnanciamentos tomados
perante organismos ﬁnanceiros multilaterais e instituições de fomento e cooperação ligadas a governos
estrangeiros, o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica
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Federal, que tenham avaliação positiva da agência ﬁnanciadora, e desde que contratados no prazo de 2
(dois) anos, contados a partir da publicação da Lei de
conversão da Medida Provisória no 527, de 18 de março
de 2011, e destinados exclusivamente à complementação de programas em andamento; (Redação dada pela
Lei nº 12.462, de 2011) (Vide Lei nº 12.462, de 2011)
III – as operações de crédito destinadas à implantação de projeto de melhoria em sistemas de iluminação pública, no âmbito do Programa Nacional de
Iluminação Pública Eﬁciente – Reluz. (Incluído pela Lei
nº 11.131, de 2005)
IV – as operações de crédito destinadas ao ﬁnanciamento de infraestrutura para a realização da Copa
do Mundo Fifa 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo Conselho Monetário
Nacional; (Redação dada pela Lei nº 12.348, de 2010)
V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.348, de
2010)
§ 2o Os efeitos da exclusão a que se refere o inciso III do § 1o deste artigo retroagem a 29 de junho de
2000. (Incluído pela Lei nº 11.131, de 2005)
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA
No 2.192-70, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
Estabelece mecanismos objetivando
incentivar a redução da presença do setor
público estadual na atividade ﬁnanceira bancária, dispõe sobre a privatização de instituições ﬁnanceiras, e dá outras providências.
Art. 1o A redução da presença do setor público estadual na atividade ﬁnanceira bancária será incentivada
pelos mecanismos estabelecidos nesta Medida Provisória,
e por normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, no âmbito de sua competência, preferencialmente
mediante a privatização, extinção, ou transformação de
instituições ﬁnanceiras sob controle acionário de Unidade da Federação em instituições ﬁnanceiras dedicadas
ao ﬁnanciamento de capital ﬁxo e de giro associado a
projetos no País, denominadas agências de fomento.
§ 1o A extinção das instituições ﬁnanceiras a que
se refere o caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de incorporação, fusão, cisão
ou qualquer outra forma de reorganização societária
legalmente admitida.
§ 2o As agências de fomento, existentes em 28
de março de 2001, deverão adequar-se ao disposto
neste artigo, no prazo ﬁxado pelo Conselho Monetário Nacional, permanecendo regulamentadas por esse
Colegiado e submetidas ao disposto na Lei no 6.024,
de 13 de março de 1974.
....................................................................................
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Art. 5o Os ﬁnanciamentos de que trata esta Medida Provisória, quando concedidos pela União, serão
pagos em até trezentas e sessenta prestações mensais
e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price,
vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura
do contrato e as seguintes em igual dia dos meses
subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I – juros calculados e debitados mensalmente, à
taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo
devedor previamente atualizado;
II – atualização monetária calculada e debitada
mensalmente, com base na variação do Índice Geral
de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que
vier a substituí-lo.
§ 1o As obrigações correspondentes ao serviço dos
ﬁnanciamentos concedidos pela União, nos termos desta
Medida Provisória, poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas ao reﬁnanciamento
de dívidas previsto pela Lei no 9.496, de 11 de setembro de 1997, especiﬁcamente para ﬁns de aplicação do
limite máximo de comprometimento da Receita Líquida
Real – RLR referido no art. 5o da citada Lei.
§ 2o Cessa a aplicação do disposto no § 1o se,
decorridos dezoito meses da data da assinatura do
contrato de reﬁnanciamento a que se refere a Lei
no 9.496, de 1997, detiver a Unidade da Federação
o controle de qualquer instituição ﬁnanceira, exceto
agência de fomento.
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se apenas aos
recursos destinados às instituições que continuarem
controladas pela Unidade da Federação.
§ 4o Para cumprimento do disposto neste artigo,
a União poderá contratar com instituição pública federal os serviços de agente ﬁnanceiro para celebração,
acompanhamento e controle dos contratos de ﬁnanciamento ou reﬁnanciamento, cuja remuneração será
custeada pelas Unidades da Federação.
Of. n° 96/2012-GSFD
Brasília-DF, 11 de abril de 2012
Senhor Presidente:
Com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de V. Exa. para solicitar a correção de erro material no PLS 86/2012 -Complementar, de minha autoria,
que na remissão ao dispositivo que se pretende alterar,
por equívoco, digitou-se “Art. 2°” ao invés de Art. 35,
conforme consignado na legislação citada.
Agradecendo, antecipadamente, as providências
necessárias, renovo a V. Exa votos de estima e distinta
consideração.
Cordialmente, – Senador Francisco Dornelles.
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 258, DE 2012
Requeiro nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, combinado com o art. 39, inciso I, e o
disposto no art. 40, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal, autorização para ausentar do País,
no período de 12 a 16 de abril do corrente ano, com
vistas a participar, como membro do Parlamento do
MERCOSUL, da reunião mensal daquele Parlamento, que será realizada no dia 13 de abril de 2012, em
Montevidéu, no Uruguai, conforme Of. P/014/2012, do
Presidente da Representação Brasileira no Parlamento do MERCOSUL, senhor Senador Roberto Requião
(proc.009435/12-3), dirigido ao Presidente do Senado
Federal, Excelentíssimo Senador José Sarney, solicitando a autorização de minha participação no evento.
Sala das Sessões, – Senador Luiz Henrique
Da Silveira.
REQUERIMENTO Nº 259, DE 2012
Requeiro nos termos dos artigos 39 e 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa e autorização para ausentar-me do
País no período de 12 a 16 de abril de 2012, quando
irei participar da reunião do Parlamento do Mercosul
na cidade de Montevidéu, Uruguai.
Sala das Sessões, 9 de abril de 2012. – Senador
Mozarildo Cavalcanti.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos vão à publicação e serão votados oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 260, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento
Interno, a retirada, em caráter deﬁnitivo, do Projeto de
Lei do Senado nº 59, de 2012 – Complementar, de
minha autoria, que altera a Lei Complementar nº 62,
de 28 de dezembro de 1989, as Leis nºs 5.172, de 25
de outubro de 1966, e 8.443, de 16 de julho de 1992,
para dispor sobre os critérios de rateio do Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Sala das Sessões, 22 de março de 2012. – Senador Francisco Dornelles.

ABRIL 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência defere o requerimento
nos termos do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
PARECER N° 343, DE 2012
Da Comissão de Assuntos Econômicos,
sobre a Mensagem n° 27, de 2012, da Senhora Presidenta da República (n° 114/ 2012, na
origem), que solicita autorização do Senado Federal para que seja contratada operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até
US$60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), entre o
Estado da Bahia e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial), cujos recursos serão destinados
ao ﬁnanciamento parcial do “Programa com
Enfoque Setorial Amplo das Áreas de Saúde
e Recursos Hídricos do Estado da Bahia”.
Relator: Senador Lindbergh Farias
Relator ad hoc: Senador Wellington Dias
I – Relatório
Trata-se de pleito do Estado da Bahia, para que
seja autorizada operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial).
Os recursos da operação destinam-se ao “Programa
com Enfoque Setorial Amplo das Áreas de Saúde e
Recursos Hídricos do Estado da Bahia”.
O programa em questão foi considerado como
passível de obtenção de ﬁnanciamento externo pela
Comissão de Financiamentos Externos, na forma da
Recomendação n° 1.102, de 24 de abril de 2009, homologada pelo Ministro de Planejamento, Orçamento
e Gestão em 11 de maio de 2010.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, prestou as devidas informações
sobre as ﬁnanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao mutuário, manifestando-se favoravelmente ao oferecimento de garantia
pela União, desde que, previamente à assinatura dos
instrumentos contratuais, seja formalizado o respectivo
contrato de contragarantia e veriﬁcada a adimplência
do mutuário para com a União, como atestado pelo
Parecer n° 1.633/Copem/STN, de 8 de dezembro de
2011, complementado pelo Parecer n° 180/Copem/
STN, de 12 de março de 2012.
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O Banco Central do Brasil efetuou o credenciamento da operação, conforme o Ofício n° 113/2011/
Depec/Dicin/Surec, de 19 de dezembro de 2011.
Já a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN),
por intermédio do Parecer PGFN/COF/n° 467, de 22 de
março de 2012, pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais e regularidade na apresentação dos
documentos requeridos pela legislação para o encaminhamento do processo ao Senado Federal para ﬁns de
autorização da presente operação de crédito e da correspondente concessão de garantia por parte da União.
II – Análise
A STN assim resume o objeto do ﬁnanciamento
visado:
3. (...) o objetivo do Programa é reduzir a taxa de
mortalidade e as despesas com consultas médicas e
hospitalizações provocadas pela falta de acesso à água
potável. Os principais beneﬁciados do Programa serão
crianças de 1 a 4 anos de idade e adultos maiores de
65 anos. Os resultados esperados com a implementação do Programa são: i) aumento do número de famílias com acesso aos serviços de água potável, nos
distritos onde não está disponível ainda; ii) aumento
da cobertura com a vacina do rotavírus; iii) melhorias
nas unidades neonatais nos hospitais do Estado; e iv)
ampliação das equipes do Programa Saúde da Família.
O custo total do programa foi estimado em US$60
milhões, inteiramente ﬁnanciados pelo BIRD – não havendo, portanto, contrapartida local. A previsão é de
que os desembolsos ocorrerão ao longo do quadriênio
2011-2015. A estimativa do serviço da dívida e do custo
efetivo médio da operação situa-se em 3,43% ao ano,
ﬂutuantes conforme a variação da taxa de juros de referência do mercado interbancário londrino (Libor, na
sigla em inglês). Trata-se de custo considerado compatível com o custo atual da curva média de captação
do Tesouro Nacional em dólares dos Estados Unidos
da América no mercado internacional.
Em resumo, o parecer da STN considerou atendidas as seguintes exigências:
a) cumprimento dos requisitos contidos no art. 32
da Lei Complementar n° 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), e nas Resoluções do Senado
Federal nºs 40 e 43, de 2001, e 48, de 2007, e alterações subsequentes;
b) inclusão do programa no plano plurianual do
Estado para o período 2012-2015 (Lei Estadual n°
12.504, de 2011) e na lei orçamentária para o exercício
de 2012 (Lei Estadual n° 12.503, de 2011);
c) obtenção de autorização do Poder Legislativo
local e oferecimento de contragarantias à União (Lei
Estadual n° 11.621, de 22 de dezembro de 2009);
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d) apresentação de capacidade de pagamento
pelo Estado, classiﬁcado na categoria “B” pela Nota n°
980/Corem/STN, de 11 de novembro de 2011;
e) cumprimento das metas estabelecidas no programa de ajuste e reestruturação ﬁscal e não violação do acordo de reﬁnanciamento da dívida pública baiana pela União;
f) existência de margem para a concessão, pela
União, da garantia pleiteada e de margem suﬁciente para
que o Estado reembolse a União caso esta tenha de honrar o compromisso assumido na condição de garantidora;
g) situação de adimplência com as instituições
integrantes do sistema ﬁnanceiro nacional;
h) não atribuição ao Tesouro Nacional de riscos
superiores àqueles normalmente assumidos em operações dessa natureza;
i) observância dos gastos mínimos com saúde
e educação e dos limites máximos para as despesas
com pessoal;
j) pleno exercício da competência tributária do
Estado;
k) realização de despesas com parcerias público-privadas dentro dos limites estabelecidos pela legislação pertinente.
Na avaliação da STN, nada há a opor à concessão da pleiteada garantia da União, desde que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja
veriﬁcada pelo Ministério da Fazenda a adimplência
do ente para com a União e formalizado o respectivo
contrato de contragarantia.
A PGFN, a seu tempo, frisou que a minuta de
contrato não contém disposição de natureza política,
atentatória à soberania nacional e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis do País, bem assim que
implique compensação automática de débitos e créditos.
III – Voto
Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Estado
da Bahia encontra-se de acordo com o que preceituam
as Resoluções do Senado Federal nºs 43, de 2001,
e 48, de 2007, devendo ser concedida a autorização
para a contratação da operação de crédito externo
pretendida, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
N° 8, DE 2012
Autoriza o Estado da Bahia a contratar
operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor
de até US$60.000.000,00 (sessenta milhões
de dólares dos Estados Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado da Bahia autorizado a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
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com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial), no valor de
até US$60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares
dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao “Programa com Enfoque Setorial Amplo
das Áreas de Saúde e Recursos Hídricos do Estado
da Bahia”.
Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1°
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado da Bahia;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América);
V – modalidade: margem variável;
VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2015;
VII – amortização: cinquenta parcelas semestrais
sucessivas, pagas nos dias 15 de abril e 15 de outubro
de cada ano, vencendo a primeira em 15 de abril de
2015, com valores equivalentes a 1/50 (um cinquenta
avos) do desembolso, exceto no caso da última parcela, que será igual ao saldo remanescente;
VIII – juros: taxa composta pela taxa de juros de
referência do mercado interbancário londrino Libor
semestral para dólar dos Estados Unidos da América
acrescida de uma margem spread a ser determinado
pelo BIRD, exigida semestralmente nas mesmas datas
do pagamento da amortização e calculados sobre o
saldo devedor periódico do empréstimo;
IX – juros de mora: 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano acrescidos aos juros devidos e ainda não
pagos após trinta dias das datas previstas para o seu
pagamento, quando estará constituída a situação de
mora do mutuário;
X – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato entre em efetividade;
XI – opção de alteração de modalidade de empréstimo: mediante solicitação formal ao credor e cobrança dos encargos incorridos pelo BIRD e de uma
comissão de transação, poder-se-á mudar a modalidade de contratação de “margem variável” para “margem
ﬁxa”, com esta última permitindo ao mutuário a utilização dos seguintes instrumentos ﬁnanceiros:
a) converter de ﬂutuante para ﬁxa e vice-versa
a taxa de juros aplicável ao montante parcial ou total
do empréstimo;
b) alterar a moeda de referência da operação
de crédito para os montantes já desembolsado e a
desembolsar.
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Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3° Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado da Bahia na operação de crédito externo
referida nesta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
ﬁca condicionada a:
I – que o Estado da Bahia celebre contrato com
a União para a concessão de contragarantias, sob a
forma de vinculação das cotas ou parcelas da participação do Estado na arrecadação da União, na forma do disposto no art. 159, incisos I, alínea a, e II da
Constituição Federal, ou resultantes dessas cotas ou
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parcelas transferíveis, bem como das receitas próprias
a que se referem os arts. 155 e 157, igualmente da
Constituição Federal;
II – que seja comprovada a situação de adimplência de todas as obrigações da administração direta do
Estado da Bahia, junto à União e suas controladas.
Art. 4° O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 10 de abril de 2012. – Senador Lindbergh Farias, Relator – Senador Wellington
Dias, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional n° 3, de 1993)
I – transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Redação dada pela Emenda
Constitucional n° 3, de 1993)
II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional
n° 3, de 1993)
III – propriedade de veículos automotores. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 3, de 1993)
§ 1°. O imposto previsto no inciso I: (Redação
dada pela Emenda Constitucional n° 3, de 1993)
I – relativamente a bens imóveis e respectivos
direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou
ao Distrito Federal;
II – relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicilio o doador, ou ao
Distrito Federal;
III – terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:
a) se o doador tiver domicilio ou residência no
exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente
ou domiciliado ou teve o seu inventário processado
no exterior;
IV – terá suas aliquotas máximas ﬁxadas pelo
Senado Federal;
§ 2° O imposto previsto no inciso II atenderá ao
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional
n° 3, de 1993)
I – será não-cumulativo, compensando-se o que
for devido em cada operação relativa à circulação de
mercadorias ou prestação de serviços com o montante
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado
ou pelo Distrito Federal;
II – a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:
a) não implicará crédito para compensação com
o montante devido nas operações ou prestações seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às
operações anteriores;
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III – poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;
IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa do
Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros,
estabelecerá as aliquotas aplicáveis às operações e
prestações, interestaduais e de exportação;
V – é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer aliquotas mínimas nas operações
internas, mediante resolução de iniciativa de um terço
e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;
b) ﬁxar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conﬂito especíﬁco que envolva
interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de
seus membros;
VI – salvo deliberação em contrário dos Estados
e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso
XII, “g”, as aliquotas internas, nas operações relativas
à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as
operações interestaduais;
VII – em relação às operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor ﬁnal localizado
em outro Estado, adotar-se-á:
a) a alíquota interestadual, quando o destinatário
for contribuinte do imposto;
b) a alíquota interna, quando o destinatário não
for contribuinte dele;
VIII – na hipótese da alínea “a” do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário
o imposto correspondente à diferença entre a aliquota
interna e a interestadual;
IX – incidirá também:
a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda
que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer
que seja a sua ﬁnalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado
onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento
do destinatário da mercadoria, bem ou serviço; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 33, de 2001)
b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;
X – não incidirá:
a) sobre operações que destinem mercadorias
para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o
aproveitamento do montante do imposto cobrado nas
operações e prestações anteriores; (Redação dada
pela Emenda Constitucional n° 42, de 19-12-2003)
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b) sobre operações que destinem a outros Estados, petróleo, inclusive lubriﬁcantes, combustíveis
líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;
c) sobre o ouro, nas hipóteses deﬁnidas no art.
153, § 5°;
d) nas prestações de serviço de comunicação
nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons
e imagens de recepção livre e gratuita (Incluído pela
Emenda Constitucional n° 42, de 19-12-2003)
XI – não compreenderá, em sua base de cálculo,
o montante do imposto sobre produtos industrializados,
quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, conﬁgure fato gerador dos dois impostos;
XII – cabe à lei complementar:
a) deﬁnir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
d) ﬁxar, para efeito de sua cobrança e deﬁnição
do estabelecimento responsável, o local das operações
relativas à circulação de mercadorias e das prestações
de serviços;
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além
dos mencionados no inciso X, “a”
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação
para o exterior, de serviços e de mercadorias;
g) regular a forma como, mediante deliberação
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos
e benefícios ﬁscais serão concedidos e revogados.
h) deﬁnir os combustíveis e lubriﬁcantes sobre
os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer
que seja a sua ﬁnalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b; (Incluída pela Emenda
Constitucional n° 33, de 2001)
i) ﬁxar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do
exterior de bem, mercadoria ou serviço. (Incluída pela
Emenda Constitucional n° 33, de 2001)
§ 3° À exceção dos impostos de que tratam o
inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações
relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais
do País.(Redação dada pela Emenda Constitucional
n° 33, de 2001)
§ 4° Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á
o seguinte: (Incluído pela Emenda Constitucional n°
33, de 2001)
I – nas operações com os lubriﬁcantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao
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Estado onde ocorrer o consumo; (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 33, de 2001)
II – nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubriﬁcantes e
combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo,
o imposto será repartido entre os Estados de origem e
de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade
que ocorre nas operações com as demais mercadorias;
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 33, de 2001)
III – nas operações interestaduais com gás natural
e seus derivados, e lubriﬁcantes e combustíveis não
incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não
contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem;
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 33, de 2001)
IV – as alíquotas do imposto serão deﬁnidas
mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal,
nos termos do § 2°, XII, g, observando-se o seguinte:
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 33, de 2001)
a) serão uniformes em todo o território nacional,
podendo ser diferenciadas por produto; (Incluído pela
Emenda Constitucional n° 33, de 2001)
b) poderão ser especíﬁcas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor
da operação ou sobre o preço que o produto ou seu
similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência; (Incluído pela Emenda Constitucional n° 33, de 2001)
c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não
se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b.(Incluído
pela Emenda Constitucional n° 33, de 2001)
§ 5° As regras necessárias à aplicação do disposto no § 4°, inclusive as relativas à apuração e à
destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos
termos do § 2°, XII, g. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 33, de 2001)
§ 6° O imposto previsto no inciso III: (Incluído pela
Emenda Constitucional n° 42, de 19-12-2003)
I – terá alíquotas mínimas ﬁxadas pelo Senado
Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 42,
de 19-12-2003)
II – poderá ter alíquotas diferenciadas em função
do tipo e utilização. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 42, de 19-12-2003)
....................................................................................
Seção VI
Da Repartição das Receitas Tributárias
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito
Federal:
I – o produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer
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título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que
instituírem e mantiverem;
II – vinte por cento do produto da arrecadação
do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.
....................................................................................
Art. 159. A União entregará:
I – do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados quarenta e oito por cento na
seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 55, de 2007)
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;
....................................................................................
II – do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos Estados
e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializados.
....................................................................................
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
343, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos,
concluindo pela apresentação do Projeto de Resolução
nº 8, de 2012 (MSF 27/2012).
O Projeto de Resolução nº 8, de 2012, ﬁcará perante a Mesa durante cinco dias úteis a ﬁm de receber
emendas, nos termos do art. 235, II, “f”, do Regimento
Interno.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Quero pedir minha inscrição para falar como
Líder do PTB, após a Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não. Senador Mozarildo, V. Exª
conﬁrme o que a Mesa dirá. Tendo chegado antes de
V. Exª, solicito minha inscrição como oradora no período de comunicações inadiáveis.
Feitas as inscrições, convido para iniciar nossa
sessão de hoje, como primeiro orador inscrito, o Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidenta Senadora Vanessa Grazziotin,
Srªs e Srs. Senadores, o Acordo do Gatt e o Acordo
sobre Subsídios e Direitos Compensatórios identiﬁcam
e estabelecem as situações em que um país importador pode impor medidas protecionistas para eliminar
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ou atenuar práticas desleais de comércio existentes
no país exportador.
Por iniciativa do Brasil, a Organização Mundial do
Comercio – OMC, realizou em Genebra um seminário
para discutir as possibilidades em que a desvalorização da moeda, em situações especíﬁcas, possa ser
caracterizada como uma prática desleal no comércio
internacional.
Nessa discussão, de pronto, foi eliminada a possibilidade de ser considerada prática desleal a desvalorização cambial ocorrida em um país que adote
o câmbio ﬂutuante e a desvalorização que se dê no
âmbito da ﬂutuação normal desse regime. Não seria
também enquadrada como prática desleal de comércio
a desvalorização decorrente de desequilíbrios macroeconômicos, principalmente aquele relativo a substancial
desajuste de sua balança de pagamentos ou queda
da produção nacional.
No seminário foram discutidas as situações que
possam vir a ser consideradas como prática desleal
de comercio, tendo sido examinado prioritariamente
o caso de países com elevado volume de reservas e
com enormes saldos comerciais e que mantenham de
forma permanente sua moeda desvalorizada.
É princípio aceito, Srª Presidente, na área do comércio internacional que uma combinação de ajuste
geral das tarifas externas acoplada com subsídios à
exportação possa ter efeito equivalente a uma desvalorização cambial. No sentido inverso, uma desvalorização cambial pode ter efeito equivalente a um ajuste
total de tarifas acoplado a uma rede de subsídios à
exportação. A desvalorização da moeda aumenta a
competitividade dos produtos exportados e torna mais
onerosa as importações.
O assunto discutido na OMC é polêmico.
Existe uma posição de que, em qualquer situação,
a desvalorização da moeda só poderia ser considerada
prática desleal de comércio através de modiﬁcações
que viessem a ser introduzidas no Acordo Geral dos
Subsídios e Direitos Compensatórios do Gatt.
Trabalho apresentado, entretanto, pelo ilustre
professor da American University e da Washington
College of Law, Aluisio de Lima Campos, no referido
seminário, defendeu, com grande respaldo técnico, a
tese de que o atual Código de Subsídios já permite
que a moeda desvalorizada, em determinadas situações por ele brilhantemente analisadas, possa ser
considerada prática desleal de comércio e sujeita a
direitos compensatórios.
O cálculo de um direito compensatório para neutralizar a desvalorização da moeda é extremamente
complexo, como, aliás, é complexo o cálculo de qualquer direito compensatório para neutralizar os efeitos
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dos subsídios ﬁscais, creditícios e monetários. A professora Vera Thorstensen, da Fundação Getúlio Vargas, pessoa altamente respeitada na área de comércio
internacional, apresentou no referido seminário trabalho detalhado sobre o referido assunto com diversas
alternativas para o cálculo do direito compensatório de
forma a neutralizar a desvalorização cambial.
A introdução do câmbio na área do comércio, Srª
Presidente, e a caracterização de situações em que
pode a sua desvalorização ser considerada prática desleal de comércio é polêmica no mundo acadêmico. Ela
é analisada em alguns casos com viés corporativista
por certos organismos internacionais, como no caso
do Fundo Monetário Internacional, e até mesmo com
viés ideológico, em alguns outros casos. Mas o tema
não pode deixar de ser amplamente debatido porque,
a cada dia, os subsídios de natureza ﬁscal, creditício
e monetário estão sendo substituídos por medidas de
natureza cambial.
O Embaixador do Brasil na OMC, Roberto Azevedo, levou o tema para ser discutido nesse organismo
e conseguiu, inclusive, o apoio dos Estados Unidos
para realização na OMC de seminário relacionado
com o tema.
O Governo brasileiro deve dar prosseguimento
ao trabalho iniciado pelo ilustre Embaixador Roberto
Azevedo, pela repercussão que a matéria desvalorização cambial está tendo e terá, cada dia mais, na área
do comércio internacional.
Srª Presidenta, muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Nós é que o cumprimentamos pelo
pronunciamento, Senador Dornelles, V. Exª que participou recentemente, em Genebra, desse importante
seminário que acaba de relatar.
Convido para fazer uso da palavra, como segundo orador inscrito, o Senador Paulo Bauer, pelo tempo
regimental.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Obrigado, Srª Presidente, Vanessa Grazziotin.
Cumprimento todos os Senadores e Senadoras
com o meu cordial boa-tarde. Quero apresentar a V.
Exªs um pronunciamento que informa um posicionamento pessoal a respeito de um tema que considero
da maior relevância para o Congresso Nacional – Senado e Câmara – e para o País.
Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
a saúde das pessoas depende muito de uma categoria
à qual devemos oferecer maior valor: os proﬁssionais
da enfermagem. Geralmente as passagens bem-sucedidas do estado mórbido para o da desejável higidez
se devem à participação dessas pessoas abnegadas,
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que costumam atuar praticamente no anonimato. Infenfelizmente, trata-se de uma classe que, na quase totalidade, não tem uma remuneração condigna e, por isso,
se desdobra, enfrentando duplas e eventualmente até
triplas jornadas de trabalho.
Depois de constatar a abnegação aos pacientes
e o sacrifício a que se submetem esses proﬁssionais,
mudei minha opinião em relação aos projetos de lei
que propõem tratamento diferenciado a determinadas
categorias proﬁssionais. Tive
ive de sentir na pele a importância da assistência dos proﬁssionais de enfermagem
recentemente. Isso aconteceu quando acompanhei
os cuidados contínuos e especiais recebidos por meu
pai, Victor Bauer, internado em hospital da cidade de
Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, por quase três
meses, após ter sofrido três episódios de acidente
vascular cerebral.
Srª
rª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os proﬁsproﬁssionais de enfermagem têm importância fundamental
na recuperação dos mais diversos problemas de saúde.
E aí há que se levar em conta que, em muitos casos,
eles acabam por se envolver, inclusive emocionalmente, com os pacientes pelos quais são responsáveis,
o que pode contribuir para intensiﬁcar seu desgaste.
Há um projeto de lei em tramitação na Câmara
dos Deputados desde o início de 2000. Trata-se do
Projeto de Lei nº 2.295, que recebera, anteriormente, a denominação PLS nº 161, de 1999, apresentado
pelo então Senador Lúcio Alcântara. Sua aprovação
pelo Senado foi relativamente rápida. É difícil, por isso
mesmo, compreender tamanha diﬁculdade para a sua
aprovação na Câmara dos Deputados, onde já tramita, Srª Presidenta, por mais de 12 anos. O objetivo do
projeto ﬁca claro na ementa: “Dispõe sobre a jornada
de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem”.
Essa proposição tem em mira acrescentar parágrafo ao artigo 2º da Lei nº 7.498, de 25 de junho de
1986, com o seguinte teor: “§ 2º A duração normal da
jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras não excederá de seis
horas diárias e trinta horas semanais”.
A apresentação desse projeto mostrou-se necessária, porque, em muitos casos, os empregadores
submetem os proﬁssionais de enfermagem a jornadas
exaustivas, que podem mesmo mostrar-se desumanas. O resultado comumente é o estresse e a perda
da qualidade de seu trabalho, o que coloca em risco
a própria vida do paciente.
O Projeto de Lei nº 2.295, de 2000, iniciou sua
tramitação como PLS nº 161, de 1999, e foi aprovado,
sem mais delongas, no Senado Federal. Causa por isso
estranheza o enorme tempo decorrido sem conseguir
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a aprovação na Câmara dos Deputados, apesar de
receber parecer favorável em todas as comissões às
quais foi submetido.
Sua aprovação se faz necessária também porque a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que regulamentou as proﬁssões da área de enfermagem, não
especiﬁcou a jornada e também porque esses proﬁssionais, de modo geral, não recebem uma remuneração
condigna com a importância da sua atividade.
Por essas razões, esses proﬁssionais dedicados
estão convocando para a manifestação denominada
“Ato da enfermagem e audiência pública – 30 horas já”.
Fui informado, por correspondência oﬁcial da coordenadora do Fórum Nacional 30 Horas Já: Enfermagem
Unida com um Único Objetivo, sobre o ato público a
ser realizado, no dia 11 de abril de 2012, na Esplanada dos Ministérios, seguido de audiência pública no
auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados.
Quero expressar o meu apoio às reivindicações
dessa classe tão sofrida e menosprezada e, ao mesmo
tempo, tão valiosa em seus anseios pela sua valorização e pelo reconhecimento que merece da sociedade.
Para ﬁnalizar, espero que os nobres Deputados
da Câmara dos Deputados se convençam da importância dos proﬁssionais de enfermagem e de suas
reivindicações. Assim, esses proﬁssionais poderão
melhor dedicar-se ao afã de auxiliar na recuperação
de nossos doentes, com um serviço de mais qualidade do que aquele que é prestado por um proﬁssional
estafado pela sobrecarga de trabalho.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senador,
permite-me um aparte?
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Com
muito prazer, ouço o aparte de V. Exª, nobre colega,
Senador Paulo Davim.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Eu quero
parabenizá-lo pelo pronunciamento e me solidarizar
com a preocupação de V. Exª a respeito dessa mobilização da enfermagem no Brasil na defesa das 30
horas. Acho justo, acho legítimo. Precisamos preservar a qualidade desse serviço prestado à população,
à sociedade, mas, principalmente, precisamos ter cuidado; precisamos preservar a saúde de quem cuida, a
saúde dos prestadores de serviço da área de saúde.
Portanto, é legítimo, é necessário e eu estou inteiramente convencido da importância das 30 horas para
a enfermagem. Eu me somo às suas palavras e à sua
preocupação. Parabéns pelo pronunciamento.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) –
Muito obrigado, nobre Senador. Sem dúvida alguma,
a manifestação que faço está baseada, como já disse, na experiência que vivenciei: ver enfermeiros, ver
proﬁssionais de enfermagem se dedicarem por horas
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e horas a ﬁo ao atendimento de pessoas que estão
hospitalizadas, que estão adoentadas. É uma atividade
nobre, é uma atividade, eu diria até, acima de qualquer
suspeita; uma atividade que reúne toda a solidariedade, todo o amor, toda a capacidade proﬁssional numa
única ocasião em favor da vida.
E, por isso mesmo, diferentemente até do que
muitas vezes tenho dito no sentido de que não se deve
estabelecer, por lei, determinados limites de horas
de trabalho, considero que, no caso dos enfermeiros,
tanto os da atividade pública quanto os da atividade
privada, isso seja necessário, até porque, se não houver uma lei que estabeleça isso, diﬁcilmente teremos
a implantação desse tratamento em todo o País em
favor dessa categoria.
Por isso, espero que o PL nº 2.295, de 2000, seja
aprovado com a brevidade que merece, pois muito
tempo já se passou desde o início da sua tramitação.
E naturalmente que espero que a Presidente da República, depois, sancione essa lei, fazendo com que,
no Brasil, tenhamos, também por esse motivo, mais
saúde em favor da nossa população.
Muito obrigado e uma boa-tarde a todos.
Durante o discurso do Sr. Paulo Bauer, a
Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pela Sra. Angela Portela.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Muito obrigada, Senador Paulo Bauer.
Passo a palavra agora, para uma comunicação
inadiável, à Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Srª Presidenta Angela Portela, Srs. Senadores, companheiros e companheiras, antes de iniciar
os assuntos que me trazem a esta tribuna, gostaria de
cumprimentar o Senador Paulo Bauer pelo pronunciamento e dizer que também nós, Senador, lutamos muito
pela aprovação do projeto a que V. Exª se referiu aqui
da tribuna, determinando a jornada de trabalho de 30
horas para os enfermeiros.
E quero lembrar, Senador, que precisamos, cada
vez mais, igualar as condições de trabalho de todos os
proﬁssionais da área da saúde. Não podemos permitir
que os proﬁssionais médicos tenham uma determinada
jornada de trabalho, enquanto outros proﬁssionais tão
importantes na cadeia da saúde tenham jornadas de
trabalho diferenciadas. Então, apoiamos os enfermeiros.
Lembro que, quando estava na Câmara dos Deputados, na Liderança da nossa Bancada, do PCdoB,
pautei, no colégio de líderes, como prioridade a votação
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daquele projeto, que, infelizmente, até agora, como V.
Exª bem relatou, ainda não foi votado.
E assim como a dos enfermeiros, trabalhamos
para que a jornada de trabalho dos farmacêuticos,
dos bioquímicos também seja deﬁnida em 30 horas
semanais.
Há aqui um projeto tramitando, o qual solicitei que
fosse desarquivado nesta legislatura atual. O relator
da matéria é o Senador Inácio Arruda, e nós já aprovamos, no âmbito de duas comissões – Comissão de
Assuntos Econômicos e Comissão de Assuntos Sociais –, a realização de uma audiência pública conjunta
para debater esta matéria e ajudar na elaboração do
relatório do Senador Inácio Arruda.
Então, quero dizer que essa luta por uma deﬁnição de uma jornada de trabalho única para todas as
categorias de nível superior que atuam na saúde, sobretudo na saúde pública, Sr. Presidente – e V. Exª é
médico –, é muito importante que aprovemos.
Sr. Presidente, quero também aqui fazer um registro que considero da mais extrema importância. O
País inteiro tem acompanhado, ou acompanhou, com
muita atenção, a migração de centenas de haitianos
para o Brasil.
V. Exª, Senador Davim, e eu participamos de uma
CPI que trata do tráﬁco nacional e internacional de
pessoas, e nós tivemos a oportunidade de organizar
uma audiência pública, na cidade de Manaus, de que
participaram não apenas autoridades, representantes
do Ministério Público, da Polícia Federal, do Ministério
da Justiça, do Conselho Nacional para Refugiados, do
Conselho de Imigrantes, enﬁm, ouvimos muitos desses
haitianos. E ouvimos relatos que mostraram a possível incidência, no Haiti e na República Dominicana, de
ações ilegais, no sentido de explorarem essas pessoas.
Enﬁm, o Brasil todo acompanhou.
Foram mais de cinco mil haitianos que vieram, em
um curto período de tempo, para o Brasil, todos eles
chegando pela fronteira dos Estados do Amazonas e
do Acre, e grande parte deles já teve a sua situação
de permanência no Brasil regularizada por parte da
Polícia Federal. Muitos já estão trabalhando – foram
contratados por empresas localizadas em outras regiões que não na região Norte –, têm carteira de trabalho assinada, enﬁm, estão tendo a possibilidade de
ter uma vida normal no Brasil.
Entretanto, havia em torno de 600 haitianos que
continuavam em situação irregular. Desses, aproximadamente 250 na cidade de Iñapari, no país vizinho, o
Peru, e quase 370 no Estado do Amazonas, na cidade
de Tabatinga, porque eles chegaram após a publicação
de uma decisão do Governo Federal limitando em 100
o número de vistos concedidos mensalmente.
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Entretanto, mesmo tendo chegado após a edição
dessa nova regulamentação, eles haviam saído do país
de origem antes da resolução ter sido publicada, tanto
que aprovamos, em nossa CPI, um requerimento, uma
indicação, para o Conselho Nacional de Imigração que
pudesse fazer gestões para legalizar, o mais rapidamente possível, a situação desses haitianos.
Desde a semana passada, tivemos a notícia de
que a situação deles todos estaria regularizada e, de
fato, foi. Aqueles que estão na fronteira do Brasil, mais
em território peruano, tiveram os seus vistos concedidos
e podem, como os demais, viver no Brasil, assim como
aqueles que estão no Município de Tabatinga, no meu
Estado, também poderão ter uma vida tranquila para
procurar emprego e começar uma nova etapa no Brasil.
Nós, brasileiros, somos um País de um povo que
passa por muita diﬁculdade, mas nunca deixamos de
receber, com todo respeito, de forma extremamente acolhedora, estrangeiros que fogem de situações
adversas e procuram o Brasil para iniciar uma nova
etapa de vida.
Então, quero, em nome da CPI que trata do tráﬁco internacional de pessoas, registrar essa importante
decisão adotada pelo Conselho no sentido de legalizar
a situação desses aproximadamente 600 haitianos.
Sr. Presidente, por ﬁm, dizer que hoje a Comissão de Assuntos Econômicos – somente um registro
– teve um debate importante a respeito de um projeto
que tramita na Casa e modiﬁca o índice de reajuste
das dívidas ou atualização das dívidas dos Estados
brasileiros para com a União. Penso que esse projeto
é muito importante porque não podem as Unidades da
Federação, os Estados do Brasil, pagarem juros maiores do que pagam empresas privadas, Sr. Presidente.
Então, é urgente a necessidade de analisarmos
e aprovarmos essa matéria na Casa porque, repito,
é injusto cobrar do Estado mais do que se cobra de
empresas privadas no Brasil.
Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazziotin, a Sra. Angela Portela deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Agradecemos à Senadora Vanessa.
Convido a próxima oradora, Senadora Angela
Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Davim, Srªs e
Srs. Senadores, dados da economia brasileira têm-se
mostrado muito positivos, após os dois mandatos do
Presidente Lula, e um ano e três meses de mandato
da Presidenta Dilma Rousseff.
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Mesmo com um ambiente internacional ainda
preocupante, observamos índices positivos de crescimento do Produto Interno Bruto, estabilidade preservada, taxas de inﬂação hoje em declínio, juros em
queda e expansão do emprego. Isso é muito bom para
o trabalhador e para a trabalhadora brasileira.
Observa-se, ainda, pela primeira vez em décadas, a redução das desigualdades sociais. Seu efeito
mais visível é o claro crescimento da classe média,
com o estrato “c’” recebendo amplos contingentes dos
estratos “d” e “e”.
Constatamos agora que a expansão da economia já se reﬂete nas alternativas disponibilizadas ao
trabalhador brasileiro. Em outras palavras, o crescimento deu-lhe mais poder. O crescimento econômico
deu mais poder ao trabalhador brasileiro.
Isso signiﬁca, na prática, que o assalariado tem
como buscar melhores vagas em um mercado de trabalho aquecido. Pode mudar de emprego com maior
facilidade em busca de salário mais elevado ou de
melhores condições para exercer sua proﬁssão. E
tem feito isso.
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, mostram que 30% dos desligamentos no primeiro bimestre
deste ano ocorreram por decisão do trabalhador.
Em janeiro e fevereiro, foram quase três milhões
de desligamentos de emprego, dos quais 969 mil por
iniciativa do assalariado. São números inéditos na história do nosso País.
Para se ter uma ideia do que isso signiﬁca, basta
comparar com o que ocorria no passado. No primeiro
bimestre de 2003, quando pela primeira vez se passou
a fazer esse tipo de pesquisa, as saídas voluntárias de
emprego representavam apenas 17% do total.
Em linguagem clara, em cada 100 rupturas de
contrato de trabalho, 82 constituíam demissões determinadas pelo empregador; apenas 17 resultavam da
livre decisão do trabalhador.
Ao longo desses anos, a proporção foi se alterando em favor do trabalhador. Na média do ano passado, as demissões voluntárias, de iniciativa do empregado, foram 28%. Mostra-se, assim, uma evolução
altamente positiva.
Pergunte a qualquer trabalhador como prefere
que ocorra uma relação de emprego: sendo demitido
ou pedindo demissão voluntariamente.
Numa situação como a que vivemos, com desemprego mais baixo e economia em expansão, ﬁca
mais viável obter um emprego melhor.
A conexão entre aumento do nível de emprego e
demissão voluntária se desenha com clareza. De 2008
para 2009 houve ligeira elevação do desemprego no
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País, por conta da crise internacional. O desemprego
médio anual cresceu de 7,9% para 8,1%. Os desligamentos voluntários também caíram para 21,7%.
De 2010 para cá, o nível de ocupação só cresceu
no Brasil. Em fevereiro, o desemprego ﬁcou em 5,7%,
o menor resultado para esse mês desde o início da
série histórica, em 2002.
Esses resultados altamente positivos – vamos
lembrar – registram-se em um contexto internacional
ainda recessivo. O Brasil constitui uma exceção neste cenário.
Comparem os 5,7% de desemprego que registramos com os índices dos países industrializados. Nações
como a Espanha tem perto de 20% de desempregados,
o que atormenta especialmente os jovens. Mesmo em
economias fortes, como o Japão ou a Itália, a falta de
ocupação alarma a população.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há ainda um
dado importante a conferir. O número de desligamentos
espontâneos ocorreu entre trabalhadores de todos os
níveis de qualiﬁcação. A situação favorável de emprego
não está, portanto, restrita a determinados nichos de
mercado, mas beneﬁcia toda a população brasileira.
Como avalia o Dieese, o aumento da oferta de
trabalho fez com que os proﬁssionais com nível mais
elevado de formação sejam disputados por empresas
que sofrem com falta de mão de obra qualiﬁcada para
expandir os seus negócios. Entretanto, os dados mostram que também os proﬁssionais com menor qualiﬁcação beneﬁciam-se desse quadro. Isso tanto é verdade que entre os setores com maior rotatividade – por
iniciativa do trabalhador – está o da construção civil.
Criou-se, assim, um quadro único na história
das relações trabalhistas do Brasil. Agora são os assalariados que têm instrumentos para optar. E isso é
muito bom. Antes eram as empresas que colocavam
exigências na hora de contratar.
Essa condição adversa reﬂetia-se nos que se
encontrava em posição mais frágil.
Como registra o próprio Dieese, no passado,
quem tinha mais de 40 anos era descartável. Podia
ser facilmente substituído. Na outra ponta, os jovens
não conseguiam emprego pela falta de experiência.
Então, tenho uma satisfação especial de registrar
que o nosso querido Estado de Roraima não constitui
exceção nesse quadro favorável de emprego. Embora
nossa base de cálculo seja pequena em função das
dimensões do mercado de trabalho local, os índices
de emprego também se mostram positivos em nosso
Estado de Roraima. Em fevereiro – sempre pelos dados
do Caged – houve um aumento de 0,42% no estoque
de assalariados com carteira assinada em relação a

20

11440

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

janeiro. Esse desempenho decorreu principalmente do
emprego no setor da construção civil.
Caso procuremos um horizonte mais amplo, de
doze meses, os dados são ainda mais animadores.
Houve, em Roraima, nesse período, um crescimento de
4,93% do nível de empregos. E estamos aqui falando
dos chamados empregos de boa qualidade, aqueles
com carteira assinada.
Então, Sr. Presidente Paulo Davim, temos ainda indicação de que há todas as condições para que
continue a boa fase da economia brasileira e das relações de trabalho. As previsões feitas pelo mercado
são positivas.
De acordo com o último boletim Focus, elaborado
pelo Banco Central, a partir de previsão feita por especialistas com capacidade decisória em instituições
econômicas, as previsões indicam que o Produto Interno Bruto do País crescerá 3,2% este ano e 4,2%
no próximo. Sabemos que as projeções oﬁciais são
ainda mais otimistas.
Pesa também nesse sentido o último conjunto de
medidas econômicas baixadas há poucos dias pela
Presidenta Dilma Rousseff. Seu objetivo é implementar
as condições da indústria brasileira ao mesmo tempo
em que se eleva a taxa de investimento da economia
brasileira. Esse círculo virtuoso deve, portanto, não
apenas continuar, mas acentuar-se, trazendo melhor
rendimento para nossos trabalhadores e mais expansão de emprego.
Quero dar o aparte ao nosso querido Senador
Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Angela Portela, cheguei rapidamente aqui e quero
cumprimentar V. Exª. O que tenho visto ultimamente
das tribunas do Senado e da Câmara é que o País está
um caos, que é o apocalipse, e com a famosa palavra
“desindustrialização”, ou seja, o País está sendo desindustrializado. E, com isso, dizem que são milhares ou
milhões de pessoas desempregadas. Pior, pior não, o
bom é que em todos os Estados que eu vou todos falam
em política de pleno emprego. Eu fui a Santa Catarina,
por exemplo, e me disseram que há uma defasagem de
10%. Precisaria ter 10% a mais de trabalhadores para
ocupar os postos de trabalho. Então, cumprimentando
V. Exª, cumprimentando o Dieese, cumprimentando o
Ipea, que fez um estudo – estou de posse dele –, que
foi publicado na Folha de S.Paulo, que mostra que a
situação não é bem essa, porque aqueles que pregam
o caos, inclusive têm uma frase popular que diz que
você desqualiﬁca para comprar mais barato o produto,
portanto, aqueles que pregam o caos querem cada vez
mais benefícios para dizer que com isso estão fortalecendo a indústria. Sou favorável a fortalecer a indústria
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sempre, mas eu não vejo esse caos. As compras de
Páscoa este ano foram as maiores dos últimos dez
anos. Segundo informação que recebi, foi quando mais
se vendeu. Então, vamos devagar com o andor. Parabéns a V. Exª, que faz o equilíbrio, mostra que não é
bem assim e, ao mesmo tempo, defende as políticas
da Presidenta Dilma. V. Exª sabe, claro, eu não escondo a minha posição, que apenas estou preocupado
com a Previdência e em desonerar a folha. Se chegar
a zero por cento, aí eu me preocupar, e muito, porque
aí poderemos ter o déﬁcit. Mas quero cumprimentar o
brilhante pronunciamento de V. Exª, em sintonia com
o Dieese e com o Ipea. Parabéns a V. Exª.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigada, Senador Paulo Paim. Queria lhe parabenizar pela sua luta em prol da qualidade de vida
do trabalhador brasileiro.
A gente ﬁca muito feliz quando vê essa evolução
na economia do nosso País, essas medidas adotadas
pelo Governo da Presidenta Dilma: melhorar a qualidade
de vida, valorizar o salário dos nossos trabalhadores.
Isso que precisa ser destacado.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Agradeço à Senadora Angela Portela.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É
possível um aparte ainda?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Seguramente, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Muito rapidamente, apenas para dizer, Senadora, que
tenho assistindo aqui, mais de uma vez, os seus discursos no começo da tarde, quase sempre, e quero
parabenizá-la pela maneira ﬁrme e competente como
vem defendendo e mostrando o quadro da economia
brasileira. Comparto com todo esse otimismo imediato, tenho algumas preocupações sobre o futuro, que
tenho manifestado aqui em alguns momentos. Agora,
eu acho que a senhora tem retratado muito bem o
quadro da economia brasileira. O ﬁlme é capaz de a
gente poder ter algumas discordâncias, mas o ﬁlme é
para ser construído. Então, tudo o que eu posso dizer
que talvez seja um risco pode ser resolvido amanhã,
depois de amanhã, por medidas do Governo. De qualquer maneira, parabéns por sua ﬁrmeza e competência
em mostrar aqui o retrato positivo que temos hoje da
economia brasileira.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Agradeço à Senadora Angela Portela.
O próximo orador inscrito é o Senador Paulo Paim.
Em seguida, o Senador Aloysio Nunes.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero primeiro, mais uma vez, cumprimentar
a Senadora Angela Portela, por ter vindo à tribuna
mostrar o outro lado da moeda. Fortalecer a economia
todos queremos, fortalecer o empresariado nacional,
mas também não me digam que o País está um caos,
porque não é isso que vejo em todos os Estados, inclusive no meu Rio Grande do Sul.
Mas, Sr. Presidente, venho à tribuna com o objetivo de cumprimentar o jornal Correio do Povo, de
Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
O editorial publicado nesta terça-feira se refere na
íntegra a uma audiência pública realizada ontem pela
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa nesta Casa, que eu tenho o prazer de presidir,
porque trata de direitos humanos.
O editorial tem como título “Uma radiograﬁa do
transporte público”. E esse importante veículo de comunicação do meu Estado descreve assim a audiência pública, Senador Paulo Davim, que nós realizamos
ontem de 9 horas às 14 horas:
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado realizou audiência pública nesta segunda-feira para debater
os problemas do sistema de transporte público.
O presidente da Associação Nacional
das Empresas de Transportes Urbanos, Otávio
Vieira da Cunha, e a professora Maria Rosa
Abreu, da Universidade de Brasília (UnB), foram alguns dos debatedores.
Além da participação de diversos parlamentares, ONGs que têm o transporte como
foco de sua atuação também se ﬁzeram presentes e apresentaram sugestões [para melhorar o transporte público no Brasil].
Para o dirigente da NTU, o setor de transportes não poderia ter sido deixado fora do programa governamental de incentivo à indústria.
[O transporte coletivo é que conduz o nosso
povo, quer seja para o comércio, quer seja para
o emprego, quer seja para a escola, enﬁm, é
um veículo fundamental para as pessoas poderem se deslocar para uma área para outra].
Aduziu que já vai para trinta anos o período em que o segmento ﬁcou... [sem participar desses grandes debates]. Já a docente
da UnB lembrou que é necessário incentivar a
adoção de novas saídas para a questão, como
o uso de ônibus elétricos, metrôs, aquavias,
integração tarifária e políticas de apoio ao uso
da bicicleta.
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É importante dizer que nós temos um projeto
tramitando aqui no Senado, tanto eu como o Senador
Inácio Arruda, que visa diminuir os tributos sobre a
venda da bicicleta.
Um consenso nas discussões [diz o jornal]
diz respeito à necessidade de o setor público oferecer alternativas qualiﬁcadas ao transporte [de
passageiros] como meio de garantir o progresso
nas cidades, pois, em breve, com o modelo atual,
haverá o risco de todos levarem muito mais tempo em seus deslocamentos [usando o automóvel e, aqui eu complemento, e não o transporte
coletivo]. Sem dúvida, hoje os condutores não
se sentem seguros de que encontrarão meios
de se deslocar rapidamente para seus destinos.
A consequência disso tudo são os congestionamentos cada vez mais frequentes, com prejuízos
de monta para toda a sociedade.
Em abril, entrará em vigor a lei 12.587/2012,
Lei de Mobilidade Urbana. Nela há dispositivos
que priorizam o transporte coletivo e de massa.
O grande eixo do debate, Senador, foi o transporte
coletivo de massa, melhorar a qualidade dos ônibus,
dos metrôs, dos trens, enﬁm, de todo o transporte que
a população usa para se deslocar.
Aí diz o editorial:
É uma boa oportunidade para a União
aportar recursos que possam ser empregados
na busca de soluções efetivas para a logística
do setor [ou seja, para o transporte de massa].
Aqui mesmo, pegando o gancho, nós estamos
numa situação de pleno emprego. A população está
comprando mais, está se deslocando mais. É bom
que todos possam ter o seu automóvel ou nós vamos
chegar a uma hora em que seremos obrigados a fortalecer o transporte coletivo, não só para aqueles que
têm automóvel, mas principalmente para aqueles que
não têm. Vai chegar a hora, e foi dito lá na Comissão...
São Paulo, como mostra um estudo realizado por um
especialista na área, tem dia e hora para parar. Chegará
o dia e a hora em que São Paulo vai parar totalmente
por não haver investimentos no transporte de massa.
Sr. Presidente, a Comissão de Direitos Humanos
vem realizando uma série de audiências públicas de
interesse direto da população brasileira, ou seja, sobre
transporte coletivo.
Mais um exemplo foi o encontro de ontem, que,
atentamente, como se passa aqui, levou o jornal O
Correio do Povo a publicar esse editorial sobre o tema.
Portanto, Sr. Presidente, peço, respeitosamente,
que o editorial do jornal O Correio do Povo intitulado
“Uma radiograﬁa do transporte público”, sobre o tra-
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balho da Comissão de Direitos Humanos, ﬁque nos
Anais da Casa.
Informo, ainda, Sr. Presidente, que a CDH está
promovendo um ciclo de debates na linha da mobilidade urbana, e, consequentemente, na defesa da vida,
todos relacionados aos transportes.
O primeiro foi ontem. O segundo será ainda este
mês e vamos tratar do transporte ferroviário, metroviário e hidroviário. O terceiro tratará da violência no
trânsito. O quarto será sobre os 10 anos do Estatuto
das Cidades. Está sendo aplicado na íntegra? Como
está sendo essa lei tão importante para a população,
chamada Estatuto das Cidades?
Finalmente, a CDH vai fazer um quinto debate,
que vai discutir o Estatuto do Motorista, uma forma de
criar um arcabouço que englobe todo o interesse do
setor, tanto do empresário, como do trabalhador, no
campo do transporte.
Sobre esse estatuto, de nossa autoria, já realizei
em torno de 20 audiências públicas: ﬁzemos no Rio,
ﬁzemos em São Paulo, ﬁzemos em Minas, ﬁzemos
no Rio Grande do Sul, ﬁzemos na Bahia, ﬁzemos lá
no Pará e pretendemos fazer, agora, a próxima aqui
mesmo, no Senado. Depois, vamos continuar ouvindo
os dois lados, os empregados e os empregadores, e
um terceiro lado, o do consumidor, aquele que paga
pelo transporte, ou aquele que compra a passagem
do transporte coletivo, seja trem, seja metrô, seja van,
seja táxi. Tudo estará contemplado nesse documento.
Por ﬁm, Sr. Presidente, eu quero deixar registrado
nos Anais da Casa que pedi a minha assessoria que
levantasse os últimos projetos aprovados na Câmara
e no Senado. E, casualmente, Sr. Presidente, como eu
tenho muitos anos na Casa, veriﬁcamos que desde a
aposentadoria para servidor, especial, desde a aposentadoria para o regime geral especial, desde outros
projetos que tratam de interesse dos trabalhadores
da área pública e da área privada, só desse ano, eles
listam aqui cinco projetos. Os nossos eram mais antigos e foram aprovados na Câmara e no Senado e,
para alegria nossa, vão transformar-se em lei. Eu falo
só para registro.
Importante para mim, Sr. Presidente, não é dizer
quem é o pai da criança, a mãe da criança, ou quem
adotou a criança. Importante é que ﬁque registrado
nos Anais da Casa que projetos importantes como
esse nós apresentamos em 2002, em 2003, em 2005.
Apresentei logo após a Constituinte.
E muitos na época eram bombardeados... e poderia dar o exemplo do salário mínimo, pois quando eu
falava do salário mínimo de US$100, eu era chamado
de demagogo. E hoje o salário mínimo é de US$350,
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graças a Deus, aos homens e ao Lula, que nos ajudou
muito nesse sentido.
Então, eu ﬁz registro só neste ano de cinco iniciativas nossas, de projetos mais antigos que tratam
de um interesse dos trabalhadores, principalmente os
chamados especiais, de aposentadoria na área pública
e na área privada, que estão contemplados de uma
forma ou de outra, a partir inclusive da PEC paralela.
Quando votei aqui a favor da reforma da previdência e
disse que aprovaríamos a PEC paralela, muitos diziam
que era demagogia também e que a PEC paralela nunca seria aprovada. A PEC paralela é lei graças a Deus
há muitos anos. Fiquei um ano na tribuna cobrando,
mas enﬁm nós aprovamos a PEC paralela.
Como o meu tempo terminou, quero que ﬁquem
registrados esses cinco projetos de nossa autoria: uns
já são leis, e outros estão na Câmara dos Deputados,
porque vieram de lá para cá, aqui foram aprovados e
retornaram para a Câmara, mas tenho certeza de que
os trabalhadores brasileiros serão beneﬁciados.
Não importa quem semeou. O importante, para
mim, é que o povo possa colher essa semeadura. O
povo, homens e mulheres de bem, estão sendo beneﬁciados.
Era isso.
Obrigado, Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO
PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de parabenizar o jornal Correio do
Povo, de Porto Alegre, pelo editorial publicado nesta
terça-feira referente à audiência pública realizada ontem pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa desta Casa.
Com o título “Uma radiograﬁa do transporte público”, esse tradicional veículo de comunicação que
há mais de um século bem informa os gaúchos, assim
descreveu o debate realizado pela CDH:
“A Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa do Senado realizou audiência pública nesta
segunda-feira para debater os problemas do sistema
de transporte público.
O presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Otávio Vieira da
Cunha, e a professora Maria Rosa Abreu, da Universidade de Brasília (UnB), foram alguns dos debatedores.
Além da participação de diversos parlamentares, ONGs que têm o transporte como foco de sua
atuação também se ﬁzeram presentes e apresentaram sugestões.
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Para o dirigente da NTU, o setor de transportes
não poderia ter sido deixado fora do programa governamental de incentivo à indústria. Aduziu que já vai
para 30 anos o período em que o segmento ﬁcou sem
receber verbas para resolver seus gargalos.
Já a docente da UnB lembrou que é necessário
incentivar a adoção de novas saídas para a questão,
como o uso de ônibus elétricos, metrôs, aquavias, integração tarifária e políticas de apoio ao uso da bicicleta.
Um consenso nas discussões diz respeito à necessidade de o setor público oferecer alternativas
qualiﬁcadas ao transporte individual como meio de
garantir o progresso nas cidades, pois, em breve, com
o modelo atual, haverá o risco de todos levarem muito
mais tempo em seus deslocamentos.
Sem dúvida, hoje os condutores não se sentem
seguros de que encontrarão meios de se deslocar rapidamente para seus destinos.
A consequência disso tudo são os congestionamentos cada vez mais frequentes, com prejuízos de
monta para toda a sociedade.
Em abril, entrará em vigor a lei 12.587/2012, Lei
de Mobilidade Urbana. Nela há dispositivos que priorizam o transporte coletivo e de massa.
É uma boa oportunidade para a União aportar
recursos que possam ser empregados na busca de
soluções efetivas para a logística do setor.
Sr Presidente, a Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa vêm realizando uma série
de audiências públicas de interesse direto da população brasileira.
Mais um exemplo foi o encontro de ontem, e
que, atentamente com o que se passa aqui, levou o
jornal Correio do Povo a publicar editorial abordando
o assunto.
Portanto, Sr. Presidente, peço respeitosamente
que o editorial do jornal Correio do Povo “Uma radiograﬁa do transporte público” entre nos Anais do Senado Federal.
Sr. Presidente, quero informar que a CDH está
promovendo um ciclo de debates na linha da mobilidade urbana e na defesa da vida, todos relacionados
aos transportes:
O primeiro foi realizado ontem.
O segundo será o transporte ferroviário, metroviário e hidroviário, o terceiro tratará da violência no
trânsito, o quarto será sobre os dez anos do Estatuto
das Cidades. E, ﬁnalmente, a CDH debaterá o Estatuto do Motorista.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, desejo trazer a esta tribuna projetos de
minha autoria que considero de extrema importância,
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pois dispõem sobre a concessão de aposentadoria às
pessoas com deﬁciência, tanto servidores públicos,
como também segurados do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
E, projetos que tratam de aposentadoria de trabalhadores de baixa renda ou sem renda alguma e
que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico.
Para que possamos construir a sociedade que
queremos temos que olhar para este grupo da população também responsável pelo desenvolvimento
do nosso país, que, mesmo com as suas limitações
físicas, se esforça para desempenhar um trabalho de
qualidade e não cansa de buscar seu aperfeiçoamento proﬁssional.
Assim, mais do que justo, é direito do trabalhador com deﬁciência, a aposentadoria digna, matéria
que sempre trato aqui nesta Tribuna e que considero
da maior relevância!
Por isso, desejo aqui lembrar, aos Senhores Senadores e as Senhoras Senadoras, os Projetos de
minha autoria que dispõem de critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria às pessoas com
deﬁciência e que tramitam nesta casa desde 2005: o
PLS 252, complementar, trata da aposentadoria aos
segurados do regime geral de previdência social e já
foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e está
aguardando inclusão em ordem do dia desde 2007.
Este projeto se equivale ao PLC 40 de 2010 aprovado
nesta casa dia 03/04/2012. Outro projeto importante,
é o PLS 250, também complementar, que está na Comissão de Constituição e Justiça aguardando o parecer
do Relator desde 2011.
Cabe lembrar que projetos do Governo, posteriores a este, de matéria semelhante, e também de
relevante importância, estão tramitando na Câmara
dos Deputados, são eles: PLP 554 e PLP 555 de 2010.
O primeiro trata de aposentadoria de servidor público que exerça atividade de risco e o segundo servidor
público titular de cargo efetivo cujas atividades sejam
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.
Sr. Presidente! Apelo, nesta Tribuna, para a razão e sensibilidade de meus pares, para que sejam
votados estes projetos e outros que também dispõem
sobre aposentadoria e são de suma importância:
Falo do Projeto de Lei no Senado nº 253 de 2005,
que dispõe sobre a inclusão na previdência social de
trabalhadores de baixa renda e daqueles sem renda
alguma que se dedicam exclusivamente ao trabalho
doméstico.
Este Projeto, que já foi aprovado nesta Casa em
2011, está para ser votado na Câmara dos Deputados,
desde o início deste ano.
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Com o mesmo teor deste projeto, o Projeto de
Lei de Conversão – PLV 19 de 2011 – proveniente da
Medida Provisória 529 de 2011, foi transformado em
Lei no ano passado e agora é a Lei 12.470/2011.
Trago este apelo, para que olhemos com maior
consciência os Projetos que tramitam nesta Casa e
que a sociedade espera que sejam votados com maior
brevidade!
A nós compete legislar para que os direitos dos
trabalhadores, dos aposentados, das crianças, dos
jovens e de todos os cidadãos, sejam assegurados.
Como ﬁzemos, quando nos empenhamos em
aprovar a PEC Paralela, que se transformou na Emenda
Constitucional 47 de 2005, que garantiu regras mais
humanas aos servidores, quanto às questões de integralidade da aposentadoria, paridade, transição, aposentadoria especial, entre outros.
Por ﬁm, deixo aqui este sensível apelo para que
juntos possamos dar maior brevidade na tramitação
destes projetos e de outros tão importantes para a
sociedade brasileira!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Parabenizo o Senador Paulo Paim pelo brilhante
pronunciamento e convido o Senador Aloysio Nunes,
próximo orador inscrito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
cada feriado prolongado, os brasileiros se defrontam
com um problema crônico, mas que, pelo número de
acidentes, pelos transtornos que ele acarreta, ganha
a consciência de todos: o mau estado de conservação
das rodovias federais.
O Brasil, há muitos anos, fez uma opção pelo
modelo rodoviário, mas essa opção preferencial pelas
estradas de rodagem não possui um nível de segurança e de empenho correspondente para oferta de
boa qualidade de estradas, boa qualidade na nossa
infraestrutura rodoviária, o que se reﬂete, de forma
dramática, no número de acidentes.
No Estado de São Paulo, neste último feriado, foram registrados 179 acidentes, com duas mortes, nas
rodovias federais entre os dias 5 e 8 de abril.
Vou-me deter um pouco mais, Sr. Presidente,
sobre um trecho da rodovia BR-153, rodovia que atravessa a minha cidade natal, São José do Rio Preto,
considerado um dos trechos mais perigosos do Brasil.
Nesse trecho, durante esse feriado, ocorreram sete
acidentes, um deles de muita gravidade.
A realidade dos fatos, Sr. Presidente, é que só
não é pior porque há uma atuação da Polícia Rodoviária Federal, dedicada, eﬁciente, mas que, infelizmente, se vê a braços com uma estrutura absolutamente
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caquética e superada pelos fatos. A Polícia Rodoviária
Federal está sem concurso desde 2009. Ela apresenta
um déﬁcit de pelo menos 750 funcionários. E é muito
comum, muito frequente quem trafega pelas estradas
federais ver postos rodoviários abandonados, fechados
e balanças inoperantes.
O Dnit é o órgão responsável por zelar pelas rodovias e, além de todos os problemas que ali ocorreram,
problemas de natureza ética, corrupção, malversação
de recursos, está hoje praticamente paralisado. No Dnit
falta pessoal, entre outras coisas, e sobra burocracia.
Esse órgão trabalha, Sr. Presidente, com metade do
número de funcionários considerado ideal para cumprir suas funções – metade –, e 43% do pessoal ativo
têm a perspectiva de se aposentar até 2015. Então, a
perspectiva é que as coisas se agravem a continuar
o atual estado de letargia administrativa do Governo
Federal nessa área, como em outras.
Com isso, a execução das obras que estão sob
a alçada do Dnit é absolutamente irrisória. O desempenho do órgão é de chorar e contribui para deteriorar
as condições das estradas brasileiras, pondo vidas em
risco, encarecendo a produção, aumentando o chamado custo Brasil e afetando a produtividade geral
da nossa economia.
O Dnit simplesmente não tem conseguido executar novas contratações para a manutenção das rodovias.
Os contratos estão vencendo neste ano e deveriam
ser sucedidos por novos, com cinco anos de duração.
Mas os poucos que chegaram a ser preparados apresentaram tantas irregularidades, que o TCU brecou o
andamento dos processos, que estão sendo revistos.
O próprio chefe do Dnit admitiu recentemente
que o órgão não tem condições de tocar as obras no
ritmo em que deveria. Não é a oposição que fala isso,
é o chefe do Dnit, colocado lá pela Presidente Dilma
Rousseff.
E um dos fracassos mais retumbantes do Ministério dos Transportes é exatamente o Programa de
Restauração e Manutenção de Rodovias, que foi lançado, em 2008, com grande publicidade, com pompa
e circunstância e que previa intervenções em 32 mil
quilômetros de estradas. Mas, até hoje, só foram licitados serviços para cinco mil quilômetros. Prometidos,
repito, 32 mil quilômetros e licitados somente cinco mil,
sendo que desses apenas 700 quilômetros têm obras
efetivamente contratadas, acontecendo, ou seja, somente 2% do total previsto, prometido e alardeado no
lançamento do programa.
O Dnit lançou, em 2009, editais de licitação, para
contratar obras em 313 lotes de rodovias federais, no
total de R$14 bilhões. Sabe V. Exª, Sr. Presidente,
quanto foi o volume contratado, ou melhor, licitado em
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2011? Um bilhão e novecentos milhões. Ou seja, quero
comparar aquilo que foi licitado em 2009, 313 lotes de
rodovias, no valor de R$14 bilhões, com aquilo que foi
licitado no ano passado, R$1,9 bilhão.
Estou referindo-me a obras de manutenção e de
conservação de rodovias, e sabem V. Exªs, especialmente aqueles que passaram pelo Poder Executivo,
como o Senador Capiberibe, que manutenção de estradas é algo que se tem de fazer sempre.
Quando diminui a manutenção, a tendência é a
rodovia ir se estragando, ir se deteriorando cada vez
mais. E o que está acontecendo é a diminuição da
manutenção das estradas federais. Temos, portanto,
pela frente, algo muito pior do que o panorama que
observamos hoje.
Volto à região de São José do Rio Preto, com a
BR-153. Essa rodovia faz parte do programa de concessões do Governo Federal. Foi retirado do respectivo
edital trecho de duplicação do ponto mais crítico dessa
rodovia, coisa de 20 quilômetros, cuja duplicação deveria ﬁcar a cargo do Dnit. A bancada paulista já garantiu
recursos no Orçamento de 2012 para abertura da licitação. A Presidente Dilma Rousseff, há nove meses,
esteve em São José do Rio Preto e prometeu, com a
maior ênfase, com toda ênfase de que ela é capaz:
“Nós vamos duplicar essa rodovia”. Sabe V. Exª o que
aconteceu até agora? Nada! Rigorosamente nada!
Nós estivemos – os Deputados Federais e eu
como Senador – no Ministério dos Transportes, conversando com o Ministro Paulo Passos. Aliás, tentei
obter resposta dele por telefone, liguei para ele duas
vezes, e não teve a gentileza de me retornar. Mas fui
ao gabinete dele com Deputados Federais da região,
para saber o que estava acontecendo, uma vez que, há
nove meses, a Presidente Dilma garantiu que haveria
a duplicação. A resposta foi aquela que quem procura
o serviço público e encontra diante de si um funcionário relapso costuma ouvir: “Estamos providenciando,
estamos preparando a documentação, estamos coligindo dados necessários para o lançamento do edital”.
Fiz um requerimento de informações, que está
na mão da Vice-Presidente do Senado, Senadora
Marta Suplicy, há um mês, para que o Ministro dos
Transportes diga, com segurança, aquilo que está fazendo para cumprir promessa da Presidente Dilma e
para atender a uma necessidade importantíssima de
São José do Rio Preto, da região e do Estado de São
Paulo. Até agora, sequer foi enviado o requerimento
ao Ministro para que o responda. Mas tenho certeza
de que a resposta será do mesmo teor.
Até aproveito para lembrar que a Senadora Marta
Suplicy é uma pessoa muito querida em São José do
Rio Preto, minha cidade, assim como o Senador Edu-
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ardo Suplicy. Prestígio merecido, justo, que fez com
que a Senadora Marta Suplicy tivesse obtido, nas últimas eleições, 62 mil votos na minha cidade de São
José do Rio Preto.
O Senador Suplicy, todas as vezes que foi candidato, obteve lá apoio expressivo e, repito, merecido.
Então, quero me dirigir ao Senador Suplicy – certamente
a Senadora Marta terá sua assessoria aqui presente
uma vez que ela se encontra no exterior – para que
nós possamos trabalhar juntos nisso. Todas as vezes
que vou a São José do Rio Preto sou cobrado, e eu
sou Senador de oposição
Eu ﬁco imaginando, meu caro Presidente, a situação dos Senadores governistas quando vão aos seus
Estados e são cobrados por seus eleitores quanto às
obras anunciadas, prometidas, dotadas de recursos no
Orçamento, mas que não acontecem. Eu tenho para
mim que boa parte da crise, do descontentamento, do
mau humor da base governista com o Governo decorre dessa situação.
Existe uma leitura superﬁcial que põe tudo na
conta da insatisfação pela partilha de cargos. Seguramente esse tipo de frustração ﬁsiológica terá sua
parte, mas o fato é que os Senadores obtêm votos
em seus Estados, são cobrados por suas bases, têm
consciência da necessidade de investimentos federais
– e estou me referindo apenas às estradas, onde se
multiplicaram as promessas e onde são maiores ainda as demandas. E o que dizem os Senadores, o que
podem dizer os Senadores? Então, eu tenho para mim
que boa parte dessa situação de diﬁculdade política
do Governo se deve a seu píﬁo desempenho administrativo, que se deve a inúmeros fatores que não cabe
aqui a mim enunciar.
Ouço aparte do Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Aloysio Nunes, acho adequada e correta
a sua cobrança relativa à duplicação da estrada que
serve a região de São José do Rio Preto. Resolvi até
tentar um telefonema ao Ministro dos Transportes, para
veriﬁcar se poderia obter a resposta mais adequada
para V. Exª. Mas quero dizer que, como Senador por
São Paulo, e acredito ser também essa a diretriz da
Senadora Marta Suplicy...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Permita-me, Senador: V. Exªs subscreveram essa emenda de bancada de R$55 milhões,
tiveram participação nisso.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Portanto, quero somar-me ao esforço de V. Exª para obter
a informação junto ao Ministro Paulo Passos. Vou procurar também saber da informação, porque o objetivo
é de bom senso e justo.

26

11446

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Senador Suplicy.
Espero realmente que V. Exª tenha mais sucesso que a comitiva que lá esteve, e que integrei, e que
o Ministro dê resposta preto no branco, e não esta
história que está coligindo dados técnicos para poder
elaborar um edital de licitação, que algo que está já
rolando no Ministério dos Transportes, andando pelos
gabinetes há três, quatro anos.
Agora, só para concluir, eu me detive sobre a BR153. Mas o fato, Sr. Presidente, é que, de acordo com
os dados do Ipea a respeito das rodovias, para que
este setor tivesse um desempenho a altura daquilo que
se espera de uma infraestrutura tão importante para
um País em desenvolvimento, como o nosso, o País
deveria injetar 3,4% do PIB no setor. O que signiﬁcaria pelo menos R$193 bilhões por ano, R$193 bilhões
por ano. Sabem seguramente, V. Exªs, o orçamento do
Dnit, R$14 bilhões e muito mal gerenciados. Essa é a
triste realidade em que vivemos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Agradeço o Senador Aloysio Nunes. E convido
para fazer uso da palavra o Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou meio
atrapalhado com os meus papéis, até porque eu estou
trazendo para cá mostra de alguns processos que ao
longo da minha vida política tive que responder. Aliás,
eu estou trazendo apenas três. São três armações
políticas. Uma delas bem-sucedida e mais 300 processos aos quais respondi e aos quais respondo. É o
uso das instituições do Judiciário de maneira política,
para tentar impedir que nós ﬁrmemos nossa posição
com autonomia.
Mas eu vou começar pela primeira armação,
que é a ação de investigação eleitoral, protocolada
pelo PMDB do Amapá, assinada pelo então Senador
Gilvam Borges, no dia 22 de outubro de 2002. São
200 páginas a petição inicial. São 200 páginas que o
tempo se encarregou de revelar. São 200 páginas de
inverdades. Mas eu vou citar apenas algumas.
Aqui, na pág. 6, ele diz que eu, com minha companheira Janete – a ação era movida contra os dois –,
ﬁgurávamos como réus em inúmeras ações criminais,
ações populares e ações civis públicas.
A única ação em que eu fui condenado e a minha
companheira Janete foi exatamente esta, referente à
perda dos nossos mandatos em 2004. Não tenho uma
única ação criminal, nem Janete. Todas as ações populares nós ganhamos e continuamos a ganhar. Portanto, essa é uma inverdade.
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A outra diz que, na tarde do dia 5/10/2002, na véspera das eleições, a Justiça Eleitoral recebeu denúncia
de um imóvel, localizado na rua Nossa Senhora das
Graças nº 1.741, na orla do bairro Perpétuo Socorro.
Estaria sendo distribuído R$1 milhão para captação de
sufrágio. Não existiu isso. Mais uma inverdade.
E há uma terceira. Ele aﬁrma, na petição inicial,
que o número de pessoas cadastradas naquele imóvel, constatado pelo Ministério Público, na verdade, era
um comitê de ﬁscalização da nossa coligação. Que,
naquele imóvel, encontraram lista com mais de 5.500
nomes que deveriam constar do processo. Eu tive o
cuidado de contar todos os nomes das listas que eles
arrolaram. Eram listas que eles tomaram emprestadas de outros processos, e o número de nomes não
passava de 300.
O que me causa espanto é que nenhum dos Ministros do TSE, naquela oportunidade, teve o cuidado
de simplesmente contar os nomes.
E mais uma das inverdades – são duzentas páginas: “Não se pode deixar – cita ele em sua petição
inicial – de aventar o fato de o representado, João Capiberibe, juntamente com o seu primeiro suplente, ter
sacado R$58.033.525,72 (cinquenta e oito milhões,
trinta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), mediante cheque administrativo dos cofres do governo do Amapá em 15 de março
de 2002”. Também, como nós vamos ver na segunda
armação, nós vamos comprovar que isso era mais
uma inverdade.
E por último, eles apresentam duas testemunhas;
aliás, três, mas só chegaram até ao TRE duas testemunhas. Tenho aqui suas declarações exatamente no
mesmo teor. Essas testemunhas declaram ter recebido
a quantia de R$26 para votar no candidato ao Senado
João Capiberibe, na candidata a Deputada Federal
Janete Capiberibe e no candidato ao governo do
Amapá Claudio Pinho; que o referido valor foi pago da
seguinte forma: no dia 05 de outubro, sábado, por volta
das 19h, foi pago o valor de R$6. E o restante, no valor
de R$20, foi pago no domingo, às 20h. Ou seja, pago
em duas parcelas. Eu tenho certeza de que em toda
a história deste País não há nada que se compare a
essas duas declarações.
E dessa armação vou revelar o desfecho. Vocês
sabem que essa armação foi bem-sucedida. No dia
12 de abril, de 2004, o TSE cassou o meu mandato
de Senador e o da minha companheira de vida e luta,
Deputada Janete Capiberibe, de Deputada Federal,
com base exatamente no depoimento dessas duas
testemunhas. Tudo o que foi contemplado na petição
inicial, tudo o que foi elencado pelo PMDB foi desconsiderado pelos julgadores.
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O acórdão do TSE, que estou procurando entre meus papéis, o Acórdão nº 21.264, cita: “Prática
de conduta vedada pelo art. 41-A da Lei nº 9.504/97,
acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 9.840/99: compra
de votos”.
Há nos autos depoimentos de eleitoras, prestados em juízo, que atestam a compra de votos. É a
única coisa que consta do acórdão que cassou dois
mandatos: um de Senador, outro de Deputada Federal.
Em relação a esse episódio, vou encerrar, registrando matérias da Folha de S. Paulo. Na primeira, do
dia 17/11/2010, diz a manchete: “Senador é acusado
de comprar testemunhas”.
Ex-empregado de TV de Gilvam Borges
diz que ele pagou por depoimento contra seus
adversários João e Janete Capiberibe. Casal
foi cassado por compra de votos e não pode
assumir cargos no Congresso porque caiu na
Lei da Ficha Limpa.
Na época, eu estava fora ainda do mandato por
causa da decisão da Ficha Limpa. E, aqui, há o relato
de como foi feito exatamente. Ex-funcionário diz que
foi chamado. Nos dois documentos obtidos pela reportagem, ele diz que o Senador Borges o procurou
dias depois da eleição de 2002, perguntando quanto
ele queria para arranjar três testemunhas para depor
contra os Capiberibes. Ele relata tudo que aconteceu,
como eles ﬁzeram, onde eles foram cooptar essas
testemunhas, o que elas receberam e o que elas vêm
recebendo até hoje.
E a Folha foi mais longe. A Folha de S. Paulo
produziu: “Testemunhei suborno no Amapá, diz ex-secretária” do ex-Senador Gilvam Borges. E fez em torno
de oito a dez matérias esclarecendo todos os fatos relativos à nossa cassação. Esse é o primeiro, Senador.
Eu só queria mostrar mais uma armação, que me
parece também do maior interesse.
Isso aqui é uma investigação criminal, movida
contra mim pelo mesmo Gilvam Borges. No dia 30 de
março de 2004, ele entrou com uma representação na
Procuradoria-Geral da República, sendo Procurador da
época Cláudio Lemos Fonteles. Havia uma acusação
dizendo que eu teria me apropriado de uma fortuna de
R$365.168.712,42. Trezentos e sessenta e cinco milhões. Tenho a impressão de que é duas ou três vezes
mais do que o assalto ao Banco Central em Fortaleza.
Essa denúncia caiu na mão... Inicialmente, eles
tentaram no Amapá. Eles dizem aqui: “Tais fatos foram
levados ao conhecimento...”, ou seja, eu teria me apropriado na boca do caixa, na boca do caixa do Banco
do Brasil. Vou ler primeiro aqui. Como é que os jornais
dele, as emissoras de televisão... Esse cidadão é dono
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de três canais de televisão e de dezesseis emissoras
de rádio.
O jornal dele, no mesmo dia em que ele deu entrada na PGR, dizia: “Capiberibe saca R$365 milhões
pouco antes de renunciar para a disputa do Senado e
dá cópia de cheques administrativos”.
Ora, o Procurador da República, no Amapá, descartou a denúncia, mandou para o arquivo. Já o Procurador-Geral da República, esse gênio do Cláudio Lemos
Fonteles, mandou instaurar uma investigação criminal
contra mim. E essa investigação criminal durou, nada
mais, nada menos, quase cinco anos. Finalmente, em
outubro de 2008, quatro anos depois, o juiz federal deu
a sentença, mandando para o arquivo, por absoluta
falta de provas, por absoluta falta de qualquer conteúdo, demonstrando claramente que se tratava de uma
denúncia vazia, de uma denúncia caluniosa.
Mas eles não se cansam. É impressionante! Todas as informações prestadas à Justiça, todas elas já
demonstramos que eram inverídicas.
Mas quero mostrar aqui a decisão do juiz. Acho
importante lê-la para quem nos assiste, para quem nos
ouve pela Rádio Senado.
O juiz diz o seguinte:
Decido.
Com razão o MPF, haja vista que, pela
análise dos autos, não há prova da materialidade do crime previsto no art. 312 do CP,
supostamente praticado pelo Sr. João Alberto
Rodrigues Capiberibe, até porque, não restou
comprovado que o erário tenha sido desfalcado.
Pelo contrário, ﬁcou evidente que a quantia, não
obstante as transações bancárias, não saiu da
esfera de disponibilidade do Executivo estadual.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Se V. Exª, meu velho amigo, consentir, quero
apenas colocar uma nota de rodapé no seu discurso.
Tenho acompanhado esse seu martírio, ao longo dos
anos, e, em várias ocasiões, tive oportunidade de, por
meio da imprensa, manifestar minha solidariedade e
meu apreço pelo senhor e pela Deputada Janete. É
para mim uma honra poder fazê-lo agora e reaﬁrmá-lo agora de viva voz.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Muitíssimo obrigado, Senador. Obrigadíssimo.
Retomo para relatar a última armação. Essa é
recentíssima. Começou agora, no mês de março.
No mês de março, o Presidente da Assembleia
Legislativa do Amapá, que vimos ontem, no Jornal
Nacional, disse que R$2,6 mil de diária para um Parlamentar se deslocar dentro do Estado é pouco e que
R$100 mil de verba indenizatória também não são de
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alarmar ninguém. Esse Presidente da Assembleia distribuiu um pen drive, acusando-me de ter recebido uma
casa de favores de uma empresa, e, em seguida, um
preposto dele deu entrada em uma acusação contra
mim no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual e na Polícia Federal. Isso foi no começo
de março. Evidentemente, os meios de comunicação
deles começaram a me tratar como condenado, como
se, de fato, aquilo tivesse acontecido. Mas, até aí, nós
já conhecemos...
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– ...como é que funciona a política local no Amapá, a
desqualiﬁcação da política, porque há uma estratégia
dos ladrões do dinheiro público, dos corruptos em desqualiﬁcar todo mundo para que não haja esperança.
Mas essa questão da minha casa veio parar na
imprensa nacional. Há uns dias, eu me deparei com o
Correio Braziliense com uma manchete enorme com
o título “A casa de vidro de Capiberibe”, que aﬁrma:
“Quatro meses depois de recuperar o mandato, negado
pelos critérios da Lei da Ficha Limpa até a liberação
por parte do Supremo Tribunal Federal, o Senador João
Capiberibe é envolvido em novo escândalo”.
Que escândalo é esse? Eu comprei essa casa.
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
E, antes de o Correio Braziliense publicar a matéria,
eu enviei ao jornal o contrato de compra e venda, as
transferências mensais – porque comprei a casa em
26 prestações; uma entrada e 26 prestações – e mandei para eles, mostrando que eu comprei a casa com
o meu dinheiro e com o da minha mulher. Levantei a
declaração das minhas receitas, minha e da Deputada
Janete, os extratos bancários, mostrando que a casa
foi comprada com o nosso dinheiro. Eles falam da minha casa e atribuem o valor a R$1milhão.
Vou mostrar aqui. Trouxe a fotograﬁa da casa. Esta
é a casa, Senador Suplicy, de R$1 milhão, que sou
acusado de ter recebido – mesmo tendo pago, de favor.
Como se não bastasse o Correio Braziliense,
também a revista Época desta semana traz algumas
notícias a respeito – se houvesse página policial na
Época, estaríamos certamente naquela página –, dizendo que ganhei uma casa de R$1milhão. E refere-se
ao Governador Camilo.
A armação que ﬁzeram, ao longo desses anos, é
para nos excluir da vida pública, porque o objetivo disso
não era apenas cassar os nossos mandatos, porque
recuperamos o mandato com muita luta, com muita
decisão, e, ao chegar a esta Casa, passei a denunciar
os crimes cometidos por alguns líderes políticos do
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Amapá. Isso os desagradou e resolveram montar essa
armação, envolvendo o governador, atribuindo-lhe 35
contas. O governador movimenta 4 contas bancárias,
como todo mundo. Se há um crime que ele possa ter
cometido é o fato de ter sido Deputado Estadual de
uma assembleia que está sendo inteiramente investigada pela Polícia Federal. E nada mais.
No entanto, a Época me coloca na mesma situação.
Quero me dirigir ao Correio Braziliense, exigindo retratação, assim como da revista Época, porque
mandamos a documentação. Tenho todos os documentos aqui, comprovando tudo o que estou falando. Como é que insistem em promover a calúnia, em
desqualiﬁcar, porque isso é um prejuízo enorme para
todos nós. Ouvi os comentários que estavam on-line
e eram de desqualiﬁcação total. Estou recolhendo os
comentários para poder arguir as ações com as quais
vou entrar, porque isso é inadmissível. Como alguém
pode ser acusado dessa forma, sem direito à defesa,
mesmo que estejamos explicando, explicando. E nada!
Outra coisa: não existe nenhuma investigação por
parte da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Estadual ou da Polícia Federal. Não estão
investigando absolutamente nada. Dá-se entrada na
acusação, e na hora você passa a condenado.
Outra questão é o vazamento, Senador Suplicy.
Todas as ações da Polícia Federal são vazadas sistematicamente, mesmo que corram em segredo de
justiça. Por isso, estou entrando com um projeto de
lei para acabar com o segredo de justiça. Porque, do
jeito que está, vaza aquilo que interessa politicamente
a determinados grupos.
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Tem que deixar aberto para todo mundo acompanhar,
principalmente quando o caso envolve políticos.
Senador Suplicy, ouço V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador João Capiberibe, a história de V. Exª é
caracterizada por exigir a transparência daqueles que
estão na vida pública, no Poder Executivo, no Poder
Legislativo. E V. Exª, aqui, traz os elementos para esclarecer aquilo que foi publicado na imprensa. Agora,
felizmente, V. Exª tem oportunidade de esclarecer. Acredito que as publicações, tanto do Correio Braziliense
quanto da Época, poderão prestar os esclarecimentos
devidos que V. Exª agora transmite publicamente pela
tribuna do Senado; e certamente também os enviará
para as publicações. Acho importante que V. Exª, mais
uma vez, esteja aqui, procedendo de forma coerente,
inclusive com os projetos que aqui apresentou e que
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foram aprovados por consenso do Senado e da Câmara
dos Deputados, sobretudo referentes à transparência
na vida pública.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Obrigado, Senador.
Para encerrar, considero que avançamos muito.
A Lei da Transparência, que tornou obrigatória a exposição em tempo real de todas as receitas e despesas
públicas, causa mal-estar em alguns entes públicos
que resistem ao cumprimento dela. Atribuo também
a essa insistência nossa. E o meu gabinete no Senado está trabalhando, está sendo preparado para fazer
acompanhamento de gastos públicos no País como um
todo. Acho que é fundamental que nós, no Parlamento, tenhamos uma defesa intransigente daquilo que é
público, daquilo que é de todos.
Essas armações políticas só têm uma explicação, não têm duas: é a tentativa de nos intimidar. Mas
temos uma longa história de luta. Venho dos porões
da ditadura, da luta contra a ditadura, e não é agora
que vou recuar, não.
Quero aproveitar a oportunidade e me dirigir ao
STJ e ao Procurador-Geral da República. Precisamos
que esses processos que envolveram políticos do
Amapá na Operação Mãos Limpas, que levou para a
cadeia o ex-Governador, o Governador em exercício
naquele momento e várias autoridades, Secretário de
Segurança, Secretário de Saúde, sejam acelerados.
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
O que não é possível é você esperar anos a ﬁo sem o
resultado dessas operações e, ao ﬁnal, terminar todos
na vala comum. É necessário que o STJ avance rápido, porque justiça que tarda não é justiça; é injustiça.
Nós e a sociedade como um todo já temos reticências
quando se fala da Justiça.
Quero vir a esta tribuna para defender a ação
da Justiça, mas a ação rápida. Não podemos esperar quatro anos. Esperei quatro anos para que o juiz
mandasse para o arquivo esse processo, e, ao longo
desses quatro anos, os meus adversários promoveram
o meu linchamento público. Isso não podemos mais
consentir. É fundamental que a Polícia Federal seja
equipada. Fomos ao Ministro da Justiça solicitar ao...
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
–...Ministro da Justiça, Eduardo Cardozo, que equipe
a Polícia Federal, que dote a Polícia Federal de todos
os meios possíveis para proceder às investigações
com eﬁciência, e não o que está acontecendo. O Ministro pede ao Banco Central informações, determina
a quebra do sigilo ﬁscal e bancário, e o Banco Central
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não responde, e a companhia de aviação, a TAM, não
responde. Então, é preciso que a Justiça aja duramente
com quem lhes negar informação.
Portanto, Sr. Presidente, espero ter esclarecido.
E repito: espero que a Época e o Correio Braziliense
revejam suas posições e coloquem a verdade aos
seus leitores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – Agradecemos ao Senador João Capiberibe.
Convidamos, como orador inscrito, o Senador
Anibal Diniz. (Pausa.)
Senador Alvaro Dias. (Pausa.)
Não se encontra.
Senador Wellington Dias. (Pausa.)
Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Senador José Pimentel. (Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Senador Antonio Carlos Valadares. (Pausa.)
Senador Casildo Maldaner. (Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Convido a Senadora Lídice da Mata para ocupar
a Presidência para que eu faça meu pronunciamento,
pois sou o próximo inscrito.
O Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Lídice da Mata.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Senador Paulo Davim com a palavra, por favor.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente Senadora Lídice da Mata, Srªs e Srs. Senadores a evidente falta de chuvas no meu Estado
do Rio Grande do Norte tem deixado os agricultores
e pequenos pecuaristas em situação de alerta e de
muita preocupação.
O Governo do Rio Grande do Norte está decretando, nesta semana, estado de emergência em 139
Municípios. A Governadora Rosalba Ciarlini recebeu,
durante a Semana Santa, um relatório de diversos órgãos, como a Secretaria Estadual de Agricultura, da
Pecuária e da Pesca, e a Secretaria do Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos, com dados da Emater, da Emparn, do Idarn, da Federação dos Municípios – Femurn,
e dos Trabalhadores da Agricultura – Fetarn e Fetraf.
Esse documento conjunto recomenda que seja
decretado o estado de emergência, principalmente
para os Municípios que estão na região do semiárido.
Os dados da gerência de meteorologia da Empresa
de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte
– Emparn, dão conta de que, dos nossos 167 Municípios, 143 estão com chuvas bem abaixo do normal
e, portanto, sob o fantasma da seca. A estiagem, no
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primeiro trimestre de 2012, já levou à perda de praticamente toda agricultura de sequeiro e mais de 70
Municípios do Estado já estão precisando de abastecimento de água através de carros-pipa. Os pequenos
criadores também amargam a tristeza de ver seu gado
morrendo. Informações dão conta de que na zona rural
do semiárido alguns criadores estimam que perderão
até metade dos seus rebanhos porque o gado já não
tem água para beber e os pequenos pecuaristas estão dando de comer para a sua criação apenas xique-xique e pequenas porções de ração, cuja saca está
cada vez mais cara.
Embora tenha chovido, sobretudo na região litorânea, no feriado da Semana Santa, o acumulado das
chuvas deste ano é bastante inferior ao ano de 2011. A
própria Emparn, Empresa de Pesquisa Agropecuária
do Rio Grande do Norte, deu alerta às regiões central,
agreste e oeste do Estado.
Para se ter uma ideia, Srª Presidente, a segunda
maior cidade do Rio Grande do Norte, Mossoró, já conta
com uma redução de 83% dos índices pluviométricos
se comparados aos do ano passado. Isso, na prática,
já está comprometendo o cultivo do milho, fonte de
subsistência de centenas de agricultores familiares. A
produção desse grão já caiu em 50%, e os agricultores
temem ainda mais prejuízo com a estiagem.
No ano passado, entre janeiro e março, choveu
em Mossoró quase 600mm, enquanto que neste ano
os registros dão conta de apenas 91mm. Na cidade de
Caicó, região do Seridó potiguar, choveu no primeiro
trimestre de 2012 apenas 120mm, enquanto que no
ano passado foram 412mm. A região litorânea, onde
comumente tem mais chuvas, também não tem registrado bons números este ano, com uma redução em
percentual ainda maior, de 92%. Isso compromete, por
exemplo, a produção de cana-de-açúcar em um dos
polos sucroalcooleiros do meu Estado. Na cidade de
Ceará-Mirim choveu, em 2011, 523mm; enquanto que
neste ano, no mesmo período, de janeiro a março, foram apenas 34mm, ou seja, insigniﬁcante.
O Governo do Estado iniciou a distribuição de sementes em março. Para a safra deste ano está prevista
a distribuição de 155 toneladas de feijão, 150 toneladas de milho, 65 toneladas de sorgo e 20 toneladas
de algodão, totalizando 390 toneladas de sementes.
Entretanto, o problema agora é que, sem a umidade necessária do solo, as sementes não conseguem
germinar. E isso causa ainda mais prejuízos para os
agricultores. Isso gera o que costumamos chamar de
seca verde. Com o estado de emergência decretado,
o Governo do Rio Grande do Norte também pretende
abrir frentes de trabalho, como a retomada das adu-
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toras do Alto Oeste e de Santa Cruz a Mossoró, cujas
obras estavam paralisadas.
Mas o agricultor e o pecuarista não podem esperar. E, portanto, chamo a atenção do Ministério da
Integração Nacional, por exemplo, que acolha essa situação enfrentada pelo Rio Grande do Norte e por outros
Estados do Nordeste, como é o caso da Bahia, Estado
da Presidenta Lídice da Mata. Esses Estados enfrentam uma situação insustentável. E, se for necessário,
que o Ministério possa levar água para as populações
mais prejudicadas com a estiagem, a exemplo do que
já foi feito neste ano no interior da Bahia.
Com relação ao Ministério do Desenvolvimento
Agrário, conclamo a um olhar mais atento e sugiro uma
ajuda contra as perdas já evidenciadas de até 50% da
produção para os agricultores inscritos no Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar –
Pronaf. Que o Governo ofereça, por exemplo, linhas
de crédito para o pequeno pecuarista poder adquirir
ração para alimentar seu rebanho, evitando que seja
dizimado, até porque o produtor rural que perdeu sua
lavoura por falta de água, pela estiagem, tem o seu
rebanho, que é outra fonte de renda, porque ele vende
o leite para o Programa do Leite. Esse leite é vendido
para as cooperativas leiteiras e é levado ou vendido,
repassado para o Estado, para o Programa do Leite,
para a merenda escolar. Se esse produtor rural perder,
como previsto, metade do seu rebanho, ele vai ter um
prejuízo incalculável, inimaginável, vai ser uma perda
que o Governo Federal não pode jamais permitir que
aconteça, porque perde a fonte de recursos da plantação, da lavoura, e pode perder também metade do
rebanho, que é a fonte de recursos da venda do leite
desse rebanho.
Portanto, seria uma boa saída para o Governo
a criação de linhas de crédito, para que o pequeno
pecuarista adquira ração e evite a perda do seu rebanho, que seu rebanho seja dizimado por essa seca
indolente que maltrata o homem do campo, maltrata o
nordestino e maltrata o meu Estado, o Estado do Rio
Grande do Norte.
Deixo, portanto, Srª Presidente, registrada minha
preocupação com esse fato que tem tirado o sono e o
brilho do olhar dos agricultores do Rio Grande do Norte e, por que não dizer, da região Nordeste. Externo a
minha preocupação.
Fui procurado por alguns pequenos produtores
rurais, agropecuaristas, pessoas que tiram do campo
o seu sustento, plantadores que tiram de suas propriedades rurais, do seu rebanho, subsídio para o sustento de suas famílias e que, infelizmente, atravessam
uma grande seca no Nordeste e precisam da mão do
Governo Estadual e do Governo Federal. Precisamos
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também dar celeridade às obras hídricas no Nordeste,
precisamos incrementar as obras do rio São Francisco.
No Rio Grande do Norte, precisamos dar celeridade à
barragem do rio Piranhas. O Governo precisa ter um
olhar mais indulgente para o homem do campo do
Nordeste brasileiro.
Muito obrigado, Srª Presidente.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Srª Presidente, peço a palavra, por gentileza, para uma comunicação inadiável. Gostaria de que me desse oportunidade.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Pois não.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, quero aqui aproveitar esta oportunidade
para parabenizar o Município de Guajará-Mirim, um
dos mais antigos que temos no Estado do Rondônia.
No dia 10 de abril de 1929, foi criado esse Município,
hoje com 83 anos de idade.
É uma alegria ter nesta Casa, na nossa Tribuna
de Honra, o Presidente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim, Vereador Célio, Presidente do meu Partido;
também o Vereador Sérgio, que o acompanha; Douglas, Diretor-Geral da Câmara Municipal e Secretário
Municipal do PP.
Aproveito para mandar um abraço para os grandes pioneiros desse grande Município que é Guajará-Mirim, que é a Pérola do Mamoré, para o Canduri,
um grande guerreiro, um grande lutador, um grande
empreendedor que acredita nas pessoas de bem, nas
pessoas que trabalham.
Também quero mandar um abraço ao Paulo do
Varejão, que foi meu Secretário Regional do Município
de Guajará-Mirim e também ao Prefeito Atalíbio. Que
Deus o ilumine e que ele consiga dar continuidade ao
trabalho e realizar a esperança do povo.
Também quero mandar um abraço ao ex-Secretário de Saúde do Estado de Rondônia, ﬁlho da terra
de Guajará-Mirim, ex-Deputado estadual, parceiro
meu, amigo meu, companheiro de todas as horas,
Miguel Sena.
Então quero fazer o registro de que está presente nesta Casa o Presidente da Câmara Municipal,
Vereador Célio, também o Vereador Sérgio e aproveitar para mandar um abraço à população de Guajará-Mirim, Senadora Presidente. A cidade festeja os 83
anos de idade. É o Município do Brasil que tem mais
de 95% da sua área de ﬂoresta preservada, tanto que
nós, nesta Casa, precisamos urgentemente de criar um
mecanismo para contribuir com esse Município que
ajuda muito na preservação e na questão ambiental.
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Quero aqui só fazer esse registro e deixar meus
parabéns a toda a população de Guajará-Mirim no
nome desses guerreiros cujos nomes citei aqui.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ivo Cassol, a
Sra. Lídice da Mata deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Ivo Cassol. O registro está feito,
a homenagem à cidade e às pessoas citadas está feita,
inclusive, com o aval da Presidência, se V. Exª permitir.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, gostaria
de me inscrever para falar pela liderança da minoria
após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Mário Couto, V. Exª está inscrito para
falar pela liderança da minoria após a Ordem do Dia.
Passamos a palavra, de imediato, à nobre Senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, pelo tempo
regimental de dez minutos.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assumo esta
tribuna, inicialmente, para falar de um projeto meu.
Mas, antes de tratar desse assunto, eu não poderia
deixar de dar a minha palavra, de fazer o meu registro
sobre duas questões.
A primeira é para dar a nossa inteira solidariedade, a solidariedade do nosso Partido ao Senador João
Alberto Capiberibe, mais uma vez, vítima de articulações, de manobras vis, visando ao seu afastamento
da política, visando, realmente, a desqualiﬁcar a sua
participação e a de Camilo Capiberibe no quadro político nacional e do Amapá.
Sem dúvida nenhuma, os que fazem isso tentam
atingir um homem forte, um homem com uma história
política respeitável no Brasil. Insistem nessa estratégia
justamente para tentar quebrar a espinha dorsal de um
pensamento político de resistência, de coragem, de
combate à corrupção, de combate aos ditos malfeitos
em nosso País. Portanto, o Senador João Alberto Capiberibe tem o nosso mais integral apoio.
Eu, especialmente, também sei o que é ser vítima das mentes perversas que conseguem chegar ao
poder, às vezes a um poder regional, e se comportam
como coronéis do poder regional, e fazem isso acoplados ao poderio dos meios de comunicação locais. Não
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vou tratar desse assunto mais neste momento. Falarei
depois sobre isso.
Quero também me solidarizar com o discurso do
Senador Paulo Davim, há pouco, falando da seca no
seu Estado e dizer que essa situação se estende, hoje,
por todo o Nordeste. Mas especialmente o Estado da
Bahia vem sendo atingido de forma muito danosa, na
vida do nosso semiárido, pela seca. São mais de 45
Municípios. O Plano Safra não dá conta de atender a
todos os produtores. Menos de 50% aderiram ao Plano
Safra e podem, agora, ser beneﬁciados por ele.
É necessário que a Presidente Dilma pense numa
medida provisória que possa atender à situação não
apenas de emergência, mas num socorro mais permanente aos produtores do Nordeste, e falo não apenas
dos pequenos produtores, dos assentados, mas dos
médios e grandes produtores, porque a perda do rebanho, a perda da safra atinge profundamente a economia do meu Estado e de outros Estados do Nordeste.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria
de falar do meu projeto, relatado pelo Senador Wellington Dias, do PT do Piauí, que foi aprovado no último dia
23 de março na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Peço a atenção desta Casa, dos meus
Pares, homens e mulheres que representam o Brasil
aqui, no sentido de que possamos discuti-lo e aprová-lo.
Trata-se de um projeto que visa a alterar dispositivos
da lei para tornar as ZPEs um programa mais ágil e
competitivo, facilitando sua adoção no Brasil, de modo
a contribuir para o crescimento das exportações e, em
consequência, estimular o investimento, a criação de
empregos e a correção dos desequilíbrios regionais.
No seu relatório, o Senador Wellington destaca
que a ZPE é um instrumento que se tornou importante
pedra angular das políticas comerciais e de investimento em países da América Latina e, principalmente, do
leste da Ásia, que ﬁzeram a transição do modelo de
substituição de importações para o modelo de crescimento econômico baseado nas exportações, o que
pressupõe uma economia mais aberta e mais integrada
aos ﬂuxos internacionais de comércio.
No caso brasileiro, até agora, efetivamente, o
modelo das ZPE não foi adotado, apesar de haver legislação regulando a matéria e de o tema merecer a
atenção do Governo Federal, fazendo parte da atual
política industrial e de comércio exterior.
A Presidente Dilma Rousseff assinou a criação
de uma ZPE (de Fernandópolis – SP) e publicou artigo, quando ainda era ministra-chefe da Casa Civil,
exaltando o papel desenvolvimentista das ZPEs, por
ocasião da assinatura da criação da ZPE de Suape,
em Pernambuco, pelo então presidente Lula.
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O Senador Wellington Dias citou, em seu relatório, que as mudanças propostas no nosso projeto
vão ao encontro das proposições de estudo do Banco
Mundial, contribuindo para que o modelo brasileiro seja
viável. Esse estudo indica algumas características que
as ZPEs devem ter para que obtenham sucesso em
um mundo marcado pela integração comercial, pelo
crescimento dos ﬂuxos de investimento direto e pela
desregulamentação cambial.
Entre essas características, o estudo destaca:
a necessidade de um período de incubação; a importância das Zonas de Processamento de Exportação
estarem entrelaçadas com a competitividade e com
o ambiente de investimentos da economia nacional,
o que possibilitará maiores condições de sucesso no
caso de transferências de tecnologia entre empresas
localizadas nas ZPEs e aquelas localizadas fora delas. E alguns outros itens, Sr. Presidente, deixo aqui
de destacar para avançar no destaque das propostas
essenciais de mudança do nosso projeto.
A proposta aprovada permite, por exemplo, evitar
que o ato de criação da ZPE caduque caso a administradora não inicie as obras de implantação em 24
meses, conforme prevê a legislação. Com a nova redação, o prazo poderá passar de dois anos desde que a
administradora justiﬁque a razão do atraso, já que em
algumas ocasiões tais atrasos independem da decisão da administradora, como a obtenção de licenças
do órgão ambiental ou da Receita Federal do Brasil.
Outro ponto aprovado prevê o aumento do percentual de venda de produção da ZPE para o mercado
interno de 20% para 40%, medida essencial nas novas
condições da economia internacional, principalmente
após a crise de 2008, com mercados externos estagnados ou com pouco crescimento.
Portanto, Sr. Presidente, além de frisar estas duas
principais alterações na legislação atual – redução no
percentual destinado ao mercado externo e possibilidade de empresas prestadoras de serviços também
se instalarem nas ZPEs –, quero dizer da importância
que essas alterações poderão causar para tornarem
o modelo mais competitivo, contribuindo para também
acelerar obras. Embora seja impossível quantiﬁcar exatamente esse efeito, não há dúvida de que seu impacto
será signiﬁcativo.
As ZPEs foram implantadas em mais de 130 países, sinalizando que o modelo pode dar certo, principalmente para o Brasil, que assiste a um processo de
reprimarização da sua pauta de exportações.
É importante lembrar e agradecer a atuação e
participação de entidades como a Associação Brasileira
de Zonas de Processamento de Exportação (Abrazpe)
na elaboração dessa proposição e destacar, Sr. Presi-
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dente, que a existência da legislação da ZPE no Brasil
é já de algum tempo atrás. Há previsão de mais de 20
ZPEs em todo o nosso País, mas nenhuma até hoje
foi efetivamente implantada, o que mostra que é preciso haver modiﬁcação nesse processo de implantação.
Alguns estudos apontam que seis já estariam
em condições de operar. A maior parte das ZPEs está
concentrada nas regiões Nordeste e Norte do País, o
que mostra que ela pode ser uma ferramenta importantíssima no combate às desigualdades regionais
em nosso País.
Peço, portanto, Sr. Presidente, ﬁnalizando, a atenção dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras para
esse projeto, que, na minha opinião, poderá contribuir
para o esforço que o Senado vem fazendo de acelerar
esse processo de implantação das ZPEs em nosso País.
Um aparte ao relator do projeto na Comissão de
Desenvolvimento Regional, Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senadora
Lídice, quero dizer que, para mim, foi uma honra muito
grande relatar esse projeto de iniciativa de V. Exª. Quero, aqui, primeiro dizer que ele é parte de um entendimento com o qual V. Exª contribuiu, num diálogo com
os mais amplos setores. As ZPEs não podem permanecer como uma ﬁcção. Aliás, vimos, nesta semana, a
própria Presidente Dilma dizer da prioridade que quer
dar neste momento em que quer o País retornando a
crescimentos a taxas mais elevadas e em que aponta
a implantação dessa Zona de Processamento de Exportação como um dos mecanismos para isso. Então,
creio que todos nós, aqui, temos de dar prioridade a
esse projeto – prioridade para concluir sua votação
nas comissões e para trazê-lo ao Plenário, para que,
ainda neste semestre, se Deus quiser, tenhamos sua
aprovação. V. Exª, com certeza, contará com todo o
nosso trabalho, como o apoio da Comissão do Nordeste, com o apoio da Comissão de Desenvolvimento
e, creio, da Comissão de Assuntos Econômicos, que
também está tratando desse tema. Vamos, com certeza, colocar esse instrumento para o Brasil, a partir
desse esforço, dessa iniciativa de V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
SP) – Essa foi a Senadora Lídice da Mata.
Agora, como Líder, falará o Senador Wellington
Dias, já que os outros líderes preferem falar depois da
Ordem do Dia, pela inscrição que temos aqui.
Em seguida, Senador Jorge Viana ou Anibal Diniz, por cessão do Senador Ivo Cassol.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero,
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aqui, fazer um registro. Durante a semana passada, pairavam dúvidas sobre a instalação do Conselho de Ética.
Primeiro, para assumir um cargo de Secretário, o
Senador João Alberto havia se afastado. Assumiu, no
seu lugar, o Vice-Presidente, Senador Jayme Campos,
que, recebendo o requerimento do PSOL de investigação, alegou que, em razão de foro partidário, achava
por bem se considerar impedido para as tomadas de
decisão, inclusive uma delas própria do Presidente,
que seria a admissibilidade.
Há pouco, concluímos a primeira reunião, com
a eleição, ainda que interina, do Senador Valadares,
que acatou a admissibilidade do processo. A partir daí,
o Senado passa a cumprir seu papel. Trata-se de um
conjunto de denúncias que tem circulado pela imprensa.
Hoje, apresentei o pedido para que pudesse o Conselho de Ética requerer junto ao Supremo toda a documentação. Também, em razão de uma decisão do Supremo,
quero registrar que nossa bancada, hoje reunida, somando-se à bancada de outros partidos – aliás, hoje estavam
presentes as lideranças de praticamente todos os partidos
–, colocou-se à disposição, inclusive, para a abertura de
uma comissão parlamentar de inquérito mista, para lidar
com o tema, considerando sua profundidade, que vai além
dos requerimentos que transitam no Conselho de Ética.
Mas, Sr. Presidente, feito esse registro, quero dizer
que acabo de concluir uma visita, a convite de várias
universidades, para tratar do tema da inovação, principalmente na área de produção de medicamentos. O
Brasil, hoje, é um importador de 95% de toda a matéria-prima para garantir o consumo de medicamentos no
nosso País, que tem uma necessidade muito grande
devido aos programas governamentais. E esses 95%
vêm de outros países. Por quê? Porque ainda temos
um conjunto de regras que precisa de atualização.
Quero, aqui, agradecer ao King´s College, a universidade do Reino Unido que patrocinou esse evento,
juntamente com o Interfarma, do conterrâneo de V. Exª,
Antônio Britto, que é o presidente dessa associação.
Foram, também, o Senador Casildo e outros parlamentares da Câmara, além de cientistas.
Veriﬁcamos ali a necessidade de tratar com muito
mais preparo esse tema, que abre a possibilidade de
gerar emprego, renda e desenvolvimento em nosso
País. Nós temos um grande potencial para a produção
da matéria-prima necessária à produção de medicamentos. São cerca de US$12 bilhões ao ano que o
Brasil importa, e isso vai signiﬁcar, numa substituição
de importações, para todas as regiões, amplas possibilidades, inclusive para o meu Estado, o Estado do Piauí.
Mas, Sr. Presidente, o que eu queria hoje trazer aqui é um tema importante, muito precioso para
o meu Estado.
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Nestes dias todos, nós assistimos a matérias sobre algumas situações de calamidade: na região Sul,
no Rio Grande do Sul; na região Sudeste, no Rio de
Janeiro. Aliás, quero manifestar aqui, da parte do povo
do Piauí, toda a nossa solidariedade aos nossos irmãos
dessas regiões. Mas eu não posso também deixar aqui
de fazer um apelo ao Governo Federal relativamente a
essa situação dramática que estamos vivendo também
na região Nordeste em função da escassez de chuvas.
Para V. Exªs terem uma ideia, nós estamos lá no
período que seria o período chuvoso no semiárido do
Piauí, da Bahia, de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará,
do Rio Grande do Norte, principalmente nesse miolo
central da nossa região Nordeste. E ali nós temos chuvas que estão na casa dos 200 mm, 300 mm, já, em
alguns lugares, ﬁndando o período chuvoso.
No início do ano, acompanhei o Governador Wilson Martins, e registro aqui também que o Governador
Jaques Wagner, da Bahia, esteve com o Senador Walter
Pinheiro e outras lideranças, ainda no começo do mês
de janeiro, por volta do dia 4, apresentando aqui esse
relato e pedindo que medidas pudessem ser tomadas.
E estou hoje aqui chamando a atenção do Governo, pois já se passaram mais de 90 dias, e as medidas ainda não aconteceram. E isso está causando
um problema dramático. Creio que, no norte de Minas
Gerais, deveremos ter uma situação semelhante.
É algo muito além do que a gente possa imaginar,
Sr. Presidente. Veja que, em nenhum lugar desses, há
um período de 15 dias de chuva consecutivos. O resultado prático é que isso signiﬁcou, em alguns lugares,
sequer a possibilidade de plantio. Outros que plantaram, perderam. Então, essas pessoas estão passando
necessidade, começam a faltar alimentos para os animais, água para consumo humano. E a gente precisa
olhar para isso com todo o cuidado.
Então, faço daqui um apelo à Presidente da República, por intermédio de sua equipe e do Vice-Presidente
Michel Temer, um apelo ao Ministro da Integração, Fernando Bezerra, porque nós temos a necessidade de
atender a região Nordeste pela irregularidade de chuvas,
Senador Collor, que estamos vivenciando nessa região.
Eu acho que os próprios meios de comunicação
precisam estar atentos porque nós temos uma situação
em que, de um lado, há falta de água para consumo
humano, para consumo animal, gerando também a
perda da produção, e, de outro lado, os bancos leiloando propriedades. Enﬁm, colocando em diﬁculdades,
porque não têm uma deﬁnição adequada em relação
a essas linhas de ﬁnanciamento.
Já tratei aqui dos riscos que nós temos de ir na
contramão do Brasil Sem Miséria. Estou falando aqui
da situação de produtores de Alagoas e de Sergipe,
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que visitamos há poucos dias, a Comissão de Desenvolvimento do Nordeste. Cito o exemplo de um lavrador
que tomou um empréstimo de R$6 mil, em 1998, e vem
rolando isso ao longo do tempo. Hoje, ele deve em torno de R$50 mil e tem que vender toda a propriedade,
sua casa. Vai ter que virar um mendigo.
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Agradeço, Sr. Presidente; só para concluir.
Então, isso vai na contramão do próprio Brasil
Sem Miséria. Estou falando de pequenos produtores
que estão em uma situação como essa.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, quero registrar aqui
que essas pessoas viveram situações semelhantes nos
anos de 1995, 1996, 1997, 1998 até ano de 2001, com
taxas insuportáveis. Não tiveram o resultado de sua
produção, em que foram aplicados os ﬁnanciamentos.
E hoje vivem esse drama.
Então, são dois apelos que faço: de um lado, para
que se tenha um socorro imediato às populações do
semiárido que perderam e que sofrem esse drama com
as enchentes e, do outro, um socorro e uma solução
para a área dos ﬁnanciamentos agrícolas rurais, que
espero possam acontecer nos próximos dias.
Era isso, Sr. Presidente.
Dou como lido este pronunciamento.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WELLINGTON DIAS.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero tratar hoje de uma situação dramática que assola o Nordeste: a escassez
de chuva em toda a região do semi-árido tem trazido
inúmeros problemas para nossos agricultores e para
toda a população que vive nesses municípios.
A redução das reservas de água, a queda no
nível dos reservatórios e as diﬁculdades de abastecimento de água para o consumo humano e animal
têm provocado um drama para muitos nordestinos e,
sobretudo, muitos piauienses. No meu estado, a região
mais atingida é a Centro-Sul.
Essa já está sendo considerada a pior seca dos
últimos 30 anos, com números irrisórios de milímetros
chovidos desde fevereiro. Segundo números oﬁciais da
Defesa Civil do Estado do Piauí, o número de municípios em estado de emergência devido à seca já chega
a 75 cidades. Mas, esse número pode ser bem maior.
O líder Walter Pinheiro fez um apelo signiﬁcativo
aqui nesta tribuna na semana passada: que os ministérios e o governo federal transponham as barreiras
da burocracia para fazer com que as políticas públicas
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que tornam possível a convivência com o estado de
seca chegue a quem precisa de água e comida neste
instante. É imprescindível!
As ações emergenciais têm de chegar para que
essas pessoas possam enfrentar essa diﬁculdade, que
é conseguir água e comida. Portanto, não dá para ﬁcar
nessa morosidade, nem na letargia da burocracia para
tentar promover a liberação de recursos.
A televisão tem mostrado tristes cenas de trabalhadores rurais perdendo suas plantações, sendo obrigados a escolher usar água para cozinhar alimentos
em detrimento do uso para o banho. As cenas revelam
a triste situação que o sertanejo enfrenta agora.
Sr. Presidente, o verde predominante na região
em outras estações do ano deu lugar a uma paisagem
desértica. 220 municípios do Piauí, Bahia, Sergipe,
Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Ceará vêm sofrendo com o problema da falta de água para garantir as
necessidades básicas da sua população.
A solução é tomar medidas imediatas que garantam a convivência do sertanejo com o semi-árido. O
volume de chuva no sertão é de cerca de 400 milímetros por ano. De acordo com a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária, esse volume, se bem distribuído, poderia sustentar uma boa safra de milho e feijão,
por exemplo. Mas, não é isso que aconteceu em 2011.
É inaceitável a morosidade do atendimento para
os prejudicados pela estiagem na região Nordeste. Esse
ano as chuvas foram tão irregulares que em muitos lugares as pessoas nem plantaram. Já estamos chegando
ao ﬁnal do ciclo chuvoso e ainda não foi caracterizada
nem uma semana completa de chuva. Desastre para
plantio de feijão, milho e para a pastagem.
O governo, senhor presidente, deve liberar imediatamente os recursos que atendem aos projetos apresentados pelos governos estaduais que desde o início do ano já
entregaram suas propostas para minimizar a calamidade
em muitos municípios. Infelizmente, até agora nada foi feito.
As pessoas em muitos lugares estão aﬂitas em seus
municípios pela incapacidade dos municípios e estados
atenderem suas populações. Cobramos atenção imediata.
O líder Walter Pinheiro, em 4 de janeiro, esteve no
Ministério da Integração apresentando relatório sobre
a gravidade do problema na Bahia e outros senadores
têm mostrado a gravidade desse problema em seus
estados desde o início do ano. Precisamos de uma resposta rápida do governo para esse gravíssimo problema.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, se comprometeu a liberar os recursos necessários para permitir ao Ministério da Integração e ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário criarem as condições desse
atendimento. Mas, isso tem de ser feito agora, já!
Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
Na Ordem do Dia, o Item nº 1 é a Proposta de
Emenda à Constituição nº 63.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Precisaríamos de quórum qualiﬁcado para a votação
desta Emenda. E como sendo evidente a falta de número
para isso, nós adiaremos a matéria para a próxima sessão.
Pela ordem, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Na realidade, era para pedir inversão, visto que exige quórum
qualiﬁcado o primeiro item de nossa pauta, porque
para os Itens 1 e 2, eu tenho requerimento sobre a
mesa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 2 da pauta.
REQUERIMENTO Nº 114, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 114, de 2012, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que sejam transmitidos ao Governo dos Estados Unidos da América o apelo e a
manifestação do Senado Federal, no sentido de
que os Estados Unidos da América suspendam o
bloqueio econômico e comercial a Cuba, libertem
os presos políticos, bem como fechem deﬁnitivamente a prisão instalada na base de Guantânamo.
Parecer sob nº 335, de 2012, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Pedro Simon, favorável, com
a alteração que propõe.
Mas há um pedido de adiamento da Senadora
Vanessa Grazziotin e outros Senadores.
O requerimento diz o seguinte:
Nos termos do art. 315, combinado com o art.
279, III, do Regimento Interno do Senado Federal,
requeremos o adiamento, por 30, dias da votação do
Requerimento nº 114, de 2012, constante do Item 2
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da Ordem do Dia da sessão deliberativa do Senado
Federal de 10 de abril de 2012.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 261, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315, combinado com o art.
279, III, do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos o adiamento por trinta dias da votação do
Requerimento n° 114, de 2012, constante do item 2
da Ordem do Dia da Sessão Deliberativa do Senado
Federal de 10 de abril de 2012.
Sala das Sessões, 10 de abril de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, aprovado.
A matéria sai de pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 3:
Também, da mesma maneira, temos um segundo
Requerimento, o de nº 115, constante da Ordem do
Dia da sessão deliberativa.
REQUERIMENTO Nº 115, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Recurso nº 9, de 2012)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 115, de 2012, do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando sejam transmitidos ao Governo de Cuba o apelo e a manifestação do
Senado Federal, no sentido de que Cuba providencie o indulto geral aos aprisionados por
posicionamentos políticos ou de consciência e
autorize todos os seus habitantes a poderem
entrar e sair de seu país, mesmo aqueles que
criticam o regime político estabelecido na ilha.
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Parecer contrário, sob nº 227, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Randolfe Rodrigues.
Há outro, da Senadora Vanessa Grazziotin e do
Senador Randolfe Rodrigues, pedindo o adiamento do
Requerimento nº 115, de 2012, da Comissão de Relações Exteriores, de autoria do Senador Eduardo Suplicy.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 262, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315, combinado com o art.
279, III, do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos o adiamento por trinta dias da votação do
Requerimento n° 115, de 2012, constante do item 3
da Ordem do Dia da Sessão Deliberativa do Senado
Federal de 10 de abril de 2012.
Sala das Sessões, 10 de abril de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Senadores que estejam de acordo com o
adiamento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o adiamento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu tinha até dito ao Senador Suplicy, eu não
tinha conhecimento desses dois pedidos de adiamento, que a matéria seria colocada em pauta não hoje,
mas posteriormente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Portanto, serão apreciados amanhã? É isso, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Segundo aprovado pelo Plenário, no dia 10
de abril.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Perdão?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – No dia 10 de abril.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora
do microfone.) – No dia 10 de maio.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Perdão, 10 de maio.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Serão votados dia 10 de maio os requerimentos?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sim; pediram adiamento por 30 dias.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Então, só para deixar claro, Sr. Presidente, o requerimento
referente ao apelo aos Estados Unidos para que encerrem o bloqueio ou o embargo contra Cuba, que fechem
a prisão de Guantánamo e para que deem anistia aos
cinco prisioneiros que estão nos Estados Unidos, presos
há 13 anos, e que são considerados heróis em Cuba,
este está adiado por 30 dias; também há o requerimento
que solicita às autoridades cubanas para que possam,
as autoridades cubanas, encerrar as prisões de consciência e permitirem a livre saída e retorno à Cuba de
cidadãos, inclusive como no caso da Srª Yoani Sánchez,
para ser votado, então, daqui a 30 dias.
É isso, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP. Fora do microfone.) –...do Plenário foi nesse sentido.
Eu, quando cheguei aqui, encontrei os dois requerimentos na mesa para serem lidos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está bem. É só para deixar claro o que foi solicitado,
Sr. Presidente. Então, daqui a 30 dias examinaremos
ambos.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sou testemunha do empenho de V. Exª sobre
o assunto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Como temos apenas um único projeto extrapauta
para ser decido, é uma mensagem de autorização de
empréstimos, eu submeto ao Plenário se deseja que
nós possamos votar essa autorização de empréstimo
entre a República Federativa do Brasil, entre os Estados
da Bahia e do Banco Internacional de Reconstrução
e Desenvolvimento.
Se todos estiverem de acordo submeterei a matéria. (Pausa.)
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 8, de 2012, da Comissão de
Assuntos Econômicos, Relator a d h o c Senador Wellington Dias, que autoriza o Estado
da Bahia a contratar operação de crédito ex-
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terno, com garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até sessenta milhões
de dólares dos Estados Unidos da América.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Sem quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo contestação do Plenário, dou como
aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora que também é submetido ao Plenário. (Pausa.)
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
PARECER Nº 344, DE 2012
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução n° 8, de 2012.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Resolução n° 8, de 2012, que autoriza
o Estado da Bahia a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil,
no valor de até US$60.000.000,00 (sessenta milhões
de dólares dos Estados Unidos da América).
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de abril de
2012.

ANEXO AO
PARECER Nº 344, DE 2012.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° de 2012
Autoriza o Estado da Bahia a contratar
operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor
de até US$60.000.000,00 (sessenta milhões
de dólares norte-americanos).
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O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado da Bahia autorizado a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mundial (Bird) –, no valor de
até US$60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares
norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao “Programa com Enfoque Setorial Amplo
das Áreas de Saúde e Recursos Hídricos do Estado
da Bahia”.
Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1°
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado da Bahia;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mundial (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: margem variável;
VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro
de 2015;
VII – amortização: 50 (cinquenta) parcelas semestrais sucessivas, pagas em 15 de abril e em 15
de outubro de cada ano, vencendo a primeira em 15
de abril de 2015, com valores equivalentes a 1/50 (um
cinquenta avos) do desembolso, exceto no caso da última parcela, que será igual ao saldo remanescente;
VIII – juros: taxa composta pela taxa de juros de
referência do mercado interbancário londrino (Libor)
semestral para dólar norte-americano, acrescida de
uma margem (spread) a ser determinada pelo Bird,
exigida semestralmente nas mesmas datas de pagamento da amortização e calculada sobre o saldo devedor periódico do empréstimo;
IX – juros de mora: 0,5% a.a. (cinco décimos por
cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não
pagos após 30 (trinta) dias das datas previstas para o
seu pagamento, quando estará constituída a situação
de mora do mutuário;
X – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato entrar em efetividade;
XI – opção de alteração de modalidade de empréstimo: mediante solicitação formal ao credor e cobrança dos encargos incorridos pelo Bird e de uma
comissão de transação, poder-se-á mudar a modalidade de contratação de “margem variável” para “margem
ﬁxa”, com esta última permitindo ao mutuário a utilização dos seguintes instrumentos ﬁnanceiros:
a) converter de ﬂutuante para ﬁxa e vice-versa
a taxa de juros aplicável ao montante parcial ou total
do empréstimo;
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b) alterar a moeda de referência da operação
de crédito para os montantes já desembolsados e a
desembolsar.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3° É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado da Bahia na operação de crédito externo
referida nesta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
é condicionada a:
I – que o Estado da Bahia celebre contrato com
a União para a concessão de contragarantias, sob a
forma de vinculação das cotas ou parcelas da participação do Estado na arrecadação da União, na forma
do disposto no art. 159, incisos I, alínea “a”, e II da
Constituição Federal, ou das resultantes dessas cotas
ou parcelas transferíveis, bem como das receitas próprias a que se referem os arts. 155 e 157, igualmente
da Constituição Federal;
II – que seja comprovada a situação de adimplência de todas as obrigações da administração direta do
Estado da Bahia, junto à União e suas controladas.
Art. 4° O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador
Valdir Raupp, que altera a redação do art.
3º da Emenda Constittucional nº 62, de 9 de
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de
adesão ao regime especial de precatório até
a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 689, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
4
REQUERIMENTO Nº 183, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 183, de 2012, do Senador Vital do
Rêgo, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 36, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (concessão de seguro desemprego).
5
REQUERIMENTO Nº 185, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 185, de 2012, do Senador Vital do
Rêgo, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 28, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (envio
de documento de cobrança de débitos por
meio eletrônico).
6
REQUERIMENTO Nº 186, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 186, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 45, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária (tratamento tributário, previdenciário
e trabalhista do turismo rural).
7
REQUERIMENTO Nº 187, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 187, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 591, de 2011 – Complementar,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Agricultura e Reforma Agrária (veda o
contingenciamento de recursos orçamentários
para sanidade animal e vegetal).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro.

Quarta-feira 11

39

11459

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu queria aqui, em nome do Partido dos Trabalhadores, em nome do Bloco parlamentar, me dirigir a
V. Exª, como Presidente do nosso Congresso Nacional,
em virtude dos últimos fatos, em virtude da resposta do
Supremo Tribunal Federal e em virtude, inclusive, da
instalação do Conselho de Ética no dia de hoje.
Quero chamar a atenção de V. Exª para vários
aspectos. O primeiro deles é que o Poder Legislativo
e, particularmente, o Senado Federal, assume a responsabilidade de pedir de uma vez por todas – fez isso,
inclusive por V. Exª, fez isso com o nosso Corregedor,
fez isso através da representação de parlamentares do
Bloco PT, PDT, PSB, PSOL – as informações, solicitando as informações que circulam já há muito tempo
em diversos veículos de comunicação neste País e,
sob a alegação de segredo de justiça, esse material
não pôde vir ao Senado Federal, particularmente ao
Conselho de Ética, nem à Corregedoria desta Casa.
Ainda, Sr. Presidente, lastreado nessa responsabilidade, acreditamos nós que o processo ora em
apuração não pode e não deve ser restrito, meu caro
Senador Randolfe, a uma única e exclusiva apreciação
no que diz respeito à cassação de um mandato. Portanto, cabe ao Conselho de Ética a tarefa de julgar se
houve ou não quebra de decoro por parte de um dos
membros deste Poder. Este Poder tem a obrigação, e
é por isso que solicitou as informações, de buscar intensamente os caminhos para que os fatos, envolvendo
essa rede de negócios, essa rede de informações que
foi montada, sejam apurados amiúde, que seja apurado
em todas as esferas de poder e não somente restrito
a uma quebra de decoro parlamentar. Que o processo continue e que, portanto, essas questões possam
ser esclarecidas através não só das informações aqui
nesta Casa, como também através da apuração nas
instâncias devidas.
Matérias que por diversas vezes vários parlamentares já relataram, matérias que desapareceram, prazos que se estenderam, períodos longos sem que nós
tivéssemos uma resposta das instâncias apropriadas
acerca não só dos nossos requerimentos, como também, Senador Jorge Viana, das questões que estavam
em curso: a Operação Monte Carlo, o encerramento
daquela operação, as tratativas com essas informações,
a chegada dessas informações na Procuradoria-Geral,
a chegada dessas informações ou do pedido de apuração no Supremo Tribunal Federal.
Portanto, meu caro Presidente José Sarney, em
decorrência inclusive dessa atitude, dessa negativa,
eu diria dessa posição de não remeter a esta Casa, os
partidos da base do Governo, assim como os partidos
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da oposição, avaliam que, neste exato momento, é importante que constituamos uma Comissão Parlamentar
de Inquérito de caráter misto. Por isso, estamos em tratativas com a Câmara dos Deputados. V. Exª inclusive
foi procurado pelo Deputado e Presidente Marco Maia,
para que nós possamos, em conjunto, coletar essas
assinaturas e dar providências para que os trabalhos
possam ser instalados, a ﬁm de que, verdadeiramente,
a apuração dessa rede de negócios e dessa rede de
informação seja feita. Isso envolve parlamentares, membros do Poder Executivo, ﬁguras da esfera pública, de
outras esferas de poder. Então, queremos a apuração.
Nesse sentido, vamos discutir o pedido de CPI
com os partidos ainda no dia de hoje, a partir desse aﬁnamento no texto entre as duas Casas. Não queremos
impor à Câmara dos Deputados, Presidente Sarney,
nenhum tipo de constrangimento para que retirem a
CPI de que já coletaram assinatura. Mas conclamamos os Deputados para que possamos, em conjunto,
apresentar aqui uma CPI mista, portanto com a participação das duas Casas.
Dessa forma, quero aqui levantar a V. Exª uma
questão de ordem que acho cabível, independentemente do processo já deﬂagrado, independentemente da instalação do Conselho e também dos passos
adotados pelos partidos nas suas reuniões de bancadas sobre a decisão de assinatura à CPI. Quero trazer aqui a esta Casa uma ponderação a partir do que
existiu no ano 2000, num requerimento feito por uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, ou melhor, num
requerimento feito por membros do Conselho de Ética,
num processo do ano 2000 nesta Casa.
Em 9 de maio do ano 2000, o Serviço de Apoio
a Conselhos e Órgãos do Parlamento (Scop), serviço
do Senado Federal, relata a seguinte questão:
Juntei, às ﬂs 89 a 91, o Ofício PGR/GAB/
Nº271, de 08.05.2000, em resposta aos Ofícios
nºs37 e 56/2000, deste Conselho [o Conselho
de Ética], informando que os autos do Inquérito nº1.608-0/140/PA foram restituídos, naquela
data, ao Supremo Tribunal Federal, e encaminhando, em anexo, cópia de parecer daquele
órgão, opinando no sentido de que a competência para decidir sobre a remessa de cópias
do referido inquérito é do Supremo Tribunal
Federal, considerando que nos autos constam
documentos provenientes da quebra de sigilo
bancário dos indiciados e salientando que o Ministério Público [vou repetir, Presidente Sarney,
o Ministério Público] não se opõe ao requerido.
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Diante dessa questão, ainda no dia 25 de maio
de 2000, a Secretaria Geral da Mesa desta Casa relata a seguinte ação:
Juntei, às ﬂs. 97, o Ofício CEDP n°66, de
24.5.2000, do Presidente do Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar, solicitando ao Ministro
Maurício Corrêa, do Supremo Tribunal Federal
[vou repetir: Ministro Maurício Corrêa, do Supremo Tribunal Federal], Relator do Inquérito
n° 1608-0/140-PA, a remessa ao Conselho de
cópia desses autos, salvo os documentos provenientes de quebra de sigilo bancário, na qual
ﬁgura como indiciado o Senador Luiz Otávio
Oliveira Campos, a ﬁm de atender solicitação
da Senadora Heloísa Helena, relatora desta
Denúncia n° 1, de 2000.
Ação no dia 7 de junho – Presidente Sarney, eu
queria chamar a atenção de V. Exª – a Secretaria Geral
da Mesa relata a seguinte ação:
Juntei, às ﬂs. 99, encaminhamento, do
Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar à Relatora, Senadora Heloísa
Helena, de todo o processado da presente Denúncia incluindo, quatro volumes do inquérito
1608-0/140, em cópia, recebidos [vou repetir,
Presidente Sarney: recebidos] do Supremo
Tribunal Federal.
Portanto, Presidente Sarney, precedente a essa
ação de que tivemos informação ontem. O Supremo
Tribunal Federal, no ano 2000, em processo semelhante a esse requerido por esta Casa, agora, no fato
envolvendo o Senador Demóstenes – à época, fato envolvendo o Senador Luiz Otávio –, o Supremo Tribunal
Federal, através de um de seus membros, o relator do
processo lá no Supremo Tribunal Federal, encaminhou
a esta Casa, ao Conselho de Ética, os quatro volumes
de processos contra o Senador.
Então, estou entregando a V. Exª e fazendo essa
questão de ordem para que nós reaﬁrmemos ao Supremo Tribunal Federal, ou agora inclusive com o nosso
Conselho constituído, esse ocorrido e, ao mesmo tempo, solicitamos novamente ao Supremo Tribunal que,
diante desse precedente, remeta os autos para que o
Conselho de Ética tenha acesso às informações oﬁciais
que versam sobre a matéria em que o Conselho de
Ética há de se debruçar a partir de hoje, portanto com
a representação feita pelo PSOL e com a escolha, ou
melhor, com o “assumimento” à presidência por parte
do Senador Valadares, com a reunião já marcada para
quinta-feira para o sorteio do relator, portanto com o
início dos trabalhos já deﬂagrado, para que possamos,
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inclusive, alertar o Supremo Tribunal Federal que esse
precedente já existiu.
Era essa a comunicação que gostaria de fazer a V.
Exª, ao tempo em que solicito a V. Exª que, a partir do
que tratamos com o Deputado Marco Maia, possamos,
os partidos, deﬁnir um texto básico para que possamos
apresentar à Mesa o pedido de instalação também da
Comissão Parlamentar de Inquérito que pretendemos
seja mista, portanto com a presença das duas Casas.
Era essa a comunicação que gostaria de fazer
nesta tarde.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Walter Pinheiro, recolho a questão de
ordem de V. Exª e remeto a matéria, conforme V. Exª
pediu, o seu discurso e a jurisprudência a ele juntada
ao Conselho de Ética para as devidas providências.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só
quero ratiﬁcar minha fala pela Liderança da minoria.
Pedi para falar logo após a Ordem do Dia e só quero
ratiﬁcar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Mário Couto, V. Exª está inscrito, mas
me informa a Secretaria que, antes, falarão os Senadores Mozarildo Cavalcanti, Paulo Davim, Wellington
Dias e que, em seguida, vem V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Todos falarão pela Liderança?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Todos falarão pela Liderança. É o que me informa a Secretaria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se
falarão pela Liderança, eu lhe agradeço a informação
e aguardo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª está inscrito para falar pela Liderança.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Gim
Argello. Em seguida, falará V. Exª, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Aliás, Senador Alvaro Dias, perdoe-me, pois,
antes, V. Exª tinha pedido a palavra pela ordem.
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O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há pouco,
terminou a reunião do Bloco União e Força, que representa o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), o Partido
da República (PR) e o Partido Social Cristão (PSC).
Numa decisão tomada por unanimidade, resolvemos
apoiar integralmente a instalação da CPI que ora foi
comentada aqui por todos os membros deste Senado. O Bloco União e Força está pronto para apoiar a
instalação da CPI.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias. Em seguida, o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é exatamente para comunicar a posição do PSDB em relação
a este assunto. Concluímos reunião às 14 horas, com
a presença do Presidente Sérgio Guerra, em entendimento também com o Líder Bruno Araújo, da Câmara
dos Deputados, e, por unanimidade, o PSDB decidiu
apoiar a instalação desta CPI. O que desejamos, Sr.
Presidente, é uma investigação rigorosa e ampla, que
alcance todos os envolvidos neste escândalo denominado “escândalo Cachoeira”.
Estamos assistindo, até este momento, ao impacto
que provoca vazamentos seletivos que nos induzem
a imaginar existir uma orientação política para que
alguns sejam alcançados e outros sejam protegidos.
Diante da negativa inicial do Supremo em fornecer o inteiro teor do inquérito com seus anexos, compartilhando com o Senado Federal as informações
sigilosas, obriga-se à instalação desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Queremos que essa comissão vá além de nomes de parlamentares da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal: autoridades, servidores públicos,
empresas vinculadas ao denunciado, evidentemente
o crime organizado liderado por ele, as pessoas próximas, as conexões existentes.
Ora, Sr. Presidente, por mais ingênuo que fosse
o cidadão brasileiro, não acreditaria que a ambição de
Carlinhos Cachoeira se esgota nos limites do Estado
de Goiás.
Ele tentou colocar o pé ou colocou um pé nos
Estados Unidos. Certamente colocou os dois em Brasília. E, nós sabemos: a empresa Delta Construções,
por exemplo, de 2007 a 2012, recebeu do Governo da
União cerca de R$4,1 bilhões. A imprensa já veiculou
existir relações estreitas entre Carlinhos Cachoeira e
essa empresa.
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Informações dão conta de que o denunciado
celebra contrato com o Governo da União na área de
segurança; que teria celebrado, em tempos passados,
contrato também com a Caixa Econômica Federal.
Portanto, seria estranho imaginar que o Congresso Nacional fosse se preocupar apenas com denúncias
já veiculadas pela imprensa, expondo algumas pessoas, e concordasse em instalar uma CPI para, seletivamente também, alvejar alguns e proteger outros. Seria
péssimo, Sr. Presidente.
Pois para que essa CPI seja insuspeita – e já nos
entendemos com o Líder Walter Pinheiro, com o Líder
Randolfe, já nos entendemos com o Senador Pedro
Taques –, o texto do requerimento tem que passar a
ideia da amplitude necessária que esta investigação
deve ter.
E mais, Presidente: essa CPI tem que passar a
ideia da insuspeição e, para isso, precisamos restabelecer a tradição histórica do Congresso Nacional em
que a Comissão Parlamentar de Inquérito é comandada
através do compartilhamento de Governo e oposição.
Isso é essencial, e V. Exª pode ter um papel decisivo
para restabelecer essa tradição. Quando o Presidente
é do partido do Governo ou é da base aliada, o Relator
é da oposição e vice-versa.
Eu creio que, dessa forma, podemos realizar um
trabalho com respeito à sociedade brasileira, que é o
que se exige neste momento. As denúncias provocam
grande impacto porque alcançam parlamentares, inclusive da oposição, mas os agentes públicos envolvidos nesse escândalo não estão apenas no terreno da
oposição. Eles se encontram, sobretudo, na esfera da
Administração Pública. Lembramo-nos da imagem, a
primeira imagem, em que aparece Carlinhos Cachoeira,
vendida à Nação pela televisão, negociava propina com
o Sub-chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Portanto, é indiscutível que há uma relação antiga, distante, nova e próxima entre o Sr. Carlinhos Cachoeira e agentes públicos instalados no Governo da
União ou próximo dele.
Esse é o apelo que fazemos, Sr. Presidente. O
PSDB, que tentou várias CPIs nesta Casa e no Congresso Nacional para investigar escândalos ocorridos
nos últimos anos, para investigar o desvio de bilhões
de reais dos cofres públicos neste País e tivesse a
prerrogativa oposicionista, essa prerrogativa da minoria
subtraída pela maioria, assina agora essa Comissão
Parlamentar de Inquérito na esperança de que ela
possa, inclusive, restabelecer a credibilidade perdida
deste instituto essencial para atividade legislativa que
é o instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito.
E o apelo que fazemos a V. Exª, Sr. Presidente,
ao ﬁnal, é no sentido de que assegure à minoria o

ABRIL 2012

Abril de 2012

direito de compartilhar o comando dessa CPI, se ela
realmente for instalada.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
da mesma forma que os líderes que me antecederam,
creio que o Senado Federal, ainda há pouco, cumpriu
metade do roteiro que a sociedade brasileira, que a
opinião pública brasileira espera de cada um de nós,
com o acatamento, por parte do Conselho de Ética do
Senado, por intermédio do seu Presidente em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares, da representação movida pelo Partido Socialismo e Liberdade em
relação às graves denúncias que envolvem o Senador
Demóstenes Torres.
Eu disse e digo parte do roteiro porque temos
que completar o roteiro necessário a uma investigação
contundente sobre os graves e notórios acontecimentos que envolvem autoridades do Senado Federal, da
Câmara dos Deputados e, segundo as notícias que se
têm, demais autoridades da República.
As denúncias envolvendo o Sr. Carlos Augusto
Ramos, o Sr. Carlos Cachoeira, são gravíssimas e são
uma ameaça às instituições. E como o senhor sabe
muito bem, é em momentos de diﬁculdades que as
instituições democráticas se aﬁrmam.
O Conselho de Ética do Senado já acatou a denúncia. Desde ontem, eu e o Senador Pedro Taques
inauguramos a coleta de assinaturas, a instauração ou
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal ou de uma Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito, das duas Casas do Congresso Nacional.
O pedido já acordado, consensuado entre as lideranças políticas aqui da Casa, com o Senador Walter
Pinheiro, Líder do PT, com o Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB, é que o adequado é que essa comissão
parlamentar seja mista.
Portanto, suspendemos a coleta que tínhamos
inaugurado, que contava com a minha assinatura, do
Senador Pedro Taques, da Senadora Ana Amélia, do
Senador Cristovam Buarque, e dialogamos com o Líder do PSDB, Senador Alvaro Dias, sobre o texto da
ementa do objeto determinado a ser investigado por
essa CPMI.
E, ainda há pouco, conversamos também com
o Líder Walter Pinheiro, para ouvir do PT a sugestão
para a investigação que urge ser instaurada por cada
uma das Casas do Congresso Nacional.
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Nesse sentido, a proposta de ementa da CPMI
que apresentamos diz o seguinte:
Requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a ﬁnalidade de
investigar os seguintes fatos determinados:
1 – A relação de autoridades e servidores públicos [sugestão apresentada pelo Líder
do PSDB] com o contraventor e empresário de
jogos ilegais Carlos Augusto Ramos;
2 – A relação de todos eles com a Delta Construções Sociedade Anônima e outras
empresas [conforme sugestão do Líder do
PSDB], em especial a eventual prática de fraudes em procedimentos licitatórios, sem prejuízo da possibilidade de aditamento da presente
CPMI, conforme jurisprudência já consagrada
do Supremo Tribunal Federal.
Nós aguardamos. O Líder do PT já se manifestou, aqui, favorável à CPMI e disposto a acrescentar
mais dispositivos.
Eu faço somente um apelo. Nós já vimos que,
aqui na Casa, creio que não teremos diﬁculdades na
instalação, pelo menos da parte do Senado Federal,
dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Já ouvimos
as manifestações das lideranças; já ouvi a manifestação das lideranças dos três principais partidos da
Casa, PT, PMDB, PSDB. Ainda há pouco, o Líder Gim
Argello comunicou que o bloco envolvendo PR, PTB
e PSC também assinará essa Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito.
Portanto, o apelo que faço neste momento, Sr.
Presidente, aos líderes partidários, é que não tardemos, que a sugestão que tiver que vir, venha, e rápido.
Que o diálogo que tiver que ser travado com a Câmara, seja logo.
A sociedade brasileira espera celeridade nesses
graves acontecimentos da vida nacional, nesses graves
acontecimentos envolvendo autoridades da República,
espera e aguarda celeridade de nós, assim como foi
hoje pode até não ter sido tão célere, mas assim como
foi hoje a decisão do Conselho de Ética.
Agora, é chegado o momento de instaurar essa
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E a partir da
disposição que ouvimos aqui de todas as lideranças,
creio que não teremos diﬁculdade, pelo menos da parte do Senado Federal, de, ainda hoje, ter, da parte do
Senado, a manifestação do Senado pela instauração
da CPI, restando somente a manifestação por parte
da Câmara.
No mesmo sentido, quero apoiar o que foi dito
aqui pelo Senador Walter Pinheiro: que é importante esta Casa reiterar ao Supremo Tribunal Federal, a
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partir do seu Conselho de Ética, a solicitação feita por
mim e pelo Senador Pedro Taques a V. Exª, Presidente
José Sarney, que a encaminhou ao Supremo Tribunal
Federal, para termos acesso aos autos da Operação
Monte Carlo.
Diante da manifestação dos líderes, acredito, para
concluir, Sr. Presidente, que não teremos diﬁculdade,
e é isto que a sociedade brasileira espera de nós, que
esses graves acontecimentos sejam esclarecidos.
E a água para lavar e esclarecer esses acontecimentos é o procedimento do Conselho de Ética do
Senado, a instauração de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito. Ou seja, a água para lavar esses acontecimentos é o funcionamento de nossas instituições.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Randolfe Rodrigues, eu vou, se V.
Exª permitir, mandar que a nossa Taquigraﬁa remeta
cópia de suas palavras ao Conselho de Ética também.
Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi
todos os oradores que me antecederam e ﬁquei aqui
a pensar, Presidente: o Senado mudou, o Governo
hoje pede CPI, todos os partidos declaram que vão
assinar uma CPI.
Será que a Presidenta Dilma sabe que não são
só os Parlamentares que estão sendo culpados ou
sendo acusados? Eu acho que falta alguém do Governo dizer à Presidenta que não é só o Demóstenes,
não são só os Deputados Federais, três ou quatro.
São também membros do Governo que estão nessa
história do Cachoeira.
Alguém deve dizer isso à Presidenta porque,
na hora em que disserem isso à Presidenta, ela vai
mandar cancelar as assinaturas nessa CPI. É bom,
Senador Randolfe – viu, Senador Randolfe? – é bom
V. Exª pegar logo hoje todas essas assinaturas. Traga
para mim logo porque, amanhã, poderá vir uma ordem
do Governo dizendo para não assinar mais essa CPI,
assim como foi, Presidente, a CPI do Dnit, que aí, na
gaveta, morreu.
Quantos milhões de reais do bolso do cidadão,
da cidadã brasileira foram tirados para pagar impostos e para serem usurpados no Dnit, no Ministério dos
Transportes? Assim, eu vou ver se funciona, Presidente.
Vamos nós, líder do meu partido, vamos nós, amanhã,
paralelo ao pedido do Senador Randolfe, também pedir
para que assinem a CPI do Dnit, para que assinem a
CPI da Saúde, para que assinem a CPI da Previdência
por que tanto lutamos.
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Hoje, o Senado mostrou força. Hoje, o Senado
mostrou força, mas o Senado tem sido muito deﬁciente nas questões de moralidade. Hoje, o Conselho de
Ética foi eﬁciente. Hoje, todos os parlamentares estão
assinando uma CPI como deveriam fazer há muito
tempo, porque este Senado é um órgão ﬁscalizador,
mas essa atribuição de ﬁscalização tiraram do Senado nacional. Isso é culpa do Governo, que manda nos
Senadores e nos Deputados.
O Senado Federal, Presidente, devia funcionar
sempre como hoje. Abrir uma CPI, abrir uma comissão de ética para apurar acusações contra membros
daqui, contra membros do Governo. Assim é que devia funcionar todos os tempos. Os Senadores deviam
ser assim todas as horas neste Parlamento. Nas horas
que fossem convocados para assinar uma CPI a favor
da população deveriam todos assinar, como estão assinando hoje.
Por que mudou? Por que hoje todos assinam?
Por que hoje todos concordam? Por que hoje todos os
partidos ﬁzeram questão de usar o microfone e dizer
assim: “Olha, nos reunimos e vamos assinar a CPI”?
Ora, Presidente, veio ordem da Dilma. A Dilma mandou todo mundo assinar, Presidente.
Quero ver amanhã, quando eu aqui chegar, de
carteira em carteira, para cada Senador, quero ver se
todos irão assinar a CPI do Dnit. Duvido, Presidente.
Eu duvido. Não vou conseguir nem 30 assinaturas.
Mas é preciso, Presidente, vou repetir, avisar à
Presidenta Dilma que não são só parlamentares que
estão envolvidos. Não é só parlamentar da oposição
que está envolvido. Há também membros do Governo
envolvidos com o Cachoeira. E essa CPI tem que ser
leal e legal para mostrar à Nação brasileira como deveria ser sempre o Congresso Nacional, como a população brasileira deveria olhar para o Senado nacional.
Deveria olhar com respeito se o Senado ﬁzesse o que
está fazendo hoje, se o Senado ﬁzesse sempre à base
da moralidade e do respeito à população brasileira.
Mas não faz. Faz de vez em quando, meu Presidente,
quando é favorável ao Governo. Quando não é, vem
a ordem de lá para que o Senado não assine a CPI.
Quantas minhas CPIs foram arquivadas? Quantas
minhas CPIs, para as quais eu consegui, lutando, assinaturas, como requerem a Constituição e o Regimento
Interno foram arquivadas? Foram retiradas assinaturas
de Senadores para que a CPI não funcionasse.
Este Congresso de hoje, este Senado de hoje –
de hoje, de agora – é o que eu queria ver sempre apurando todas as irregularidades com lealdade. Era este
Senado que eu queria ver; não o Senado de amanhã.
E quando chegar outra CPI aqui, negam-se. Não é
este Senado que o Mário Couto queria ver. Ele queria
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ver o Senado de hoje, com todos de comum acordo,
abrindo uma comissão de ética para apurar irregularidades; todos assinando uma CPI para investigar
irregularidades. Era esse, era esse o Senado que eu
queria ver sempre, Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr.
José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Benedito de Lira.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Dando continuidade, concedo a palavra
ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que está inscrito
como Líder do PTB.
V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, há um
tema que é recorrente, aliás há muitos anos, que é o
tema da distribuição desigual dos médicos no Brasil.
No domingo passado, dia 8, o jornal O Globo
publicou, como matéria de capa: “Programas falham e
governo não atrai médico para áreas pobres do Brasil”,
em que diz que interesse por 7.193 vagas oferecidas
pelo governo foi de apenas 20%. Isto é, 20% apenas
se interessaram por essas vagas.
O jornal tem uma longa e extensa reportagem,
página inteira, pág. 3, sob título: “Procuram-se médicos”.
Sr. Presidente, como médico, ﬁco pasmo, indignado e chateado de ver que é um tema que vem se
discutindo há tanto tempo, desde o tempo do governo
Fernando Henrique Cardoso, que é a questão clara e
até matemática de o Brasil ter mais médicos do que
o necessário, considerando a proporção estabelecida
pela Organização Mundial da Saúde, que é de um
médico para mil habitantes.
No entanto, já é sabido por todos que os médicos
estão nas capitais ou nas cidades médias e grandes.
Até nas grandes cidades, em suas periferias, falta
médicos. A toda hora, nós estamos vendo na televisão
pessoas nas salas de espera ou nos corredores, à míngua, em busca de um atendimento médico.
Pergunta-se: a culpa é da falta de médicos ou
a culpa é da falta de uma política de valorização da
proﬁssão do médico? Isto é, o médico, que existe –
repito – em número suﬁciente, não tem estímulo para
ir, realmente, para o interior. Mas não é porque, como
diz à matéria, a prefeitura xis de um município do interior paga três vezes mais do que paga, por exemplo,
uma capital grande.
Acontece que, lá no município xis do interior, ele
vai para lá e não tem sequer condições de trabalhar.
Vai se expor a trabalhar botando em risco a vida dos
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pacientes. Isso é um fato claro e notório para quem
quer que seja, de qualquer Estado.
E aí se veriﬁca, neste mapa aqui, que o Brasil é o
33º país do mundo em distribuição ou má distribuição
dos médicos. Existe uma correlação de 1,95 médicos
por mil habitantes no Brasil. E o pior é que, se olharmos
o mapa que o jornal publica, vamos ver que o adensamento dos médicos está, justamente, nas regiões
do centro-sul do País. Nas regiões Norte e Nordeste,
há uma carência absoluta. Mas, repito, mesmo numa
grande cidade como São Paulo ou num grande Estado
como São Paulo, existem lugares onde não há médicos; no Rio de Janeiro, em Minas Gerais.
E aí, como tudo na medicina tem diagnóstico,
qual é o tratamento? Qual é a forma de fazer isso?
Como resolver isso?
Eu disse, um dia desses, ao Ministro da Saúde –
pessoa que admiro muito, competente, bem intencionado – que ele ﬁzesse um trabalho preliminar de chamar
os médicos que são parlamentares, Deputados Federais
e Senadores, outros proﬁssionais da área de saúde.
Porque aqui está se falando de médico, mas também
falta enfermeiro, falta atendente de enfermagem, falta
técnico de enfermagem, falta proﬁssional de saúde,
falta odontólogo. Mas, na verdade, fala-se de médico
porque é, digamos assim, o que o povo mais reclama.
Temos aqui um projeto de autoria do Senador
Paulo Davim, transformando a proﬁssão de médico em
carreira típica de Estado, como é o Ministério Público,
como é o Poder Judiciário, como é a Polícia Federal.
Será que a saúde é menos importante que essas
outras áreas? Será que a condição de ter garantia de
tratamento digno é menos importante do que nessas
outras áreas? Não! Não é, com certeza. E é preciso,
portanto, que nós mudemos essa qualidade.
Agora, decisões apressadas, tipo vamos revalidar
o diploma de pessoas que se formam em países que
não têm a grade curricular do Brasil – nem estou dizendo que não tenha a qualidade de ensino... Chega aqui
e, no outro dia, é revalidado! A revalidação do diploma
é um fato. Eu recebi uma correspondência do Conselho Federal de Medicina que fala desse tema. É uma
preocupação constante. E, mais ainda, eu tenho um
documento aqui, em que 17 países no mundo se manifestam contra a revalidação automática de diplomas.
Não vamos resolver o problema, portanto, da falta de médicos, abrindo as portas simplesmente para
que qualquer médico tenha o seu diploma revalidado
sem a devida cautela.
E aqui, em outro documento chamado Demograﬁa Médica no Brasil, consta um levantamento feito
pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho
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de Medicina do Estado de São Paulo e, nele, nós temos a distribuição por região.
Se nós olharmos, por exemplo, onde estão os
especialistas, veremos que 66,12% estão na região
Sul; 53,35%, na região Sudeste; 62%, na região Centro-Oeste. Aí vem a região Nordeste, cai para 49%;
região Norte, 45%.
Em relação aos generalistas, a situação é a mesma: maior concentração na região Sudeste. Depois,
região Sul e região Norte também.
Na correlação, ﬁca da seguinte maneira: região
Sul, 1,95 médicos para mil habitantes; região Centro-Oeste, 1,66; região Sudeste, 1,16; e região Nordeste,
0,96 – quer dizer, não tem sequer um médico para mil
habitantes. E, na região Norte, 0,83 para mil habitantes, menos do que na região Nordeste.
Sr. Presidente, tive a felicidade, tendo sido, inclusive, o autor da lei que criou a Universidade Federal
de Roraima, de ser um dos elaboradores do projeto de
criação do curso de Medicina na nossa Universidade,
que levou um tempão para ser autorizado e já deve ter
formado – eu não tenho aqui o número mais preciso –
mais de dez turmas. No Acre, inclusive, veio depois o
curso de Medicina, só havia em Belém e em Manaus.
O que estamos vendo hoje? Uma mudança desse
perﬁl em regiões onde há uma faculdade de Medicina.
Então, não precisamos inventar a roda. Nós precisamos é pegar esses projetos que já estão aqui no
Senado, na Câmara, mais as idéias e as iniciativas que
o Governo Federal já tomou e consolidarmos – e disse
isso há poucos dias em um pronunciamento – um conjunto de propostas que, de uma vez por todas, acabe
com essa questão, com essa situação dramática de
vermos o Brasil estar apenas acima da Venezuela, da
Turquia, do Equador, da China, que tem uma superpopulação, da África do Sul e da Índia.
É muito triste, Senador Aníbal, não termos condições de ter médicos suﬁcientes para atender a população. Não termos médicos suﬁcientes em relação à
distribuição geográﬁca, à demograﬁa, não em relação
à quantidade de médicos.
Esse é um tema muito delicado e que angustia.
Sei que a Presidente Dilma, junto com o Ministro da
Saúde, está buscando encontrar fórmulas para, de fato,
resolver essa questão. Acho que é fundamental que
isso aconteça, mas é preciso acelerar. Porque, a cada
dia, o que vemos? Os hospitais públicos estão caóticos; hospital que atende planos de saúde, também; e
os hospitais particulares, no Brasil, são pouquíssimos
os que se pode dizer que têm um nível de excelência.
Então, é preciso, realmente, que haja uma mudança rápida, que um conjunto de medidas seja aprovado
rapidamente e que essas medidas sejam colocadas em
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prática, havendo um acompanhamento mais de perto
por parte dos órgãos responsáveis pela saúde no País.
Tenho certeza que, querendo, se faz, porque –
repito – na Medicina, nós aprendemos que o difícil é
fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico, o tratamento
não é complicado. E, no caso especíﬁco, eu não vejo
por que não resolvemos a questão.
Quero dizer que tenho mantido um contato permanente com o Conselho Federal de Medicina, com
os órgão encarregados da formação dos médicos. E
quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente e a V. Exªs, Srªs e
Srs. Senadores, que o Brasil conta com 372 mil médicos e 185 escolas de medicina em atividade. Entre 188
nações, apenas China, EUA e Rússia, nos superam
em números absolutos de proﬁssionais – absolutos. De
1970 até 2011, o aumento de médicos no Brasil foi de
53%, enquanto a população cresceu 104%.
Então, é preciso que nós, realmente, analisemos
esses documentos. Aqui está um ofício do Conselho
Federal de Medicina, que vou pedir que seja transcrito
na íntegra como parte deste meu pronunciamento, assim como esse documento Demograﬁa no Brasil e esse
outro documento que fala dos países que são contra a
revalidação automática de diplomas, porque, no ﬁm –
esse documento é da Federação Ibero-americana de
entidades médicas – não adianta pensarmos na quantidade. Temos que ver a qualidade e as condições de
trabalho do proﬁssional. Eu tive a oportunidade – digo,
para mim, até feliz – de ter me formado lá em 1969,
começando a trabalhar em 1970, em uma época em
que tínhamos pouquíssimos médicos e equipamentos
precários. Não tínhamos ultrassom, não tínhamos imagem, a não ser Raios X e, no entanto, ﬁzemos, como
se diz no popular, das tripas coração, e conseguimos
salvar muitas vidas.Mas, com a tecnologia de que dispomos hoje, não é mais possível pensar no médico
que atenda ao município apenas com o estetoscópio
e o tensiômetro na mão.
É preciso, sim, que o Governo resolva a questão
da distribuição dos médicos, mas é preciso também que
os governos municipal, estadual e federal deem a atenção para que, de fato, o médico, em estando distribuído
adequadamente – que não é o caso hoje –, possa de
fato exercer a proﬁssão com dignidade, podendo ser
útil à pessoa que está doente, à pessoa que busca um
atendimento médico, uma receita, um procedimento, e
que, na verdade, muitas vezes, não se faz.
No meu Estado, por exemplo, instalou-se um caos
na saúde, ao ponto de faltarem os materiais mais elementares no Hospital Geral do governo, na maternidade.
Então, por que essas coisas acontecem? Porque
os governos não priorizam a saúde do povo. Preferem
fazer festas, preferem fazer obras megalomaníacas,
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preferem fazer qualquer tipo de atividade, menos investir de maneira séria na saúde. E é de saúde que
estou falando, e também não é diferente na educação
e na segurança.
Eu estava falando, hoje, com o Senador Paulo
Davim – e quero provocar mesmo os colegas médicos
– para que possamos nos reunir com outros proﬁssionais da saúde, aguardando o convite do Ministro da
Saúde, a ﬁm de fazer essa frente de luta para mudar
essa realidade triste do País, no que tange ao ponto
mais importante que a pessoa humana tem, depois da
vida, Senador Benedito, que é a saúde. Muitas vezes,
nem adianta muito estar vivo, se a pessoa vive doente,
vive incapacitado para fazer as coisas, quando poderia
ser de fato curado.
No entanto, vou encerrar aqui o meu pronunciamento, mesmo ainda faltando alguns minutos, com este
apelo ao Ministro da Saúde. Ele já tem várias medidas
tomadas, mas que ele procure buscar os parlamentares federais para uma rápida ação, da mesma forma
em que procure convocar os governadores e prefeitos,
fazer com que seus técnicos possam ir aos Municípios,
e implementar ações que façam com que o Município
tenha médico.
O Município é o principal ente federado que precisa. É lá que mora o cidadão. O cidadão mora onde?
Na rua tal do bairro tal do Município tal, e lá que ele
adoece.
Senador Casildo, V. Exª, que já foi até governador,
sabe que há prefeitos que não constroem um posto de
saúde, mas têm ambulância, porque, quando adoece
alguém, ele bota na ambulância e manda para o Município vizinho, manda para a capital.
Nós vemos isso aqui, em Brasília, onde a estrutura pública de saúde é sobrecarregada pelos doentes
que vêm dos Municípios do Entorno e de toda parte
do País. No meu Estado, recebo, todo dia, pedidos de
passagem e de apoio para a pessoa sair de Boa Vista,
que é a capital do meu Estado, para Manaus, para Teresina, no Piauí, que é um centro de excelência, para
Brasília, para São Paulo. Por quê? Porque faltam, nesses lugares, as condições mínimas para que o médico
resolva problemas que, às vezes, são elementares.
E se ﬁzéssemos um grande mutirão, por exemplo,
das universidades, pegando as universidades de ponta, como as USP, e fazendo convênios por este Brasil
afora, para que os professores fossem a cada Estado
periodicamente? Pelo menos cada Estado deveria ter
um curso de Medicina. Como eu disse, até há bem
pouco tempo, na Amazônia toda, só tinha curso de
Medicina em Belém, no Pará, e em Manaus, no Amazonas. Agora, já temos em Roraima, em que, como
eu falei, já formamos mais de dez turmas; já temos no
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Acre; já temos em Rondônia. É um grande avanço. É
preciso que haja escolas de Medicina federais ou estaduais, de forma que, formando os médicos no local,
mais facilidades tenhamos para, de fato, ter uma boa
assistência. Eu acredito que é obrigação número um
do Governo combater a falta de oportunidades de dar
saúde à população.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB - SC) – V.
Exª me permite?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
- RR) - Com muita honra, ouço o Senador Casildo.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB - SC) – Eu
sei que o tempo de V. Exª está se esgotando, mas eu
não poderia deixar de pegar essa carona, Senador Mozarildo Cavalcanti, já que V. Exª fala com propriedade,
pois, além de ser médico e Senador por seu Estado,
entende desse métier, dessa questão que é tão fundamental. V. Exª está defendendo uma tese para evitar,
como se diz, a “ambulanciaterapia”, para evitar essa
corrida para outros centros, para que haja descentralização do atendimento à saúde. Que tema lindo, que
tema bonito: atender às pessoas no seu meio, onde
elas se encontram, levar as condições para que as
pessoas se sintam bem onde moram, para buscar as
mínimas condições de educação, disso, daquilo, mas
também de saúde. Isso é muito lindo! Continue nessa
tese. Terá o nosso apoio e acho que o apoio do Brasil,
Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
- RR) – Muito obrigado, Senador Casildo. V. Exª disse
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uma coisa muito certa. A questão da “ambulanciaterapia” é uma coisa que tem de acabar no Brasil. Muitos
prefeitos, repito, por falta de condição até, compram
ambulâncias: a pessoa adoeceu, eles a colocam na
ambulância e a mandam para o Município vizinho ou
para a capital, e o Município só faz isso. Tem, às vezes,
um ou dois médicos, que fazem a triagem e empurram
o doente para frente.
Nós podemos mudar essa realidade. Está aqui o
Senador Paulo Davim, que é autor de um projeto que
transforma a carreira de médico em carreira de Estado.
Isso é fundamental para que nós possamos, de fato,
mudar essa realidade.
Encerro, portanto, Sr. Presidente, pedindo a transcrição da matéria publicada no jornal O Globo de domingo, que tem o título “Procuram-se médicos”, o ofício que me mandou o Conselho Federal de Medicina
sobre a questão e o documento Demograﬁa Médica
no Brasil, além do que fala que 17 países se declaram
contra a revalidação automática de diplomas de medicina, para que tenhamos isso nos Anais do Senado,
para reﬂexão e uma tomada de providências deﬁnitiva.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

48

11468

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2012

Abril de 2012

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

49

11469

50

11470

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2012

Abril de 2012

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

51

11471

52

11472

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2012

Abril de 2012

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

53

11473

54

11474

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2012

Abril de 2012

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

55

11475

56

11476

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2012

Abril de 2012

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

57

11477

58

11478

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2012

Abril de 2012

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

59

11479

60

11480

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2012

Abril de 2012

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

61

11481

62

11482

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2012

Abril de 2012

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

63

11483

64

11484

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2012

Abril de 2012

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

65

11485

66

11486

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2012

Abril de 2012

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

67

11487

68

11488

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Pela ordem, com a palavra o Senador
Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de registrar e avisar a todos os nossos colegas
Senadores e também aos nossos colegas Deputados
que hoje, às 14 horas, foi instalada a Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas, do Congresso
Nacional, comissão importante e relevante para as discussões, a ﬁscalização, o controle e o monitoramento
das mudanças climáticas em nosso País e também
para pautar o restante do Planeta nesse sentido.
A eleição, ocorrida na tarde de hoje na Comissão, contou com a presença do Senador Jorge Viana.
Foi eleito o Deputado Márcio Macêdo, do PT, como
presidente; a Senadora Vanessa Grazziotin, do PC do
B, como vice-presidente; e eu, Sérgio Souza, tenho o
privilégio de ser o relator para o ano de 2012, o ano
da Rio+20, que contará com a importante presença e
participação dessa Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Dando sequência, concedo a palavra ao
Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Caros colegas, Senadores e Senadoras, daqui a
pouco, estarei participando de uma solenidade presidida
pela Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, onde
teremos a posse do novo Secretário de Biodiversidade
e Florestas do Brasil. Há pouco tempo, convidado pela
Organização das Nações Unidas, o Professor Bráulio
Dias saiu da Secretaria de Biodiversidade do Ministério
e foi representar o Brasil nas Nações Unidas, tratando deste tema tão importante, que é a biodiversidade.
Nessa mesma solenidade, também teremos a
posse do Dr. Roberto Brandão Cavalcanti, como Secretário de Biodiversidade e Florestas, e do Dr. Carlos
Augusto Klink, na Secretaria de Mudanças Climáticas
e Qualidade Ambiental.
Por ﬁm, ainda nessa solenidade, teremos a posse do novo Presidente do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade. Depois da saída do Dr.
Rômulo, assume hoje o Dr. Roberto Ricardo Vizentin.
Com isso, a equipe da Ministra volta a ser composta, e eu queria dizer da minha conﬁança em que
a Ministra Izabella, à frente do Ministério do Meio
Ambiente, seguirá trabalhando com uma agenda da
maior importância para o País, a agenda da Rio+20,
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cuidando também do bom andamento dessa atualização, dessa revisão, que espero seja ajuizada, do novo
Código Florestal.
O Senado cumpriu bem o seu papel aqui ao apreciar a matéria que chegou a esta Casa como sinônimo
de um gravíssimo problema, devido aos desentendimentos, ao próprio atraso que ela carregava consigo,
depois de o Brasil ter, na versão do Código Florestal
de 1934 e na versão do Código Florestal de 1965, uma
referência de legislação, com inovação, com opção
pela ﬂoresta; depois dessas últimas duas décadas, em
que o Brasil se viu diante de uma situação inusitada
de ter uma legislação exemplar, mas com uma realidade de mau exemplo no mundo. Isso ocorreu no sul
do País antes da década de 80 e, depois, agravou-se
na década de 80 no cerrado e no bioma da Amazônia.
O Brasil sempre foi uma referência do ponto de
vista da legislação ambiental, mas, quando o olhar ia
para a realidade, para a paisagem brasileira, para o que
ocorria nos biomas do Brasil, havia um distanciamento
enorme entre a realidade e o que previa a legislação.
Aí, o Presidente Lula, em junho de 2008, resolve
estabelecer, por decreto, um encontro entre a realidade
e a legislação brasileira no que dizia respeito à proteção das nossas ﬂorestas. Obviamente, todos nos vimos
diante da realidade real, ou seja, o Brasil com uma legislação ousada, avançada – que era citada e servia de
referência nos encontros quando o tema era ﬂoresta –,
mas que, quando o olhar se voltava para a realidade,
vimos que servia de mau exemplo há décadas, do ponto
de vista de proteção dos seus biomas, especialmente
da Floresta Amazônica. Alguns rapidamente falaram:
“É simples resolver isso, Senhor Presidente. É fácil. A
legislação é rígida demais, a realidade é diferente do
que a legislação prevê. É simples: muda-se a lei.” E
foi isso o que ocorreu na Câmara dos Deputados na
primeira versão do Código Florestal.
Obviamente, não posso deixar de reconhecer os
avanços que foram trazidos a partir de um posicionamento do Deputado Aldo, hoje Ministro, então relator
do Código Florestal, mas o ambiente político de desentendimento, o posicionamento e a condução de
segmentos mais radicais ﬁzeram com que o Senado
recebesse uma proposta de Código conﬂituosa e que
não atendia, na visão do próprio Senado, aos interesses do País, especialmente ao interesse de conciliar a
preservação, a conservação de nossas ﬂorestas com
a segurança jurídica necessária para que o Brasil siga
sendo uma referência na produção de alimentos.
Aqui no Senado, trabalhamos com dedicação, eu
e o Senador Luiz Henrique, com ajuda suprapartidária.
Senadores e Senadoras de todos os partidos se juntaram, trabalhamos e elaboramos um texto equilibrado,
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uma proposta conciliatória que em nenhum momento
abriu mão de fazer aquilo que uma legislação ambiental
tem de fazer: estabelecer regras claríssimas de proteção de nossas ﬂorestas.
Ficou lá a regra rígida mantida. Dividimos a proposta em duas etapas: uma proposta que trata do passivo ambiental, assumindo e reconhecendo que o Brasil
tem um acerto de contas a fazer, por conta dos danos
ambientais que ocorreram neste País, especialmente
nos últimos trinta anos, mas também garantindo que
aqueles que querem produzir, que querem aumentar
a sua produtividade e sua produção, dentro da lei, pudessem fazê-lo.
O certo é que, depois de termos votado a versão do Senado, que o uniﬁcou, essa matéria voltou à
Câmara, e agora o Brasil tem a expectativa de que a
Câmara dos Deputados possa manter aquilo que o
Senado conquistou e alcançou, mas especialmente
que a Câmara dos Deputados não se curve diante dos
posicionamentos mais extremados. E, neste momento,
eu sei que o Ministro Mendes Ribeiro tem um papel
enorme a cumprir, como interlocutor importante do setor
produtivo, e a Ministra Izabella tem também um papel a
cumprir, como guardiã da proteção do meio ambiente.
Enﬁm, existe essa expectativa de que o texto
alcançado aqui no Senado seja votado e que o Brasil
tenha, como cartão de visita na Rio+20, uma legislação
que sirva de referência para o mundo. Além disso, esperamos que o Brasil chegue à Rio+20 virando a página desse conﬂito ou desse enfrentamento danoso aos
interesses do País e aos interesses nacionais de meio
ambiente – e é um falso dilema entre meio ambiente
e produção –, para que tenhamos equilíbrio, para que
tenhamos uma mediação como condutora dos desaﬁos que o Brasil tem de se transformar numa potência
ﬂorestal, não só porque guarda a maior ﬂoresta tropical
do mundo, mas também, nos próximos anos, como um
país que, a partir de uma nova governança ﬂorestal,
implementou uma política que tenha sustentabilidade
econômica e que seja, por conta da sustentabilidade
econômica, aliada da conservação de nossas ﬂorestas.
Mas está ali o Senador Casildo Maldaner pedindo
um aparte, que eu cedo e ouço com muita satisfação.
Só queria dizer que, na hora em que estamos
aqui na expectativa de que o bom senso prevaleça na
votação do novo Código Florestal na Câmara, a Ministra do Meio Ambiente hoje dá posse e complementa a
sua equipe com o Secretário da Biodiversidade e com
o novo Presidente do Instituto Chico Mendes, que é
o órgão responsável pela implementação – não digo
nem por guardar – das nossas áreas de preservação
e conservação. Acho que o Brasil, depois de votado
o Código Florestal, tem que fazer toda uma reestru-
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turação no seu setor ﬂorestal, em toda a governança
ﬂorestal, até para implementar o novo Código, mas é
muito importante que possamos dar aqui o respaldo
de que o Ministério do Meio Ambiente precisa, fortalecer a área ambiental do Governo para que o Brasil
não dê passos atrás e siga em frente.
É com muita satisfação que ouço o aparte do
Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Eu gostaria de me associar, Senador Jorge Viana, a
essa preocupação de V. Exª. É um papel que o Senado desempenhou, houve um esforço extraordinário,
percorreu-se o Brasil. Sei que V. Exª, como um dos relatores, conjuntamente com o Senador Luiz Henrique,
visitou inclusive o nosso Estado de Santa Catarina, o
oeste catarinense, mais precisamente Chapecó, ouviu
o Brasil, procurou fazer, se não o melhor, o possível
para oferecer uma proposta ao Brasil. Essa proposta
agora voltou à Câmara, e não somos só nós, mas o
Brasil está na expectativa, está aguardando isso. E eu
diria até que não é só o Brasil, mas o mundo, porque
a Rio+20 vem chegando aí. É fundamental para todos
que ofereçamos alguma coisa ao País como um dimensionamento, um regramento, alguma coisa clara, que
dê tranquilidade, que dê ordenamento jurídico, que
dê sustentabilidade. Isso é fundamental, sem dúvida
alguma. Eu sei que a questão dos royalties também
está na Câmara, sobre a qual nós, aqui no Senado,
conseguimos chegar a um consenso. Quanto a essa
tese de V. Exª em relação ao Código Florestal, vamos
ﬁcar na torcida para que, nas próximas semanas, tenhamos a solução.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senado Casildo Maldaner.
É uma honra ser merecedor de um aparte de V.
Exª, que tem se empenhado nas boas causas nesta
Casa e que nos recebeu tão bem no oeste catarinense.
Vimos ali um exemplo de brasileiros da maior grandeza.
Este Brasil é uma potência por conta dos brasileiros
que temos lá na Amazônia, nos seringais, nos lugares
mais distantes, trabalhando com honradez, com dedicação. E, quando vamos para o sul do País, também
encontramos famílias, trabalhadores que trazem na
sua própria história familiar uma cultura que vem do
mundo antigo, lá da Europa, mas que se soma ao jeito
brasileiro de ser. E é muito bom que tiremos esses rótulos que se tentam estabelecer normalmente no Brasil.
Eu vi, no oeste catarinense, pequenas propriedades como sonhamos que aconteçam na reforma
agrária, cada um em um lote que dê condição não só
de sobrevivência, mas também de produção sustentável para as famílias, em um esforço de uma produção
integrada a várias atividades que se somem, para que
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gere uma renda com alguma dignidade. Mas mesmo
aquele povo ali, que sempre trabalhou, que sempre
lutou, também não consegue se livrar do que chamamos de insegurança jurídica. E é importante, sim, a
votação do novo Código Florestal, para que possamos
seguir em frente, levando o Brasil a ser uma referência
do ponto de vista da legislação ambiental, mas fazendo com que o nosso País assuma, perante o mundo,
o compromisso de ampliar ainda mais a produção de
alimentos, para que possamos enfrentar o maior mal
com o qual a humanidade convive, vive e produz, que
é a fome e, como consequência da fome, uma interdependência com a miséria.
Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de dizer
que, daqui a pouco, irei à posse do novo Presidente
do Instituto Chico Mendes, Dr. Roberto Ricardo Vizentin, e do novo Secretário de Mudanças Climáticas e
Qualidade Ambiental, Carlos Augusto Klink, e do novo
Secretário de Biodiversidade e Florestas do Brasil,
Roberto Brandão Cavalcanti, que tivemos a satisfação
de encontrar hoje na Comissão de Meio Ambiente do
Senado, em uma audiência sobre o cerrado.
Gostaria de concluir, dizendo que, na semana
que passou, estive na Cooperacre, com o Sr. Manoel
da Gameleira, com o Manoelzinho, que é o seu Presidente. A Cooperacre é um exemplo de como a ﬂoresta, na Amazônia, no Brasil, especialmente em meu
Estado do Acre, precisa seguir sendo uma referência
central e condutora. Vi na Cooperacre um sonho realizado, o sonho de ver uma economia ﬂorestal sustentável ﬂorescendo. Ao mesmo tempo que entende a
ﬂoresta como ativo econômico, a cooperativa valoriza
os produtos da ﬂoresta com melhor preço, com uma
melhor técnica de seu manuseio e também trabalha a
comercialização e o processamento desses produtos.
A Cooperacre é um exemplo. Ela começou quando eu ainda estava no Governo. Depois, seguiu com
o apoio incondicional do Governador Binho Marques
e agora também conta com o apoio do Governador
Tião Viana. Há seis anos, a cooperativa movimentava
R$500 mil por ano. Agora movimenta R$30 milhões.
A metade desses recursos vai direto para os produtores, que vendem suas polpas de frutas, que vendem
sua borracha, que vendem a castanha. Mais da metade desses R$30 milhões são recursos que vão direto
para as populações que vivem na ﬂoresta, valorizando
um ativo econômico importante do Acre, da Amazônia,
que é a castanha-do-Brasil.
Quando assumi o governo, a castanha-do-Brasil
não era mais coletada porque não tinha preço. No começo de 2000, ela custava em torno de R$1 uma lata
com 12 kg; no ano de 2002, passou para R$2,50, com
nossa política de incentivo da Lei Chico Mendes, e hoje
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a Cooperacre compra a R$26 a lata de castanha com
12 kg. Quer dizer, saiu de menos de R$1 para R$26
uma lata com 12 kg. Isso signiﬁca dinheiro no bolso do
produtor, signiﬁca transformar a ﬂoresta em um ativo
econômico importante.
Também tive o privilégio de uma reunião com toda
a equipe de Governo. E é bom que hoje haja a posse
do novo Diretor do Instituto Chico Mendes porque o
Governo do Estado do Acre, na pessoa do Governador
Tião Viana, vai apresentar uma proposta – segundo
me disseram o Secretário Edgar de Deus, Secretário
de Meio Ambiente, o Secretário Eufran e todos os que
trabalham na política ambiental extrativista do Governo
–, que é a intenção do Governo do Acre de ser gestor
de suas reservas extrativistas.
O Acre é o Estado que sediou as discussões que
tiveram, na ﬁgura de um líder ambiental do Brasil e do
mundo, Chico Mendes, um dos idealizadores da ideia
de reserva extrativista. O Acre aprofundou esse debate
e criou a primeira reserva extrativista. As reservas extrativistas seguem sendo uma referência de proteção
ambiental, mas precisam acelerar o passo no sentido
de serem referência do ponto de vista da economia
ﬂorestal sustentável.
Eu cumpri agenda nesse período da Semana
Santa no Acre, mas tive o prazer de fazer um debate
objetivo, promissor, com a equipe que cuida das reservas extrativistas, liderada pelo Secretário Edgar de
Deus, e proximamente quero ter o prazer e a honra de
trazer, para a Ministra de Meio Ambiente, para o novo
Presidente do Instituto Chico Mendes, a proposta do
Governo do Acre, da comunidade ﬂorestal do Acre,
das populações que vivem nas reservas extrativistas
do Acre, de assinar um convênio e o Acre ter a condução da gestão dessas unidades de conservação,
para que se possa fazer a implementação adequada
nessas áreas, buscando basicamente três pilares: a
sustentabilidade ambiental, o cuidado social com inclusão social e a consolidação de uma economia ﬂorestal sustentável.
Sr. Presidente, eu queria encerrar as minhas palavras, desejando sorte aos que assumem a responsabilidade da gestão de cuidado do ativo econômico mais
importante que o Brasil tem, que é a sua biodiversidade,
que são nossas ﬂorestas, que são nossas unidades
de conservação. E, daqui da tribuna do Senado, quero
parabenizar a Ministra Izabella e dizer que ela conte
comigo e certamente com o Senado Federal, na busca
de consolidar a conservação do meio ambiente com
uma política de desenvolvimento sustentável. Dessa
maneira, com essa objetividade, o Brasil pode, sim,
chegar com a autoridade com que precisa chegar na
Rio+20, em junho deste ano.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Comunicação.
Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência que, a partir da data de hoje, estou deixando de integrar
o Bloco Parlamentar da Maioria para passar
a integrar o Bloco Parlamentar União e Força.
Sala das Sessões, 10 de abril de 2012.
Senador Eduardo Amorim, Líder do PSC.
É a seguinte a Comunicação:
COMUNICAÇÃO

, DE 2012

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência que, a partir da
data de hoje, estou deixando de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria para passar a integrar o Bloco
Parlamentar União e Força.
Sala das Sessões, 10 de abril de 2012. – Senador Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) –
Ref: Informa que o Partido Social Cristão
– PSC passa a integrar o Bloco Parlamentar
União e Força.
Senhor Presidente José Sarney,
Com nossos cordiais cumprimentos e
em conformidade com o art. 61 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunicamos a
Vossa Excelência que o Partido Social Cristão
– PSC passa a integrar, nesta data, o Bloco
Parlamentar “União e Força”.
Na oportunidade, reiteramos os mais
sinceros votos de estima e apreço.
Atenciosamente,
Senador Gim Argello, Líder do Bloco Parlamentar União e Força.
Senador Eduardo Amorim, Líder do Partido Social Cristão – PSC.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 4/2012-GLBUF/SF
Brasília, 10 de abril de 2012
Ref: Informa que o Partido Social Cristão – PSC passa
a integrar o Bloco Parlamentar União e Força.
Senhor Presidente José Sarney,
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Com nossos cordiais cumprimentos e em conformidade ao art. 61 do Regimento Interno do Senado Federal, comunicamos a Vossa Excelência que o
Partido Social Cristão – PSC passa a integrar, nesta
data, o Bloco Parlamentar “União e Força”.
Na oportunidade, reiteramos os mais sinceros
votos de estima e apreço.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello Líder
do Bloco Parlamentar União e Força – Senador Eduardo Amorim Líder do Partido Social Cristão – PSC .
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Dando continuidade, concedo a palavra ao
Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB. (Pausa.)
Estando ausente, concedo a palavra ao Senador
Romero Jucá, inscrito pela Liderança do PMDB.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer dois
registros que considero importantes.
O primeiro deles é com referência ao meu Estado de Roraima, a uma obra importante para o futuro
do desenvolvimento da nossa região, que é a linha de
transmissão Boa Vista/Manaus. Estive hoje com o Dr.
Josias Matos, Presidente da Eletronorte, que tem participação no Consórcio Transnorte Energia e que está,
de certa forma, empreendendo essa obra, que, como
disse, é uma obra estratégica para a nossa região. Estão sendo construídas duas linhas de transmissão de
500kV, num circuito duplo, com extensão de 715km,
ligando Boa Vista a Manaus. Essa linha de transmissão estará pronta em janeiro de 2015, e a concessão
dessa operação vai até 2045. Portanto, 30 anos de
concessão para a utilização pelo consórcio da transmissão de energia para a nossa região.
Hoje, Boa Vista é o último sistema isolado a ter
a condição de ser interligado com o restante do País.
O Governo Federal, primeiro com o Presidente Lula e
agora com a Presidenta Dilma, tomou a ﬁrme decisão
política de interligar todo o sistema elétrico brasileiro.
Estão em obra ligações que estão chegando a Manaus, estão chegando a Macapá e, como consequência dessa chegada a Manaus, nós teremos a linha de
transmissão chegando até Boa Vista.
O custo da obra é de mais de R$1 bilhão, e vai
dar condições de o Estado de Roraima, além de ter
energia garantida para o seu desenvolvimento, ter a
possibilidade também de ter, em seu território, em nosso
território, quatro hidrelétricas sendo construídas. Três
já estão em estudos pela Aneel e pela EPE, que são
as Hidrelétricas do Bem-Querer, do Paredão I e do
Paredão II, e uma quarta hidrelétrica, a Hidrelétrica do
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Cotingo, que hoje está em área indígena, é uma perspectiva considerável, tendo em vista o aproveitamento
do rio Contigo na região do Uiramutã e de Normandia.
Então, nós temos, assim, a condição, Sr. Presidente, de fazer essas obras, que darão ao Estado de
Roraima uma situação bastante confortável no campo
energético.
Portanto, quero aqui registrar o bom andamento
das obras, agradecer ao Dr. Josias Matos e agradecer
ao Consórcio Transnorte Energia, que está empreendendo já a compra dos equipamentos, o licenciamento
ambiental; a concessão já foi autorizada no dia 25 de
janeiro. A partir daí, a obra já é uma realidade e, portanto, em três anos nós teremos essa obra concluída,
levando energia para Roraima e trazendo energia de
Roraima para o restante do Brasil.
O outro registro que eu gostaria de fazer é sobre
a importância e o resultado do encontro da Presidenta
Dilma Rousseff com o Presidente Barack Obama nos
Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, mais um passo
no sentido de aproximar o Brasil e os Estados Unidos,
duas das seis principais economias do mundo, os dois
maiores países das Américas, que têm uma complementaridade, não só na sua economia, mas também
na cultura, na ciência e tecnologia, enﬁm, na pesquisa,
nos avanços tecnológicos.
Então, eu gostaria de registrar a importância
desse encontro, dos protocolos que foram assinados.
Essa ação da Presidenta Dilma engrandece o nosso
País, é mais um passo na posição ﬁrme que galga o
Brasil no exterior.
Eram esses dois registros que eu gostaria de fazer, Sr. Presidente. Agradeço a oportunidade e peço a
transcrição da matéria “Visita de Dilma prevê assinatura de acordos” e “Brasil e Estados Unidos são cada
vez mais importantes um para o outro”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
Visita de Dilma prevê assinatura de acordos
Entre os principais está a ampliação
da cooperação no setor de aviação
Outro deles reconhece a cachaça como
produto brasileiro; ao chegar, presidente aﬁrma que expectativa é “ótima”
10/04/12 - Enquanto Dilma Rousseff e Barack
Obama estiverem conversando na Casa Branca hoje,
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seus governos estarão assinando convênios para ampliar a relação bilateral.
No topo, está um memorando para ampliar a cooperação em aviação, a ser assinado pela secretária de
Estado Hillary Clinton e o chanceler Antonio Patriota.
Em um momento em que a brasileira Embraer viu
a licitação que venceu para vender 20 jatos a Washington ser cancelada e que a americana Boeing reduz sua
esperança de vender caças a Brasília, porém, o memorando traz apenas uma promessa de estreitar laços.
Também serão assinados entendimentos para
cooperação estadual e municipal e em segurança alimentar, ambiente, ciência e tecnologia.
O único acordo com efeito imediato, entretanto,
é o que reconhece a cachaça como produto brasileiro
e permite, assim, que só o aguardente de cana produzido no país use o nome _uma espécie de “denominação de origem controlada”, conquistada após 11
anos de negociação.
Dilma chegou no ﬁm da tarde de ontem a Washington e foi direto encontrar 23 empresários brasileiros que atuam nos EUA. Hoje, conversará com executivos no chamado “Fórum de CEOs”, antes de falar
a 600 pessoas na Câmara de Comércio.
Indagada sobre sua expectativa para a reunião
com Obama que ocorre no ﬁnal da manhã de hoje,
respondeu apenas: “É ótima”.
Com a presidente, vieram Patriota e outros seis
ministros: Fernando Pimentel (Desenvolvimento e Indústria), Marco Antonio Raupp (Ciência e Tecnologia);
Aloizio Mercadante (Educação); Aguinaldo Ribeiro (Cidades); Gleisi Hoffmann (Casa Civil) e Helena Chagas
(Secretaria de Comunicação).(lc)
Fonte: Folha de S. Paulo
Brasil e Estados Unidos são cada
vez mais importantes um para o outro
Abraham F. Lowenthal
Especial Para a Folha
A visita da presidente Dilma Rousseff a Washington deve ser mais um passo positivo no processo contínuo da construção de uma maior conﬁança mútua
e da cooperação entre as duas maiores nações das
Américas, duas das seis maiores economias do mundo,
e dois dos governos mais moderados e pragmáticos.
Alguns brasileiros se distraíram com a discussão
de por que a viagem da presidente Dilma não é tratada
como uma “visita de Estado”, mas como algo normal,
como foi a visita do presidente Obama ao Brasil e como
são mais de 90% das visitas presidenciais a Washington.
A “visita de Estado” envolve mais pompa, mas não
maior nível de atenção e importância. Focar neste detalhe
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protocolar poderia provocar uma sensação de “menosprezo” quando não há nada de intencional ou explícito.
Não se deve esperar das reuniões em Washington, no entanto, notícias dramáticas. Os dois governos
já desfrutam de uma relação positiva, mutuamente
respeitosa e amplamente consultiva.
É de se esperar que países com o tamanho, a
complexidade e a diversidade de interesses de Brasil
e Estados Unidos terão algumas diferenças de abordagem e prioridades, assim como de análise. A política
doméstica nos respectivos países também pode não
ser apenas diferente, mas contraditória.
Brasil e Estados Unidos continuam a ter de trabalhar nas disputas comerciais e tarifárias, conciliar
diferentes abordagens para gerenciar desequilíbrios
econômicos globais e consultar diferentes pontos de
vista para lidar com questões internacionais, desde as
revoltas na Líbia e na Síria ao programa nuclear do Irã,
até o impasse Israel-Palestina. Essas diferenças não
são nem triviais nem têm importância crítica. O desaﬁo
da diplomacia é garantir que essas diferenças sejam
devidamente compreendidas e colocadas em contexto.
As diferenças de prioridades entre os dois países não são nem triviais nem têm importância crítica
A discussão desta semana se concentra particularmente na ciência e na tecnologia e na educação e na
energia, todas no centro dos esforços de ambos os países para melhorar a produtividade e a competitividade.
O Brasil é cada vez mais importante para os
Estados Unidos, não apenas como uma arena para o
investimento, mas como um mercado de exportação
potencialmente maior para bens e serviços americanos, incluindo o turismo, atraente para a classe média
em crescimento.
Da mesma forma, os Estados Unidos são cada
vez mais relevantes para o Brasil, não só como fonte
de investimento e como um mercado de exportação,
mas como centro do mundo para o ensino superior e
para a inovação tecnológica.
Preparar-se para essa visita estimulou os dois
governos a ajustar e registrar os progressos da cooperação nos campos da educação, tecnologia e energia.
Se os dois presidentes puderem reforçar a dinâmica
de cooperação sobre essas questões, a visita de Dilma certamente será bem-sucedida.
Abraham F. Lowenthal é professor emérito da
Universidade do Sul da Califórnia
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Concedo a palavra ao orador inscrito Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores
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da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, em primeiro
lugar, eu estou um pouco mais feliz, porque, agora, estou
ﬁcando rico. O Abílio Diniz tem uma proeminência que
eu gostaria muito de ter, mas sou o Anibal Diniz. (Risos.)
Mas, Sr. Presidente, ocupo a tribuna, na sessão de
hoje, para destacar o Plano de Alfabetização e Elevação
da Escolaridade de Jovens e Adultos do Estado do Acre,
para o período de 2012/2014. O plano leva o nome de
Povo Alfabetizado e tem por objetivo reduzir de 12,5%
para 8% o índice de analfabetismo no Estado do Acre.
O lançamento desse plano, ocorrido na última
segunda-feira, na Secretaria de Estado de Educação
do Estado do Acre, com a participação direta do Vice-Governador César Messias, do Secretário de Educação
e Esportes, Daniel Zen, de um número considerável de
professores, gestores de escola e outros parceiros envolvidos diretamente nesse movimento, revela um ato
de atenção com o que deve ser um dos principais
focos de uma gestão governamental verdadeiramente
comprometida com o desenvolvimento de um Estado.
O analfabetismo é, sem dúvida, um problema social presente na vida de milhares de acreanos. Essa
realidade é perversa e limitadora. Por um lado, impede
o acesso às informações básicas da linguagem escrita. Por outro, não permite que o cidadão possa ter
apropriação plena do universo da cultura, da arte, da
ciência e da sua própria história.
O combate ao analfabetismo traz a possibilidade
de esperança e de superação da condição de excluído. É um resgate da autoestima e, ao mesmo tempo,
eleva a condição de cidadania.
Em dez anos de trabalho, no Governo do Acre, da
Frente Popular, tendo, inicialmente, à frente o Governador Jorge Viana e, depois, o Governador Binho Marques,
saímos de um índice de analfabetismo de 24,5%, em
1999, para 12,7%, em 2009. Ou seja, ao longo de uma
década, foi possível reduzir o índice de analfabetismo,
no Estado do Acre, pela metade. Nós tínhamos 24,5%
de analfabetos, em 1999, e, em 2009, dez anos depois,
conseguimos reduzir esse índice para 12,7%.
Vale ressaltar que houve um grande esforço, uma
grande mobilização tanto da parte do Governador Jorge
Viana, ao longo dos seus oito anos de governo, quanto
do Governador Binho Marques, ao longo dos quatro
anos em que ele esteve à frente do governo. E, agora,
com o Governador Tião Viana, a gente tem a sequência
desse trabalho, dando aprofundamento nos objetivos,
no sentido de fazer com que cada dia mais se trabalhe para identiﬁcar aquelas pessoas que ainda estão,
digamos, vitimadas pelo analfabetismo, para que elas
possam participar dos programas de alfabetização e,
assim, elevar sua condição social.
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No período de 1999 a 2010, o Governo do Estado
desenvolveu ações intensas voltadas para o combate
ao analfabetismo.
Os resultados alcançados demonstram uma redução de oito pontos percentuais e um total de mais
de 80 mil jovens e adultos alfabetizados.
No entanto, dados do Censo 2010 revelam que,
no Acre, ainda existe 16,5% da população jovem, adulta
e idosa com idade a partir de 15 anos que ainda não
sabe ler e escrever.
Esse quadro revela a necessidade de continuidade dos investimentos em políticas de educação de
jovens e adultos, incluindo a alfabetização de jovens e
adultos, que passa a ser fortalecida. A meta do Governo
do Estado é a reversão desses índices de analfabetismo funcional do Estado do Acre até 2014.
Para isso, é necessária a implementação de novas estratégias para os próximos três anos, em que
o governo estadual, as administrações municipais e a
sociedade civil organizada se articulem para um processo de redução da taxa de analfabetismo no Acre.
E isso é muito importante.
Nesse momento, estão sendo refeitos todos os
pactos com antigos parceiros, envolvendo as igrejas
evangélicas, a igreja católica, as associações e diversas organizações da sociedade civil organizada, justamente para promover essa organização.
O objetivo inicial, para este ano de 2012, era trabalhar com 900 salas de alfabetização, e o Secretário
de Educação, Daniel Zen, informou que estão sendo
mobilizadas, nesse momento, 1.058 salas de alfabetização, justamente para fazer esse grande movimento
pela alfabetização total das pessoas adultas que ainda
não foram alfabetizadas no Estado do Acre.
O Acre vive, hoje, um momento de oportunidades
e de novas possibilidades de crescimento socioecônomico e de crescimento político-ambiental. O projeto de
desenvolvimento sustentável do Acre está em pleno
curso e há muitas ações acontecendo no sentido de
fortalecer esse projeto, desde a área de piscicultura, a
área de reﬂorestamento, plantios de árvores em áreas
degradadas e principalmente a boa notícia que chegou
há poucos dias, que foi o alfandegamento, a conclusão
ﬁnal de todo o processo de documentação da nossa
Zona de Processamento para Exportação, nossa ZPE,
que está plenamente habilitada e, agora, a gente vai
passar a receber as indústrias que vão poder se instalar
no Acre com o objetivo de produzir para a exportação.
Isso tudo faz parte do grande esforço no sentido
de que o projeto de desenvolvimento sustentável tenha viabilidade. Fazer crescer a economia sem agredir
o meio ambiente. Buscar os caminhos para o fortalecimento de uma economia verde. E a educação, ob-
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viamente, entra como ponto central desse projeto de
desenvolvimento, porque não se consegue avanços
signiﬁcativos se a gente não tiver a população com um
nível de escolaridade cada vez mais elevado.
É necessária a implementação de novas estratégias para os próximos três anos, de modo a permitir mais
qualiﬁcação para sua população economicamente ativa.
A proposta de elaboração do Plano de Alfabetização e de Elevação da Escolaridade de Jovens e
Adultos do Estado do Acre já teve início desde a administração do Governador Jorge Viana, depois com o
Governador Binho. Mas ela teve agora um aprofundamento no sentido de melhor qualiﬁcação, de correção
de falhas e, principalmente, de elevar os objetivos em
termos de ousadia. Os objetivos agora são bem mais
ousados, a partir de 2010.
Estudos identiﬁcam que, nos últimos quatro anos,
a matrícula da alfabetização no Acre estava, majoritariamente, localizada na zona rural e que os resultados
tinham pouco impacto na taxa de redução do analfabetismo nos núcleos urbanos dos Municípios, isso
porque mais de 70% da população dos Municípios do
Acre residem em áreas urbanas. É necessário mudar
o foco de atendimento para esse público. Essa análise
permitiu a deﬁnição de alguns aspectos direcionadores
para os próximos quatro anos.
Esses aspectos que vão direcionar essas ações
levam em conta muitos detalhes. Por exemplo, é preciso dar prioridade ao atendimento na zona urbana
e matricular pessoas na faixa etária de 15 a 64 anos
que residem na área urbana, não só na área rural. Dar
prioridade ao atendimento às mães e pais de alunos,
com garantia de continuidade de estudo.
É necessário também estabelecer novas parcerias com os governos municipais, a sociedade civil
organizada, igrejas e todos os organismos sociais que
sejam ganhos para a necessidade de promover esse
grande movimento pela alfabetização de todo o povo
que ainda depende dessa alfabetização.
É preciso reduzir a evasão no programa, porque
muitas vezes os programas de educação de jovens e
adultos começam com um número de alunos no início
do semestre e poucos meses depois esse número sofre uma redução muito grande.
Então, é preciso ter uma estratégia para evitar a
evasão dos alunos dos programas.
É necessário ampliar a matrícula e melhorar a qualidade do ensino na alfabetização e estimular a população do Estado do Acre, em idade de trabalho, a buscar o
fortalecimento da sua escolaridade, porque as pessoas
sempre procuram, de certa forma, dizer que não podem,
não têm tempo para estudar, porque estão trabalhando.
É preciso que elas compatibilizem o seu trabalho, a sua
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forma de ganhar a vida, de ganhar o pão, mas que também tenham um momento para a escolarização, porque
é algo fundamental para agora e principalmente para o
futuro. As pessoas não conseguem o crescimento nem
ascensão funcional se não estão alfabetizadas.
Assim, por termos a meta ousada de atender um
público que precisa ser despertado para o desejo de
se alfabetizar, é que se faz necessária a elaboração do
Plano de Alfabetização e de Elevação da Escolaridade
de Jovens e Adultos no Estado do Acre. As premissas
deﬁnidas para a elaboração do plano estabelecem que,
até 2014, o índice de analfabetismo no Estado deve ser
reduzido para um percentual de um dígito e nenhum
Município poderá ter índice de analfabetismo maior do
que 15% da população residente em áreas urbanas.
Vale ressaltar que, de 1999 a 2009, foi possível,
no Acre, reduzir o índice de analfabetismo de 24,5%
para 12,7%. O objetivo agora é reduzir ainda mais e
chegar a pelo menos 8% até 2014, o que seria uma
redução signiﬁcativa desse índice de analfabetos.
Além disso, nas localidades rurais, nenhum Município poderá ter índice de analfabetismo maior do que
35%. Com isso, pretendemos que nenhum servidor
público no Estado do Acre permaneça na condição de
analfabeto funcional a partir de 2014. Esse esforço é
feito porque somos conscientes de que temos um déﬁcit na educação e temos a certeza de que é preciso
mobilizar todos os esforços para enfrentar esse déﬁcit.
Uma linha de ação é produzir material especíﬁco
e contextualizado à realidade do Acre para a alfabetização de jovens e adultos residentes em comunidades
isoladas. Além disso, o Governo do Estado pretende
constituir um quadro de professores qualiﬁcados para
atuar nas turmas de alfabetização de jovens e adultos.
A meta de atendimento, para o período de
2012/2014, é alfabetizar 40 mil pessoas com idade
a partir de 15 anos. Desse total, 15 mil pessoas, em
2012; 13 mil, em 2013; e 12 mil pessoas, em 2014.
Esperamos ainda reduzir o índice de analfabetismo de 16,5% para 8,17% da população e garantir
a conclusão do curso de alfabetização de, no mínimo,
75% dos jovens e adultos matriculados no programa
Brasil Alfabetizado.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Permita-me um aparte, Senador Aníbal Diniz?
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Com
muita honra, nobre Senador.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Eu
estava atentamente acompanhando o pronunciamento
de V. Exª e a análise que faz em relação à educação
do Estado de V. Exª, que é o Estado do Acre. Ouvi o
esforço que estão fazendo, programas para educação,
descentralização, para levar, inclusive ao interior e che-
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gar ao mínimo de 35% de analfabetos até 2014, 30%
ou coisa que o valha – esforço de que está à frente o
Governador Tião Viana, que foi colega nosso em outro
período e com quem tivemos a honra de conviver aqui
no Senado, mas que foi desencadeado pelo Senador
Jorge Viana, que está hoje aqui. Quero parabenizá-lo.
Vejo a importância que tem esse programa, porque
temos de avançar. No meu Estado, vamos às comunidades Itapiranga, por exemplo, que ﬁca na fronteira
com a Argentina. É no litoral, mas é fronteira com a
Argentina e é um dos mais distantes que nós temos.
Hoje conseguimos praticamente, pois, para encontrar
quem não esteja alfabetizado naqueles municípios, é
difícil. É difícil encontrar pessoas, jovens e crianças,
praticamente todos estão alfabetizados. Vejam como
precisamos avançar no Brasil. Hoje, nós, lá no nosso
Estado, estamos procurando fazer com que a Internet esteja nas salas de aulas. Eu começo a imaginar
como o nosso Brasil é imenso. É um continente e ainda tem diferenciações fortes, nobre Senador. V. Exª
traz isso para o Brasil, de como é fundamental, sem
dúvida nenhuma, nós descentralizarmos e levarmos o
ensino básico, a educação fundamental em todos os
municípios e em todos os lugares, principalmente aos
jovens de todo Brasil. No Acre, está sendo alcançado.
É um programa até 2014, como declina V. Exª, e como
é importante isto, levarmos para o Brasil inteiro. Temos
de avançar em educação, é uma coisa que promove a
relação, a independência, a saúde, as questões maiores
e aí vai por aí afora. Os nossos cumprimentos catarinenses ao esforço de irmãos que estão morando no
Acre hoje, que foram se aventurando, que foram para
lá, que foram para a região Norte, foram para Rondônia, foram para o Acre, foram para o Amazonas, foram
para o Pará, enﬁm, para todos os Estados. É por aí,
Senador.Temos de somar esforços nesse conjunto.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Senador Casildo Maldaner, seu aparte é muito oportuno,
e faço questão de incorporá-lo integralmente a esse
pronunciamento, justamente porque ele traduz com
muita precisão o tamanho desse esforço.
Quando se trata de alfabetização em áreas isoladas, vemos que é algo extremamente difícil. Também
é extremamente difícil para uma pessoa que não seja
alfabetizada assumir a condição de não alfabetizada.
Exatamente por isso chega o momento em que é difícil evoluir um ponto percentual. Foi mais fácil, posso
aﬁrmar assim, reduzir de 24,7% para 12,5% o analfabetismo em 10 anos do que vai ser daqui para frente
reduzir desses 12% para 10% ou para 8%, exatamente
porque se torna extremamente difícil e complicado fazer a identiﬁcação dessas pessoas que estão nessas
condições e fazer com que elas assumam. Elas preci-
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sam assumir que estão nessa condição para efetuarem a sua matrícula, para participar de um programa
de alfabetização.
Exatamente por isso, o governo do Estado faz
todo esse esforço no sentido de dizer que não é motivo de vergonha você assumir que não foi alfabetizado
ainda. Vergonha é o Governo não assumir a sua responsabilidade e não colocar o problema exatamente
na dimensão que ele precisa ser colocado.
Entendo que o esforço do Governador Tião Viana
hoje, assim como foi o esforço do Governador Jorge
Viana no início e do Governador Binho, foi justamente
no sentido de fazer com que esses índices diminuíssem
e nós pudéssemos ter, cada vez mais, a população do
Acre num nível de escolaridade condizente pelo menos com a média nacional, que não é a melhor das
médias. Mas estamos trabalhando no sentido de que
esses índices voltem, sejam índices, digamos assim,
correspondente a dignidade do povo acreano.
Esperamos sim que o Governador Tião Viana
logre sucesso com a equipe de educação nesse novo
esforço visando à alfabetização do povo acreano. Foi
neste sentido que foi lançado o Programa Povo Alfabetizado, na última segunda-feira.
Tenho certeza de que o Governador Tião Viana
vai acompanhar de perto cada um desses passos, e
estaremos na luta, na mobilização, para que consigamos lograr sucesso nessa nossa intenção.
Encerrando minhas palavras, Senadores aqui
presentes, telespectadores da TV, eu gostaria, também, de fazer só um registro, muito rapidamente, em
um minuto. Hoje, houve uma comemoração especial,
na Câmara dos Deputados, alusiva aos cem anos de
existência dos Santos Futebol Clube. Houve um ato
muito bonito na Câmara, com muitos torcedores presentes. Estava presente o Presidente do Santos, o
Neymar, o Ganso, o Arouca, o Edu Dracena, o Rafael.
Esse jovens atletas que têm mexido com o futebol nacional, que são os atuais campeões da Libertadores,
estiveram presentes nesse bonito ato.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Quero
cumprimentar aqui o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Marco Maia, que conseguiu fazer
um belo ato, reunindo um grande público santista na
Câmara dos Deputados. Eu também, como torcedor
do Santos, fui convidado para estar presente. Estive
lá, levei minha saudação e consegui fazer muitas fotos
com esses garotos do futebol que estão mexendo com
a emoção de milhões e milhões de brasileiros nesse
momento, na grande expectativa de que o futebol na-
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cional faça uma grande apresentação em 2014, quando
a Copa será aqui no Brasil.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Meu
tempo está acabando, mas concedo um aparte ao
nobre Senador santista Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Querido Senador Aníbal Diniz, quero compartilhar com V.
Exª essa saudação aos cem anos do Santos Futebol
Clube, esse time que tem levado tantas alegrias às
crianças, aos jovens, aos brasileiros. Costuma-se dizer
que o Santos é muito querido, inclusive pelas torcidas
de outros clubes. Isso eu mesmo testemunhei, por
exemplo, no Maracanã, em novembro de 1963, quando o Santos sagrou-se campeão mundial Interclubes
contra o Milan. Lá, cerca de 133 mil pessoas se juntaram à torcida do Santos para o aplaudirem, naquela
época em que tínhamos Pelé. Pelé nem estava jogando
naquele dia porque estava contundido, ele e Zito. Mas,
depois dos 2x0 do Milan, o Santos conseguiu virar em
apenas 21 minutos, sob tempestade, e fez com que o
Maracanã vibrasse extraordinariamente. Tantas foram
as vezes em que esse time, hoje presidido por Luiz
Álvaro Oliveira Ribeiro, que tem conduzido tão bem...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Presidente Benedito Lira agradeço se eu puder dar uma palavra mais sobre esse time formidável. Eu acabei torcendo
pelo Santos, embora residente em São Paulo, pois o meu
pai, em 1912, há 100 anos, aos 16 anos, Paulo Cochrane
Suplicy, foi fundador e jogador do – o Grêmio era o time
amador – do Santos. Então, quando eu era menino, ele
costumava me levar para assistir aos jogos, assim como
eu faço com os meus ﬁlhos e netos. Então, praticamente
toda a família, os homens da família torcem muito pelo
Santos. Fico contente que V. Exª, também do Acre, seja
um torcedor desse fantástico time. Queira Deus que Neymar, Ganso, Arouca, Rafael e Edu Dracena...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –...quem
sabe possam esses craques novamente ganhar a Libertadores da América e chegar até o Japão para uma
nova ﬁnal com o Barcelona. Aí, sim, tendo aprendido o
que foi o jogo de dezembro último, possam, de fato, os
jogadores dos Santos demonstrar que são novamente
os campeões de futebol interclubes no mundo. Meus
cumprimentos a V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy, que belo testemunho
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neste seu aparte. Agradeço muito. Essa nova diretoria
do Santos tem ajudado muito o futebol nacional. A manutenção do Neymar no Brasil foi algo que encheu de
orgulho o futebol nacional, porque ele não foi para a Europa e vai, se Deus quiser, mostrar em 2014 que é possível fazer sucesso no futebol, permanecendo no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Em votação o Requerimento nº 258, de
2012, do Sr. Senador Luiz Henrique da Silveira, que
solicita licença para se ausentar dos trabalhos da Casa
a ﬁm de participar, como membro do Parlamento do
Mercosul, da reunião mensal daquele parlamento, em
Montevidéu, Uruguai, no dia 13 de abril de 2012.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP –
AL) – Em votação o Requerimento nº 259, de 2012, do
Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, que solicita licença
para se ausentar dos trabalhos da Casa a ﬁm de participar da reunião do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, Uruguai, no período de 12 a 16 de abril de 2012.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Dando sequência, concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Benedito de Lira, que, neste
momento, preside esta sessão, caros colegas, antes
de tudo, quero aproveitar para registrar a presença de
ilustres catarinenses que se encontram aqui na tribuna
de honra: o grande jornalista catarinense, Cláudio Prisco
Paraíso, o empresário catarinense Geraldo Faraco e o
advogado Olavo Rigon. São três personagens catarinenses que prestigiam esta sessão e estão aqui, na
tribuna de honra. Faço este registro com muita honra.
Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, assistimos
perplexos – mas de braços cruzados – a uma tragédia
climática abater vidas de brasileiros e deixar profundas sequelas e prejuízos que levarão anos para serem
reconstruídos. Até que venha a próxima enxurrada, e
comecemos tudo novamente.
Dessa vez, a vítima foi Teresópolis, na região
serrana do Rio de Janeiro, a mesma que, recentemente, passou por uma das maiores tragédias que o País
já viu. No ﬁnal da última semana, as chuvas ﬁzeram
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cinco vítimas fatais e deixaram mais de mil pessoas
desabrigadas ou desalojadas.
A ironia maior é que, de acordo com as autoridades de Defesa Civil local, os sistemas de alerta que
deveriam avisar a população localizada em área de
risco falharam. A sirene tocou somente quando a enxurrada já levava as casas. Repito: ela tocou, mas só
quando a enxurrada já estava visitando as casas. Não
é nossa intenção, neste momento, apontar o dedo para
ninguém nem achar culpados momentâneos. Mas não
podemos, de forma alguma, calar diante do fato inegável da falta de investimento em políticas de prevenção.
Esta Casa tem empreendido esforços para que
o problema ganhe solução o mais breve possível. O
caminho passa, essencialmente, pela estruturação da
Defesa Civil em Estados e Municípios e pelo estabelecimento de políticas públicas eﬁcientes, aliadas a uma
ocupação ordenada do solo urbano. Acima de tudo, no
entanto, está a deﬁnição da prevenção como prioridade
absoluta no direcionamento dessas políticas públicas.
E todos sabemos, nobres colegas, que não é possível
executar estratégias eﬁcientes de prevenção sem os
recursos necessários para tal.
Durante vários meses de 2011, no ano passado, a
Comissão Especial do Senado para alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil, sob o comando do Senador
Jorge Vianna e com a nossa relatoria, estudou e ouviu
especialistas do Brasil inteiro, chegando a um preciso
diagnóstico do quadro atual e das mudanças necessárias.
O relatório ﬁnal, aprovado por unanimidade na Comissão,
foi convertido em projeto de lei, que está em tramitação.
No mês passado, votamos neste plenário o Projeto
de Lei de Conversão nº 04, de 2012, oriundo de uma
medida provisória do Governo, que instituiu a Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil, organizando e deﬁnindo competências da União, Estados e Municípios,
além de criar um cadastro nacional de áreas de risco.
Na ocasião, tínhamos total consciência de que a
medida estava incompleta: faltava a essencial dotação
orçamentária para a plena execução das medidas de
prevenção e preparação. Para corrigir essa carência,
propusemos emendas que reformulavam o Fundo Nacional de Calamidades Públicas, bem como criavam
novas fontes de recursos.
Em acordo com nosso Líder do Governo, Eduardo Braga, com aval da Ministra da Casa Civil, Gleisi
Hoffmann, optamos pela retirada dessas emendas,
garantindo a aprovação do projeto. A condição para
que isso ocorresse foi o compromisso assumido de
que, ainda no mês de abril, o Governo enviaria ao
Congresso um projeto de lei que ﬁrmaria um novo e
amplo marco regulatório para a Defesa Civil no País,
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já com a possibilidade de inserir as obrigatórias alterações no Fundo Nacional e suas fontes de recursos.
Não queremos e não é nossa intenção cobrar ou,
como se diz popularmente, colocar a faca no pescoço de ninguém. Desejo, contudo, fazer um alerta, um
chamamento. Reformular a Defesa Civil não representa apenas o cumprimento de um acordo político
com este ou aquele Senador. Muito mais do que isso,
signiﬁca preservar a vida de milhares de brasileiros,
deixar esta posição desconfortável de omissão e de
resignação diante das tragédias climáticas e garantir
uma alteração radical no nosso paradigma de Defesa
Civil – da reconstrução para a prevenção.
O grande marco, a grande saída é partirmos
para a prevenção em vez da reconstrução. A saída é
remediar. Precisamos partir para a prevenção, porque
cada real aplicado na prevenção economiza R$7,00 na
reconstrução depois. Esta, a grande saída.
Essa é a única maneira de garantirmos um direito
básico, fundamental, de que as chuvas não levarão os
lares que abrigam nossas famílias.
Faço esse alerta, aproveitando, infelizmente, a
tragédia que houve agora em Teresópolis para recordarmos o compromisso que temos – o Governo conosco, nós com o Governo, nós com o Brasil, acima
de tudo – para, durante o mês de abril, vir a esta Casa
uma proposta – e esperamos que isso ocorra – para,
de uma vez por todas, oferecermos ao País um verdadeiro arcabouço de Defesa Civil, com começo, meio e
ﬁm, principalmente ﬁrmando pé na prevenção.
Essas são as considerações que não poderia
deixar de trazer neste momento, caro Presidente e
nobres Colegas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Com a palavra o Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
Ausente.
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Benedito de Lira, há três semanas, apresentei dois requerimentos à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
No primeiro, o Senado Federal transmite ao governo
dos Estados Unidos da América, ou seja, ao Presidente
Barack Obama e ao congresso norte-americano o apelo
e a manifestação do Senado Federal no sentido de que
os Estados Unidos da América suspendam o bloqueio
econômico e comercial a Cuba, libertem os cidadãos
cubanos que se encontram presos em seu território por
motivos políticos, como é o caso de Tony Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino, Gerardo Hernández
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Nordelo e René González, bem como fechem deﬁnitivamente a prisão instalada na base de Guantánamo. Acho
importante que a Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional tenha aprovado, por consenso, por unanimidade de todos os presentes, esse requerimento que
ainda deverá ser apreciado pelo Plenário.
Quero aqui reiterar o quão importante é que os
Estados Unidos da América suspendam o chamado
bloqueio econômico e comercial a Cuba, também denominado embargo, porque é necessário que tenhamos a
normalização da convivência de todos os estados, todas
as nações das Américas e que possa Cuba, inclusive,
participar das reuniões, como aquela que se realizará em
Cartagena, na Colômbia, nos próximos dias 14, 15 e 16,
onde estarão todos os chefes de estado, os presidentes
dos países das três Américas, salvo o Presidente Raul
Castro. Foi importante a Presidenta Dilma Rousseff ter
dito nos Estados Unidos da América que essa será a última reunião de chefes de estado das Américas em que
não deverá haver a presença do Presidente de Cuba.
Isso é muito importante, inclusive para que as
transformações que, acredito, estão sendo conduzidas
para uma boa direção por parte do governo cubano
possam avançar e ter o estímulo de todos nós.
Apresentei também na ocasião outro requerimento.
Queria ressaltar a referência à anistia aos cubanos
que se encontram presos no território norte-americano: Tony
Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino, Gerado
Hernández Nordelo e René González. Eles são justamente objeto da investigação aprofundada que fez o escritor e
jornalista Fernando Morais, que, no seu livro, publicado em
2011, trouxe a revelação muito importante de como esses
cinco cubanos procuraram realizar um procedimento para
se inﬁltrarem nos grupos de cubanos exilados na Flórida.
Esses grupos passaram a realizar ações terroristas em
território cubano para tentar solapar o esforço de Cuba
para que houvesse, depois do ﬁm da União Soviética, um
desenvolvimento, sobretudo com base no turismo. Então,
houve um grupo de pessoas que começou a organizar até
bombardeios em hotéis e nas praias cubanas; e esses cinco cubanos resolveram realizar operações no sentido de
se inﬁltrarem em meio àquelas organizações e acabaram
sendo presos nos Estados Unidos. No ano passado, eles
já haviam cumprido doze anos de prisão.
O próprio ex-presidente Jimmy Carter, em visita
a Cuba no ano passado, mencionou que reconhece
as limitações do sistema judicial dos Estados Unidos
e que esperava que o Presidente Barack Obama lhes
concedesse indulto e os pusesse em liberdade. É importante que isso possa se realizar porque seria mais
uma contribuição para a aproximação e o maior entendimento entre os Estados Unidos e Cuba.
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Também apresentei um requerimento no sentido de que o Senado Federal transmita ao Governo de
Cuba o apelo e a manifestação no sentido de que Cuba
providencie um indulto geral aos aprisionados por posicionamentos políticos ou de consciência e autorize
todos os seus habitantes a entrar ou sair de seu país,
mesmo aqueles como a blogueira Yoani Sánchez que
criticam o regime político estabelecido na ilha.
Para justiﬁcar tal procedimento, coloquei alguns
argumentos, como aquilo que certa vez declarou Rosa
Luxemburgo ao aﬁrmar:
A liberdade apenas para os partidários do
governo, só para os membros de um partido –
por numerosos que sejam – não é liberdade. A
liberdade é sempre, pelo mesmo, a liberdade de
quem pensa de outra forma. Sem eleições gerais,
sem uma liberdade de imprensa e de reunião ilimitada, sem um choque de opiniões livre, a vida
acaba em todas as instituições públicas, vegeta,
e a burocracia torna-se o único elemento ativo.
Também lembrei, na justiﬁcativa desse requerimento, o pronunciamento da Presidenta Dilma Rousseff que, por ocasião da cerimônia de comemoração
dos 90 anos do jornal Folha de S.Paulo, disse: “Todos
nós devemos preferir um milhão de vezes os sons das
vozes críticas de uma imprensa livre ao silêncio das
ditaduras.”
E quando a Presidenta Dilma Rousseff, na entrega do Prêmio Direitos Humanos de 2011, expressou:
Sabemos todos que a democracia política
se fortalece com a democracia social. O Brasil
só será um país realmente justo e desenvolvido quando todos nós, brasileiros, formos, ao
mesmo tempo, livres para nos manifestarmos,
livres para exercer a nossa cidadania e tivermos oportunidades iguais e direitos iguais.
É essa relação biunívoca entre democracia social e democracia política, que deve ser fortalecida em
todos os países. Ela se fortalece mutuamente e não
podem existir de forma plena, separadamente. Esse
é o fundamento de nosso apelo.
Eu gostaria de ressaltar que no Manifesto de
Constituição do Partido dos Trabalhadores, datado
de 10 de fevereiro de 1980, há, na sua conclusão, um
parágrafo que diz o seguinte:
Os trabalhadores querem a independência nacional. Entendem que a Nação é o povo e,
por isso, sabem que o País só será efetivamente independente quando o Estado for dirigido
pelas massas trabalhadoras. É preciso que o
Estado se torne a expressão da sociedade, o
que só será possível quando se criarem con-
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dições de livre intervenção dos trabalhadores
nas decisões dos seus rumos. Por isso, o PT
pretende chegar ao governo e à direção do
Estado para realizar uma política democrática, do ponto de vista dos trabalhadores, tanto
no plano econômico quanto no plano social. O
PT buscará conquistar a liberdade para que o
povo possa construir uma sociedade igualitária,
onde não haja explorados nem exploradores.
O PT buscará conquistar a liberdade para que
o povo possa construir uma sociedade igualitária, onde não haja explorados nem exploradores. O PT manifesta sua solidariedade à
luta de todas as massas oprimidas do mundo.
Quando do 7º Encontro Nacional do Partido dos
Trabalhadores, ocorrido em 31 de maio e 3 de junho
de 1990, no Palácio de Convenções do Anhembi, em
São Paulo, e reaﬁrmado no 2º Congresso, em Belo
Horizonte, entre 24 e 28 de novembro de 1999, também foi ressaltada a vocação democrática do Partido
dos Trabalhadores.
Cito aqui, no item 6, as palavras desse manifesto:
O PT apóia a luta dos trabalhadores e
dos povos por sua libertação, assumindo a
defesa dos autênticos processos revolucionários, mas o faz com total independência
política, exercendo plenamente o seu direito
de crítica. Foi assim que, desde sua fundação,
o PT identiﬁcou, na maioria das experiências
do chamado socialismo real, uma teoria e
uma prática incompatíveis com o nosso projeto de socialismo. Sua profunda carência de
democracia, tanto política quanto econômica
e social; o monopólio do poder por um único
partido, mesmo onde formalmente vigora o pluralismo partidário; a simbiose partido-Estado;
o domínio da burocracia enquanto camada ou
casta privilegiada; a inexistência de uma democracia de base e de autênticas instituições
representativas; a repressão aberta ou velada
ao pluralismo ideológico e cultura; a gestão da
vida produtiva por meio de um planejamento
verticalista, autoritário e ineﬁciente – tudo isso
nega a essência mesma do socialismo petista.
Mais adiante, nesse mesmo manifesto, no item 12:
No plano político, lutamos por um socialismo que deverá não só conservar as liberdades democráticas duramente conquistadas na
sociedade capitalista, mas ampliá-las. Liberdades válidas para todos os cidadãos e cujo único
limite seja a própria institucionalidade democrática. Liberdade de opinião, de manifestação, de
organização civil e político-partidária. Instrumentos de democracia direta, garantida a participa-
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ção das massas nos vários níveis de direção
do processo político e da gestão econômica,
deverão conjugar-se com os instrumentos da
democracia representativa e com mecanismos
ágeis de consulta popular, libertos da coação
do capital e dotados de verdadeira capacidade
de expressão dos interesses coletivos.
Mesmo anterior ao Manifesto da Fundação do
Partido dos Trabalhadores houve a Carta de Princípios que os que estavam por formar o PT lançaram
publicamente no dia 1º de maio de 1979. Então, aqui,
nós vemos o que se pensava na origem do Partido dos
Trabalhadores. E neste documento, na sua página ﬁnal,
a comissão que estava formando o PT e justamente
aqueles que me convidaram a ingressar no PT quando
eu aceitei, disseram:
O PT aﬁrma seu compromisso com a
democracia plena, exercida diretamente pelas
massas, pois não há socialismo sem democracia nem democracia sem socialismo. Um
partido que almeja uma sociedade socialista e
democrática tem de ser, ele próprio, democrático nas relações que se estabelecem em seu
interior. Assim, o PT se constituirá respeitando
o direito das minorias de expressar seus pontos
de vista. Respeitará o direito à fração e às tendências, ressalvando apenas que as inscrições
serão individuais. Como organização política
que visa elevar o grau de mobilização, organização e consciência de massas, que busca
o fortalecimento e a independência política e
ideológica dos setores populares, em especial
dos trabalhadores, o PT irá promover amplo
debate de suas teses e propostas de forma a
que se integrem nas discussões.
Portanto, em todos os documentos históricos de
maior relevância da história do Partido dos Trabalhadores, Sr. Presidente Senador Benedito Lira, sempre
tivemos uma aﬁrmação muito incisiva da necessidade
de construção, por meios democráticos, de uma sociedade mais igualitária.
E é muito importante que 34 Senadores – possivelmente haveria mais se todos tivessem sido consultados – tenham recorrido da decisão tomada por
5 a 4 na Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que avaliou que não se deveria votar este
requerimento com respeito a Cuba, inclusive a menção
à blogueira Yoani Sánchez. Hoje, então, em função do
impasse e do apelo que foi feito pelo próprio meu líder, querido Senador Walter Pinheiro, que avaliou que
esse assunto deveria ser adiado para daqui a 30 dias,
na companhia de outros líderes. Eu não objetei a isso
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para que possamos todos reﬂetir melhor a respeito,
inclusive o meu próprio partido.
Eu quero que o Partido dos Trabalhadores reﬂita
em profundidade sobre tudo aquilo que nós defendemos
ao longo dos 32 anos de nossa história, porque quero
demonstrar que a atitude de recomendar às autoridades de Cuba os procedimentos de evitar que haja ali
prisões de consciência política, de que possam permitir
a seus cidadãos de saírem e ingressarem em Cuba é
algo, inclusive para a blogueira Yoani Sánchez, que está
de pleno acordo com o que nós sempre manifestamos.
Está também de pleno acordo com as manifestações
expressas em defesa da liberdade de expressão da
nossa querida Presidenta Dilma Rousseff.
Tendo em conta que ambos os requerimentos
foram adiados por 30 dias para apreciação e votação,
quero manifestar aqui às autoridades de Cuba, ao próprio
Embaixador de Cuba, às autoridades do governo cubano que seria próprio que pudessem tomar a decisão, já
que foi renovado o pedido por parte do documentarista
Cláudio Galvão, o Dado Galvão, de Jequié, para que
possa a Srª Yoani Sánchez vir ao Brasil e participar do
lançamento do documentário a respeito dela própria,
que ela possa vir, no dia 21 próximo, a Jequié, na Bahia,
e sem que haja a necessidade até de aprovação deste
requerimento aqui, até porque o visto concedido pelas
autoridades do Governo brasileiro, pelo Itamaraty, para
que Yoani Sánchez possa vir ao Brasil, foi concedido no
dia 25 de janeiro com prazo até 25 de abril; então, se
ela puder vir em 21 de abril, conforme foi feito o convite
por Claudio Galvão, ela poderá participar.
Quero transmitir às autoridades do governo cubano que sou inteiramente solidário a Cuba, quero que
Cuba avance na sua experiência de construção do
socialismo, mas acho muito importante que se possa
abrir mais, como começa a acontecer em Cuba – inclusive a própria blogueira Yoani Sánchez em seu blog
– observado, lido e visto pelas pessoas que acessam
a Internet em Cuba, que são em número crescente.
Mas quero informar que hoje em diálogo que tive com
ela, por telefone, ela disse a mim que condena o embargo ou o bloqueio feito pelos Estados Unidos com
respeito a Cuba e quer muito que isso se encerre o
mais rapidamente possível.
A minha convicção é de que, na medida em que
as autoridades cubanas derem sinais positivos de maior
liberdade, inclusive para que Yoani Sánchez possa sair
e voltar a Cuba, isto será uma contribuição para que
logo, logo tenha Cuba o ﬁm do bloqueio, do embargo e
também venha a participar de reuniões, como aquela
que se realizará em Cartagena com todos os chefes
de estados das Américas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Bendito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Dando continuidade, concedo a palavra ao Senador Sérgio Petecão, inscrito pela Liderança do PSD.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Benedito de Lira, tenho uma grande honra
de usar a tribuna no dia de hoje, quando esta Casa
sendo presidida por V. Exª, uma liderança das Alagoas, personalidade por quem tenho um carinho e uma
estima muito grandes.
Queria também fazer um registro especial. Tenho
a honra de receber a visita, hoje, do amigo, Deputado
Federal pelo meu Estado, Marcio Bittar, que está aqui
presente no plenário desta Casa.
Sr. Presidente, na verdade, venho à tribuna nesta
tarde-noite de hoje apenas para fazer alguns agradecimentos. Nós, por todo o mês de março, estivemos numa
articulação para tentar levar o time, o time do Congresso,
time composto por Deputados Federais e Senadores...
Inclusive estamos sentindo a ausência de alguns Senadores. Quem tem ido lá é o Senador Aécio Neves, mas hoje,
como ﬁz uma convocação na Comissão de Constituição
e Justiça, já apareceu o Senador Randolfe Rodrigues,
que disse que vai lá hoje à noite, quando haverá mais um
treino de apronto do nosso time. E nós tivemos o prazer,
nós ﬁzemos o convite ao time do Congresso e tivemos o
prazer de receber no nosso Estado, no Estado do Acre,
no dia 29 de março, a presença desse time. Foi um jogo
beneﬁcente que tinha o objetivo de arrecadar donativos
para as pessoas que foram atingidas, no mês atrasado,
pelas enchentes do rio Acre.
Foi uma festa bonita que, além de arrecadar algo
em torno de 360 cestas básicas e um valor de R$40
mil, nós conseguimos levar um número expressivo de
pessoas ao Estádio Florestão. Foi um pouco de alegria
que conseguimos levar ao povo do Acre.
Então, aqui, em meu nome, em nome do povo acreano, em nome daquelas pessoas que foram ao estádio,
queria agradecer a todos os Deputados Federais, os Senadores... O Senador Aécio esteve lá. S. Exª teve de antecipar a sua ida ao estádio, mas foi lá, num gesto de muito
respeito e de muito carinho pelo povo do Acre. S. Exª, é
bom registrar, esteve lá a convite do Deputado Marcio Bittar,
a nosso convite, presenciando a situação do nosso povo.
Então, ﬁca aqui o nosso agradecimento a todos
os parlamentares. Não vou citar nomes, porque foi um
número grande de parlamentares federais, 19 Deputados Federais. Foi um jogo duro. O time do Congresso
conseguiu vencer por 5 a 3, mas quem ganhou foi a
torcida, que foi assistir àquele grande jogo.
Infelizmente, como nem tudo é alegria, nem tudo
é festa, tivemos uma decisão, de certa forma atrapalhada, do Governador do Estado, que não aceitou os
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donativos que foram feitos. Fizemos um convite à Defesa Civil do nosso Estado para que fosse coordenar
e recolher. E o objetivo era que pudéssemos entregar
aqueles donativos à Defesa Civil, para que ela ﬁzesse a devida distribuição. Porém, para nossa surpresa,
uma semana antes, a Primeira-Dama do Estado foi à
televisão e disse que estava suspenso o recebimento
de qualquer tipo de donativo.
Foi como se aquele apelo que ﬁzemos aqui da
tribuna... Não só eu, como o Senador Jorge Viana e
o Senador Aníbal Diniz viemos à tribuna, pedimos
socorro ao povo brasileiro. Foi decretado estado de
calamidade no Município de Rio Branco, onde mais
de 150 mil habitantes foram atingidos. E, de repente,
a Primeira-Dama do Estado diz que estava suspensa
a arrecadação de benefícios.
Achei que aquela foi uma atitude muito pequena.
Mas, infelizmente, nem tudo é alegria. Ficava muito
ruim. Já imaginou se viéssemos à tribuna e disséssemos: “Não; aquele apelo que nós ﬁzemos aqui ao
povo brasileiro, às instituições, não era verdadeiro, era
brincadeira”. Isso ﬁcaria muito ruim.
Nós sabemos que o povo do Acre passou por
uma situação muito difícil, o Governo do Estado cumpriu um papel importante, deu atenção, mas eu penso que qualquer ajuda que venha, seja lá de onde for,
sempre será bem vinda.
Então, nós ﬁzemos isso com apoio dos nossos
Deputados Federais e, graças a Deus, conseguimos
fazer uma festa muito bonita.
Queria agradecer também aqui, de coração, minha
companheira de partido, Senadora Kátia Abreu, que
também atendeu o nosso pedido, quando estivemos
aqui na tribuna desta Casa, de que S. Exª, através da
CNA, através do Senar, ajudasse o povo do Acre. E
S. Exª, de pronto, assumiu esse compromisso, cuidou
dessa articulação, e, para nossa grata surpresa, para
nossa satisfação e alegria, tivemos o prazer de receber, na segunda-feira passada, a doação de onze mil
litros de leite e 520 cestas básicas. São cestas básicas
que, com certeza, irão ajudar o povo do nosso Estado,
principalmente aquelas pessoas que foram atingidas.
Ainda agora, quero fazer um registro especial de
agradecimento ao Presidente do Tribunal de Justiça,
na o Dr. Odair Longuini. Diante da situação que nos foi
posta, qual seja a de que o Governador não recebeu
os donativos, o Governador não recebeu a doação que
foi ﬁta pela CNA em parceria com o Senar, nós procuramos o Desembargador Arquilau que nos orientou a
que procurássemos o Presidente do Tribunal de Justiça,
Dr. Odair Longuini, e S. Exª, de pronto, nos atendeu
colocando o Projeto Cidadão á disposição para fazer
a distribuição desses donativos.
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Quero, então, de público, agradecer, em meu
nome, em nome dos Deputados Federais que estiveram no meu Estado fazendo aquele jogo beneﬁcente,
em nome do povo do Acre, a S. Exª o Presidente do
TJ do Acre, que colocou toda a estrutura do Projeto
Cidadão para receber esses donativos. E S. Exª me
falava do cadastro que ele tem dessas pessoas, do
trabalho social que faz há muitos anos. É um trabalho
reconhecido pela população do nosso Estado, e eles
distribuirão esses donativos.
As minhas palavras aqui eram apenas de agradecimento. Não tenho nada contra o Governador, não tenho
anda contra ninguém. O que nós queríamos era apenas
fazer o que ﬁzemos. Nós ﬁzemos a nossa parte. Esse
é um momento de cada um fazer a sua parte, e, nós,
dentro das nossas possibilidades, ﬁzemos a nossa parte.
Quero agradecer também o apoio da Câmara de
Vereadores do Município de Rio Branco que esteve
presente – e os Vereadores participaram da festa –,
aos Deputados Estaduais que puderam estar presente também, aos nossos Deputados Federais que estiveram lá: a Deputada Perpétua, a Deputada Antônia
Lúcia, o Deputado Márcio Bittar, o ex-Deputado Zico
Bronzeado e o ex-Deputado Chicão Brígido também
estiveram lá participando dessa festa bonita.
Dessa forma, registro que o importante é que
conseguimos ver o sorriso de volta ao rosto do povo
do acre. Foi, assim, uma festa muito bonita, uma festa alegre. Teve a participação de todos os atletas que
estavam ali presentes.
Assim, queria, aqui, mais uma vez, agradecer, de
coração, a todos. Agradecer, em especial, a imprensa
do nosso Estado, que fez uma cobertura maravilhosa,
divulgando com antecedência esse evento, fazendo um
chamamento à população para que estivesse presente. E
isso, para nós, é fruto de muita alegria e muita gratiﬁcação.
Então, queria aqui, mais uma vez, Presidente,
agradecer a todos que, de forma direta ou indireta,
ajudaram-nos para que pudéssemos realizar aquele
evento na nossa capital, Rio Branco.
Agradeço ainda ao pessoal da APAE, que também
fez uma festa bonita para receber o jogador Romário.
Romário que tem um trabalho maravilhoso, Senador
Lindbergh, V. Exª também. Já o vi nesta tribuna pedindo
para que o Governo Federal dê uma ajuda especial,
um tratamento especial às Apaes do nosso País. V. Exª
que me disse que tem um carinho muito especial, que
tem uma ﬁlha que é especial também.
O Romário tem rodado este Brasil todo num verdadeiro trabalho de cidadão, de ser humano sensível
a essa causa. Sinceramente, conheci o Romário nos
campos de futebol, pela televisão, mas, hoje, conheço
o Romário parlamentar, o Romário cidadão, o Romário
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ser humano. Uma pessoa de coração grande, sensível. E ele fez questão, Senador Lindbergh, lá no meu
Estado, de fazer uma visita à sede da Apae e assumir
alguns compromissos no sentido de ajudar o trabalho
não só da Apae de Rio Branco, mas também a Apae
de Cruzeiro do Sul.
Para nós, é muito gratiﬁcante saber que pessoas
como Romário têm a sensibilidade e o interesse em
ajudar essa instituição que precisa, e muito, de nosso
apoio, como as Apaes do Brasil inteiro.
Então, Presidente, meu muito obrigado. E, mais
uma vez, obrigado a todos mesmo que, mesmo de forma indireta, ajudaram-nos nesse evento que trouxe um
benefício muito grande para o meu Estado.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Na sequência, com a palavra...
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente, queria falar pela ordem, por favor.
Posso falar dali um minutinho, Sr. Presidente?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente, só para fazer um registro.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Com a palavra o Senador Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós nos
reunimos hoje, todos os Senadores do PDT, e fechamos
questão para apoiar a CPI, que é uma CPMI, a CPI mista
baseada na Operação Monte Carlo. Tivemos a reunião
agora com todos os líderes e quero aqui registrar a posição
do PDT, de todos os Senadores. Estamos todos juntos
apoiando isso que entendemos que é importante para
a democracia, para o desenvolvimento do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Agradeço a V. Exª.
Pelo acordo com o Ivo Cassol, passo a palavra
ao Senador Gim Argello, pela ordem.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente desta sessão, nobre Senador Benedito de Lira.
Sr. Senador Lindbergh Farias, meu muito obrigado.
Falarei por um minuto apenas.
Senador Mozarildo, senhoras e senhores, Deputado Iolando, Arthur, todos que aqui se encontram,
eu gostaria, com muita alegria, Sr. Presidente, de ler
rapidamente um comunicado, porque tivemos a primeira reunião hoje do Bloco União e Força, que é um
bloco constituído pelo glorioso Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB; pelo Partido da República, o PR; e pelo
Partido Social Cristão, o PSC. Reunimos agora treze
Senadores – treze Senadores –, Senador Benedito
de Lira. São Senadores preocupados, acima de tudo.
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E peço licença a V. Exª para ler rapidamente este
comunicado:
A sociedade brasileira caracteriza-se por
ser plural e multifacetada. Há enorme diversidade
étnica, cultural e religiosa, que vem de nossas
origens e que tem demonstrado as vantagens
da convivência, da tolerância, da aceitação das
diferenças. Existe, ademais, um substrato comum
formado pelo humanismo, pelo apreço aos valores democráticos, pelo desejo de desenvolvimento econômico, com uma face humana, bem
como pela repulsa ao pensamento único.
O nosso sistema político deve necessariamente reﬂetir os aspectos básicos da nossa sociedade e ser um sistema aberto, que
busque interagir com a comunidade de forma
desimpedida e ﬂuida. Representando uma
sociedade diversiﬁcada, a atividade política
deve ser também pluralista e não monocrática.
Nesse sistema, o Parlamento e os partidos
políticos têm a função primordial de ser o canal
de comunicação entre a sociedade e o governo.
No entanto, a função de comunicar ao governo
os sentimentos da sociedade não pode ser feita de forma tão fragmentada que sua força se
dilua e se perca. Portanto, os partidos políticos
que têm ideias comuns devem se unir para que
as vozes populares possam chegar nítidas e
fortes ao governo, e assim serem respeitadas.
O Bloco Parlamentar “União e Força”,
que se forma com o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), o Partido Republicano (PR) e o
Partido Social Cristão (PSC) tem como alicerce
os valores democráticos, humanistas e desenvolvimentistas que ambos os partidos professam. Essa união vai muito além de objetivos
meramente parlamentares e visa tornar mais
efetiva a função de defender as aspirações
da sociedade, de que todos são depositários.
Essa missão exige, assim, um esforço
constante de união e coordenação entre parlamentares para que sejam considerados no
processo decisório, e para que o Bloco partidário tenha sempre renovada a legitimidade
dada pelas forças que representa.
Além disso, Sr. Presidente, também foi aprovada uma moção do bloco parlamentar União e Força,
do Partido Trabalhista (PTB), do Partido Republicano
(PR) e do Partido Socialista Cristão (PSC), para a
instituição de um programa de ação, o que também já
foi aprovado na nossa reunião hoje, por unanimidade.
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Dizendo isso, na nossa primeira reunião também
foi aprovado, por unanimidade, o apoio à criação dessa CPMI Mista.
Portanto, quero dizer que o nosso bloco, está
aqui a concordância do nobre Senador Magno Malta,
do nobre Senador Mozarildo Cavalcanti e de todos os
que participam efetivamente da criação desse bloco...
Só tenho a dizer do meu orgulho por ter sido escolhido
líder e dizer que estamos prontos para toda a discussão que se ﬁzer necessária neste plenário. O partido,
o nosso bloco, vai estar sempre à disposição.
Dizendo essas palavras, gostaria também de
pedir agora, logo que o senhor puder, Sr. Presidente
Senador Benedito de Lira, que coloque em votação o
Requerimento nº 244, de 2012, e o Requerimento nº
21, de 2012. Seria só isso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento
nº 244, de 2012, do Senador Gim Argello e outros Senadores, solicitando a realização de sessão especial
destinada a comemorar o Dia do Defensor Público, a
realizar-se no dia 21 de maio.
Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Foram lidos anteriormente os Requerimentos
de nºs 21 e 118, de 2012, do Senador Gim Argello e
outros Senadores, solicitando a realização de sessão
especial destinada a comemorar o Dia do Corretor de
Imóveis, a realizar-se no dia 17 de setembro.
Em votação os requerimentos.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que os
aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana passada, a Ministra Ideli veio a público falar de
uma proposta, Senador Flexa Ribeiro, Senador Jader
Barbalho, que foi Governador de Estado, sobre a renegociação da dívida dos Estados.
Aqui, desde o debate dos royalties, nós levantávamos que há um conjunto de questões, como o
Fundo de Participação dos Estados – este Congresso
Nacional, até o ﬁnal de 2012, tem de elaborar critérios
de distribuição e de rateio do Fundo de Participação

84

11504

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dos Estados – como a dívida dos Estados, como a discussão dos royalties, como o comércio eletrônico, há
várias questões federativas que estão ligadas, sobre
as quais este Senado Federal tem de fazer um debate
com profundidade.
E a Ministra Ideli, na quinta-feira, falou que o Governo ﬁnalmente está disposto e vai entrar no debate da
dívida dos Estados e apresentou inclusive uma proposta,
que era trocar o indexador, que hoje é IGPD-I mais 6 a 9%.
É um absurdo que seja esse indexador. Para os
senhores terem uma ideia, no ano passado os Governos
dos Estados pagaram algo em torno de 17,3% a 20,3%
porque o IGPD-I utilizado no ano anterior foi 11,3%. Então, com o IGPD-I alto, mais 6% a 9%, os governadores,
os Governos estaduais pagaram entre 17% a 20%, ou
seja, Senador Benedito de Lira, a União estava lucrando
com a dívida dos Estados, porque a taxa Selic está 9,5%.
Como emprestar 17,3% a 20,3%? Foi essa a
realidade, num contexto completamente diferente da
nossa economia. Hoje as taxas de juros mundiais estão aí, 0,25%, 0,50%. Então, é necessário modiﬁcar
esse indexador.
Portanto, quero primeiro parabenizar o Governo
Federal por ter, neste momento, aceitado que tem que
ser rediscutida a dívida dos Estados. No entanto, creio,
e vou aqui trazer a minha opinião como Senador, que
o melhor indexador não é a taxa Selic.
A proposta do Governo foi de colocar indexada
agora à taxa Selic. A taxa Selic é um instrumento de
política monetária. O Governo, com razão, está fazendo um trabalho para desindexar a remuneração dos
títulos públicos federais da taxa Selic. Tem feito isso
com êxito. E a gente sabe que hoje a taxa é cadente.
Na próxima reunião do Copom com certeza vai
cair para 9%. Mas a gente pode ter outro momento de
inﬂação alta em que vai ser necessário subir a taxa Selic.
Então, eu queria chamar à reﬂexão o Ministério
da Fazenda. É necessário achar outro indexador. Eu
apresentei um projeto neste Senado Federal que coloca TJLP. Por que TJLP? Porque a TJLP é justamente
um recurso que o Governo empresta ao BNDES, 6%.
Vale dizer inclusive que o BNDES tem emprestado, pelo PSI (Programa de Sustentação do Investimento), às empresas, a menos de 6%. Tem emprestado entre 6% e 3%, valores inferiores, inclusive. Então,
esse número é um número bastante razoável.
O Senador Francisco Dornelles apresentou outro
projeto, falando num índice preﬁxado de 3%, mais baixo
ainda. É um projeto muito interessante o apresentado
pelo Senador Francisco Dornelles, inclusive porque
discute o montante da dívida. Ele volta à renegociação
de 97, coloca o IPCA e faz uma discussão sobre esse
montante da dívida.
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Pois bem, meu projeto fala da TJLP. Mas por que
subo à tribuna? Porque, além da discussão do indexador, temos de entrar no comprometimento da Receita Corrente Líquida. Hoje, se for aprovado do jeito
que está, só mudando para taxa Selic, não se alivia
quase em nada os Estados da Federação porque o
pagamento da parcela mensal é superior aos 13% de
comprometimento da Receita Corrente Líquida.
O projeto que apresentei nesta Casa – e quero
levar essa proposta para o Ministro Mantega nessas
discussões que vão acontecer na rodada de negociações com os governadores – é para diminuir o comprometimento da Receita Corrente Líquida em dois pontos
percentuais. Isso abriria caminho para os Estados terem
condições de fazer novos investimentos. Mexer nesse
comprometimento da Receita Corrente Líquida é que
pode gerar dinheiro na caixa dos Estados. Isso pode ser
feito por resolução aqui do Senado Federal. É algo que
nós, Senadores, podemos fazer com certa velocidade.
Então, quero aqui, nesse pronunciamento, introduzir
esse ponto. Além da discussão do indexador, temos de
puxar o debate para o percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida. Para o senhor ter uma
ideia, Presidente Benedito de Lira, se nós diminuirmos
dois pontos no comprometimento da Receita Corrente
Líquida, o seu Estado, o Estado de Alagoas, teria uma
capacidade de investimento, por ano, de 108 milhões.
O Estado do Pará, se a gente diminuir dois pontos do
comprometimento da Receita Corrente Líquida, poderia
ter de investimentos 235 milhões. Estou dizendo isso,
Senador Flexa, porque quero entrar nesse debate sobre
as dívidas. É fundamental mexer no indexador, mas nós
temos de abrir espaço para os governos estaduais aumentarem seus investimentos diminuindo esse percentual
de comprometimento da Receita Corrente Líquida. Dou
o exemplo do Pará: diminuindo dois pontos do comprometimento da Receita Corrente Líquida, abre-se um espaço de investimentos de mais de 235 milhões; no Rio
de Janeiro, de 752 bilhões; em São Paulo 2,442 bilhões.
Acho que a Presidenta Dilma, depois de chamar
os empresários, os grandes industriais deste País, de
apresentar uma política industrial, de pedir aumento
em nossos investimentos... O Brasil tem esse grande
desaﬁo: o de aumentar a nossa capacidade de investimento, que ainda é muito baixa, é algo em torno de
19% do PIB. A meta para Dilma, em 2014, é chegar
perto de 24% do PIB. Depois de ter chamado os empresários e os industriais, tem de, a partir dessa discussão da dívida dos Estados, chamar os governadores
e vincular esse espaço que pode ser aberto a novos
investimentos dos governos dos Estados. É importante
que se saiba disso. O investimento feito pelos Estados
e pelas prefeituras, na verdade, no momento em que
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precisamos acelerar o crescimento de nossa economia, é injeção na veia do crescimento econômico, é
fundamental. Então, minha proposta nesse debate – e
amanhã vamos ter discussões aqui nesta Casa envolvendo o Ministério da Fazenda – é que a gente discuta...
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – V. Exª
me concede um aparte, Senador Lindbergh?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Claro, Senador Flexa.
É que a gente discuta, a partir desse abatimento,
desse comprometimento da Receita Corrente Líquida,
um plano de investimento envolvendo todos os governos dos Estados, o que vai justamente no sentido de
todas as falas da Presidenta Dilma de que este País
tem de recuperar o crescimento, principalmente por
meio do aumento dos investimentos, e não só com o
aumento das suas demandas.
Senador Flexa.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – V. Exª tem
razão nos dois pontos que aborda no pronunciamento
que faz na noite de hoje, com a competência que lhe é
peculiar. Primeiro, que a proposta que o Governo faz da
revisão do índice de correção dos contratos de dívida
dos Estados e Municípios é inaceitável. Como é que se
coloca... Tem que mudar o indexador. Os Estados e Municípios já pagaram, ao longo do tempo, as suas dívidas
por várias vezes e devem, hoje, várias vezes o valor da
dívida que tomaram. O Estado do Pará é um exemplo,
assim como todos os Estados. Agora, mudar do indexador de hoje, que é o IGPM, para a Selic, que ﬁca à mercê
do credor... O credor é a União. Quem estabelece a taxa
Selic é a União, o Banco Central. Hoje, na CAE, acho
que foi o Senador Aloysio Nunes Ferreira quem disse:
“É como se eu alugasse um apartamento e, no contrato
de aluguel, o meu locatário deixasse em aberto que, ao
terminar o primeiro ano do contrato, o reajuste ﬁcará por
conta dele”. Então, o valor do reajuste ﬁcaria em aberto.
Ele estabeleceria qual seria esse multiplicador. É o caso
da Selic; a União diria. Como V. Exª colocou, hoje, a tendência é de redução, mas não se sabe – Deus queira
que não aconteça –, no futuro, qual a tendência que terá.
Então, o indexador que se pretende, acho que deva ser
o IPCA. V. Exª está sugerindo outro, mas nós temos que
discutir, e o fórum adequado para discussão é o Congresso Nacional. É o que nós vamos fazer. Amanhã vamos
ter uma audiência na CAE para começar a discutir essa
questão exatamente da revisão das dívidas dos Estados
e Municípios. E o outro ponto que V. Exª aborda é exatamente este: o Governador do meu Estado, Simão Jatene,
já coloca há muito tempo essa proposta de que, ao reduzir
o esforço dos Estados e Municípios no pagamento das
dívidas, essa redução não seja livre para os Estados e
Municípios, que seja um compromisso de investimento
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real, ou seja, que o valor seja aplicado em investimentos
nas diversas áreas de melhoria da qualidade de vida da
população. Então, V. Exª está realmente no caminho que
todos nós temos que defender como uma solução para
essa revisão. Tem o nosso apoio, e vamos combater o
bom combate, Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro. Eu o alertaria
para o fato de que o problema de indexar com o IPCA
é porque nós temos que... Há uma cultura de indexar
com a inﬂação, e acho que não podemos abrir esse
precedente, nós temos que fazer justamente o contrário na nossa economia: caminhar sempre no sentido
de desindexação com qualquer índice de inﬂação. Então, eu não considero a ideia do IPCA uma boa ideia.
Quanto ao argumento da taxa Selic, V. Exª tem toda a
razão: a taxa Selic é um instrumento de política monetária que tem que ser usado da forma mais livre possível, baixar a taxa de juros e, em alguns momentos,
quando a inﬂação estiver muito alta, subir; não pode
estar vinculada, não pode estar atrelada.
Volto a dizer: o Governo fez um esforço gigantesco, está mudando o perﬁl da dívida, desatrelando com
a remuneração dos títulos públicos federais, mas, para
o senhor ter uma ideia em relação à situação da dívida
dos Estados, vou citar aqui alguns exemplos: a dívida de
Minas Gerais, em 1997, era R$17 bilhões, pagou R$18
bilhões, hoje é R$55 bilhões; a dívida do Estado do Rio de
Janeiro era, em 2000, R$23 bilhões, hoje é R$41 bilhões.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Pagou
quanto?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Esse número eu não tenho aqui, Senador Flexa, mas
todos pagaram muito, muito mais. A dívida do Estado de
São Paulo, que era de R$64 bilhões, subiu para R$163
bilhões, e assim vai em praticamente todos os Estados.
Na verdade, O Estado do Pará, o Estado de V. Exª
e do Senador Jader, é uma das exceções. O Estado
tem uma dívida de R$1,190 bilhão, caiu para R$1,183
bilhão. É um dos poucos Estados da Federação que
teve uma redução da dívida.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Pagou
quanto?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Pagou muito. Não estou com esse número aqui. Mas,
na maior parte dos Estados brasileiros, essa é a situação. Então, nós temos que mexer de fato.
Por isso quero saudar a posição da Ministra Ideli,
dizer que é importante trazer este debate à tona. Do
jeito que está, não dá para ﬁcar. Os Estados não estão aguentando.
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Volto a repetir o que falei no começo. A União
estava lucrando, porque taxa Selic a 9,5%, os Estados
pagaram de 17% a 20%.
Agora, eu acho que esta Casa tem que se concentrar neste debate. Nestes próximos quinze dias,
tem que sair uma proposta que uniﬁque um sentimento
aqui no Senado Federal em negociação com o Governo Federal. Vários Senadores apresentaram projetos.
Eu vou conceder um aparte ao Senador Ivo Cassol.
O Senador Francisco Dornelles apresentou, hoje,
um projeto muito interessante. A minha sugestão é
que o Senador Francisco Dornelles convocasse todos os Senadores que são autores do projeto, para
que a gente consiga aqui uniﬁcar, no debate com os
governadores, uma proposta para negociar com o Ministério da Fazenda.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado,
Senador. Eu quero aqui dar como exemplo de ex-governador que fui do Estado de Rondônia: o Estado de
Rondônia contraiu uma dívida que não era dele. Houve a intervenção do Raet do Banco Central. A dívida
era de 48 milhões. Depois de três anos de intervenção
do Banco Central, devolveram com 548 milhões. Nós
pagamos por doze anos a dívida, pagamos mais de
2 bilhões corrigidos. Devemos ainda dezoito anos, e
esses dezoito anos dão praticamente mais 2 bilhões.
Se for botar a correção, ainda tem muito para cima. Ao
mesmo tempo em que esta Casa vem buscar equacionar esses débitos que os Estados têm, e a União, que
está enxugando e, ao mesmo tempo, colocando juros
menores na praça, é inaceitável o valor que cobra dos
Estados e dos Municípios. Além disso tudo, o que me
entristece, nobre colega, é que o Governo Federal está
oferecendo dinheiro, recurso para os Estados, com o
juro de 1,1% ao ano, mas, ao mesmo tempo, está indexando novamente à inﬂação, taxa Selic e vice-versa. E,
aí, eu vejo um discurso, igual aconteceu no Estado de
Rondônia há poucos dias. Deram 1 bilhão de isenção
para as usinas. E eu recebi um documento da Aneel
esta semana, que dizia que esses valores dos impostos federais, estaduais e municipais estavam embutidos e, ao mesmo tempo, o Governo do Estado veio
buscar 543 milhões emprestados. Foi muito cômodo
para o Palácio do Planalto oferecer esse empréstimo
sem sequer o Estado ter condição de pegar dinheiro.
Há poucos dias, o nobre colega participou da reunião
da CAE, juntamente com o Senador Requião, quando
o Estado não tinha crédito para pegar R$10 milhões,
US$6 milhões, com aval do Governo Federal. Mesmo assim, o Ministério da Fazenda ofereceu dinheiro
para o Governo do Estado de Rondônia, a Assembleia Legislativa aprovou, com 1,1% de juro ao ano,
mais a correção. É outra pegadinha, que, infelizmen-
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te, o povo do meu Estado de Rondônia vai pagar por
vários e vários anos, porque é inaceitável a maneira
como está se fazendo hoje, quando os juros do Brasil
são os mais caros do mundo. Então, você está correto
quando faz este discurso. O meu Líder e Presidente do
meu partido, Dornelles, está junto com esse projeto,
trabalhando, e já mandou uma cópia para mim. Vocês
têm, com certeza, a parceria deste colega, para que
possamos diminuir os custos para o Estado, sobrando
mais dinheiro para fazer saúde, educação, segurança,
atendendo a essas áreas sociais. Obrigado e parabéns.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Eu agradeço a V. Exª, Senador Ivo Cassol. V. Exª tem
razão. Temos é de construir um caminho de termos
juros parecidos com os da iniciativa privada. Volto a
dizer que as empresas, no Programa de Sustentação
do Investimento, têm conseguido ﬁnanciamento a menos de 6%, a 5%, 4%, 3%. Então, não dá para aceitar
que os Estados paguem 17%.
Isso casa com o momento em que vivemos, com
a necessidade de ampliar os investimentos. Os governadores têm de ser chamados, como os empresários
foram chamados, a contribuir com esses investimentos
a partir dessa renegociação da dívida dos Estados.
Eu quero concluir a minha fala, Presidente Senador Benedito de Lira, dizendo que, amanhã, retorno
à tribuna para falar sobre política econômica, mas os
números da inﬂação agora mostram que temos condições de descer a taxa Selic para muito menos de
9%. A última ata da reunião do Banco Central falava
em parar em 9%. As condições objetivas estão dadas
para irmos além de 9%. Estão dadas! Eu acho, sinceramente – e vou me alongar neste discurso amanhã,
vou falar amanhã sobre este tema – que a Presidenta
Dilma tem de aproveitar a sua alta popularidade neste
momento para resolver as questões que têm de ser resolvidas, para fazer a taxa de juros baixar para menos
de 9%. Falo concretamente na questão da poupança
e em outros pontos. É hora de utilizar a força política
acumulada, para que construamos, de fato, outro arranjo macroeconômico, mudando esta história de este
País ser campeão de juros em todo o mundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço os apartes dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Mesa cumprimenta V. Exª por esse tema,
que é recorrente. Todos nós temos que encontrar o caminho que minimize as diﬁculdades que atravessam
os Estados brasileiros.
Concedo a palavra, pela Liderança do PP, ao
Senador Ivo Cassol.
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O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nobres colegas Senadores e
Senadoras.
Mais uma vez, subo à tribuna desta Casa, primeiro, para parabenizar projeto de lei igual a este sobre o
qual o nobre colega Lindbergh há pouco discursava.
A nossa preocupação, ainda na minha gestão de Governador de Rondônia, era buscar não o perdão da
dívida do Estado, mas a sua revisão. Os técnicos e
peritos já veriﬁcaram a dívida, a diminuição, os erros,
e já conseguimos provar que temos uma economia,
no mínimo, em torno de R$1 bilhão – mas graças à
teimosia deste Senador, que, na época, era Governador do Estado de Rondônia.
Ao mesmo tempo, hoje, quero aqui fazer um discurso voltado praticamente para o povo do meu Estado,
especialmente mandar um abraço para este grande
guerreiro, lutador, grande liderança e grande pioneiro
do Estado de Rondônia, Walter Bártolo, que foi Secretário de Estado, homem que cuidava dos ribeirinhos.
Parabenizo também os amigos e lideranças da
cidade de Guajará-Mirim, a Pérola do Mamoré, que hoje
faz 83 anos de emancipação política. É o Município do
País que tem a maior preservação ambiental, mais de
95%. Infelizmente, pelo Governo Federal, não é compensado em nada, e as demandas são muito grandes.
Em nome do Presidente da Câmara, Vereador Célio,
do meu amigo e parceiro de todas as horas, ex-Deputado
Estadual e Secretário de Estado do meu governo, Miguel
Sena, quero mandar um abraço para Canduri, Paulo Varejão, Paulo Dumali, para o Prefeito Atalibio e para toda a
população de Guajará-Mirim e desejar sucesso e muita
esperança, nos próximos dias, nos próximos anos, especialmente quanto à questão da gestão pública.
Mas vou falar agora um pouco mais de Rondônia, dos últimos acontecimentos e também da cidade
de Porto Velho.
Todo mundo acompanhou, em 2010 e no começo de 2011, os discursos, de um lado, do nosso
atual Governador do Estado de Rondônia; discursos
do Prefeito da capital, Roberto Sobrinho, do Partido
dos Trabalhadores do nosso Estado; e discursos dos
partidos que ﬁzeram a composição política para poder
vencer as eleições no Estado de Rondônia em 2010.
Ouvimos os discursos e assistimos aos programas
eleitorais que diziam o seguinte: “Agora, sim, Rondônia vai crescer. Agora, sim, Rondônia vai desenvolver.
Agora, sim, Porto Velho vai ser a cidade dos sonhos.
Agora há a integração dos partidos da base aliada, tanto
do PMDB do Confúcio como do PT, trabalhando num
só rumo, num só propósito”. E a população acreditou
nessa nova Rondônia. Prometeram que, em noventa
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dias, todos os problemas do Estado de Rondônia estariam resolvidos. E olhe que nós entregamos um Estado enxuto; nós entregamos um Estado organizado;
nós entregamos um Estado com dinheiro em conta.
Mas, infelizmente, nesses quinze para dezesseis
meses, nós vimos, não só no Estado de Rondônia, mas
também em todo o País, a cada momento, desmanchar-se, dissolver-se – parece até aquele prédio do Rio de
Janeiro que caiu, desabou e levou os outros prédios
menores para baixo – aquela expectativa que criaram,
meu amigo Walter Bártolo, meus grandes amigos e
pioneiros do Estado de Rondônia, a expectativa de
resolver o problema de Porto Velho.
Eu sempre fui parceiro do povo de Porto Velho. Eu
sempre fui parceiro da população da capital do nosso
Estado de Rondônia. Eu fui mal compreendido pelos
adversários. Esse era o jogo de quem não queria que
desse certo, Mas eu ﬁz o meu dever de casa, eu cuidava
dos ribeirinhos. Todos os moradores do Baixo Madeira
e do Alto Madeira contavam constantemente com a
presença do governador à época, que era Ivo Cassol.
Na cidade de Porto Velho, mesmo contra a vontade do Prefeito, quantas e quantas vezes eu coloquei
os equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio. Também coloquei as máquinas
do DER e arrumamos os bairros. Houve uma época
que me recordo em que nós arrumávamos os bairros
de Porto Velho e, em um bairro da capital, com as máquinas trabalhando, umas crianças de oito a dez anos
de idade se assustaram com as máquinas e saíram
correndo, porque nasceram naquele lugar e nunca tinham visto máquinas naquele local. Elas se desesperaram, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Nós demos às pessoas que moravam nos bairros
de Porto Velho condições de poderem se deslocar e
também à Polícia de poder trabalhar, porque precisavam
de ruas, de avenidas de qualidade, sendo que era uma
obrigação do Executivo municipal. Fizemos parcerias
para o transporte escolar, ﬁzemos várias parcerias. E
diziam: agora, sim, é a época das vacas gordas; agora,
sim, é a época em que tudo vai acontecer.
E o que nós assistimos hoje, gente? Vocês acompanharam? Vocês viram o Jornal Nacional há poucos
dias, quando o Jornal Nacional, voltando um ano após
ter sido decretado estado de calamidade pública em
meu Estado, mostrou que, infelizmente, a questão da
saúde virou um caos?
A exemplo disso, há um hospital em Cacoal com
210 leitos, Sr. Presidente, sendo trinta leitos de UTI.
Até um dia desses, havia cinco funcionando. Em torno
de 30% dos leitos, apenas, estão sendo ocupados; o
resto está vazio. E falam para os Prefeitos vizinhos que
estão ocupados, que o hospital está lotado. Eu vi, nessa
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matéria do Jornal Nacional, que estão precisando de
150 leitos na capital. Nós deixamos o Hospital Infantil
Cosme e Damião com setenta leitos quase prontos, e
não deram conta de, em um ano e três meses, concluir
as obras que já estavam quase acabadas. Deixamos a
UTI neonatal no Hospital de Base, Dr. Amado – esse
grande parceiro e amigo de todas as horas –, e sequer
conseguiram botar para funcionar até agora, com os
equipamentos comprados com a compensação das
usinas. A ampliação do Hospital de Base, de mais de
80 leitos, também está parada.
Mas, pasmem, não é só isso, não!
O que o Município está fazendo? Disseram, na época
da eleição e depois da eleição, que agora Porto Velho ia
andar e que Porto Velho ia funcionar, que agora teria saúde!
O Jornal Nacional, o JN no Ar, semana passada,
foi em Rondônia, em Jaci Paraná. Não tinha um médico
para as pessoas se consultarem; pessoas com febre
que saíam de ambulância e andavam 90 quilômetros,
de Jaci Paraná para a cidade de Porto Velho.
Cadê o dinheiro do ICMS e do ICS que a prefeitura arrecada? Cadê a integração, a união que falaram
que havia agora, neste governo? Aí dizem: “Cassol,
não fala nada. Meu Senador, ﬁque calado”.
Eu não tenho como ﬁcar calado, gente! Eu não
posso aceitar!
Eu não posso admitir, quando as Irmãs Marcelinas,
que têm um hospital na entrada de Porto Velho e fazem
um trabalho de saúde extraordinário, Sr. Presidente, para
receber o dinheiro do SUS, tiveram que trancar a BR-364.
Eu não tenho como ﬁcar calado, quando o Hospital do Coração de Ji-Paraná possui dez leitos de UTI
e ﬁcou sete meses sem receber.
O Hospital de São Francisco está pronto há um
ano e meio, nós aprontamos, e não botaram para funcionar.
Infelizmente, isso nos entristece. E o que mais
nos entristece é que o Jornal Nacional não mostrou,
porque a matéria era muito forte, imagens que revoltam qualquer cidadão: um paciente jogado às traças
no João Paulo II, três dias sem ser atendido, com febre
alta, com a boca aberta, as moscas entraram e, infelizmente, a boca dessa pessoa virou puro bicho. Os
bichos caminhavam. Essa imagem ﬁcou estampada
em todos os canais de televisão do nosso Estado, foi
para os órgãos internacionais de imprensa. É um paciente do nosso Estado. Foi por falta de atendimento.
É isso que me deixa triste, quando prometeram
essa união, essa integração entre o Executivo municipal
e o Executivo estadual, e isso não está acontecendo.
Ao mesmo tempo, a gente percebe as ruas da
nossa capital.
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Eu até falei esses dias que os buracos diminuíram em 70%. É verdade. Vocês que estão me assistindo em meu Estado sabem que os buracos das ruas
e das avenidas de Porto Velho diminuíram em 70%.
Diminuíram porque, onde havia três buracos, agora
só há um. É carro quebrando no meio da avenida, e
isso é no centro da cidade, isso é nos bairros, é em
todos os lugares.
Está faltando gestão! Você fala em política, você
fala do pleito eleitoral, estão aí preparando novos candidatos, mas ninguém fala por que não estão fazendo
nada agora! Hoje e agora! Não o que vão fazer amanhã,
porque quem não dá conta de fazer hoje não dá conta
de fazer amanhã, nem depois de amanhã.
O que o Município, na verdade, está fazendo
para ajudar a saúde, nobre Presidente, meu colega? É
vergonhoso uma capital de Estado não ter um hospital
público, e a nossa capital, Porto Velho, não tem. E eu
ouvi do Prefeito Roberto Sobrinho: “Para que construir
hospital? Você só vai aumentar a minha despesa”.
E as UPAs que prometeram? É UPA pra cá, UPA
pra lá, mas nada funciona, nada que atenda, e a população morrendo à míngua.
Hoje temos a receita das usinas; e amanhã, quando as usinas acabarem, o que será do nosso Estado?
Vocês já pararam para analisar isso? Se hoje já há
desemprego na capital, se há desemprego em nosso
Estado, a arrecadação já está caindo, amanhã, como
é que ﬁca? Se hoje, com recurso, não se consegue
consertar a nossa capital, Porto Velho, amanhã, quando
não houver mais o ISS, quando as obras acabarem,
quem paga esse prejuízo? É pra isso que temos de ﬁcar
preparados! O meu discurso, Sr. Presidente, é pra isso!
Ao mesmo tempo, ﬁco triste quando vejo um documento como o que tenho aqui em minha mão, um
documento do Governo do Estado, o Memorando Circular nº 006/12, do gabinete do HBAP, um hospital de
base com 380 leitos que, por vários anos, foi administrado pelo Dr. Amado, um grande homem público, médico, um grande administrador. Muitos dos servidores
públicos reclamavam dele, mas ele tinha pulso ﬁrme,
tinha gestão, tinha administração.
O diretor do hospital de base assina o documento,
cujo assunto é “Informação Fazenda”. E é um hospital
de base com mais de 380 leitos! Vou ler o documento
para vocês:
Tendo em vista que, conforme Lei Complementar nº 224 de 4 de janeiro de 2000 e
Decreto Estadual nº 9.997 de 3 de julho de
2002, o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro é
uma unidade integrante da estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Saúde,
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subordinado técnica, administrativa e ﬁnanceiramente à Sesau [Secretaria de Saúde].
Oportuno informar a todos os colaboradores que tenham compreensão com os problemas que atravessa o Hospital de Base [...]
E olhe que a Rede Globo, o Jornal Nacional só
mostrou o João Paulo II. E olhem aqui também o hospital de base!
Oportuno informar a todos os colaboradores que tenham compreensão com os
problemas que atravessa o Hospital de Base,
referente às diﬁculdades em algumas prestações de serviços [...]
Eles não pagam ninguém! Aquele esquema que
apareceu no Rio de Janeiro esses dias, de licitação,
foi ﬁchinha no meu Estado! Eu denunciei no ano passado, e foram 14 presos, 14 presos! Já saiu um bocado fora. Até agora, eu não sei por que ainda, depois
da delação premiada, não tomaram providência com
o cunhado do governador envolvido em escândalo de
corrupção e safadeza. E aqui diz o seguinte – vejam
as diﬁculdades que eles têm:
[...] prestações de serviços como: manutenção corretiva e preventiva de ar-condicionado, equipamentos hospitalares [...]
O hospital não tem dinheiro para nada, não conserta nada, está tudo parado. Quebrou, pifou, encostou!
Tem enfermaria em que colocamos ar-condicionado
porque infelizmente as pessoas, além de terem diﬁculdade para tomar banho, para poderem se manter,
suam o dia inteiro, num calor e mormaço que ninguém
aguenta. Ainda por cima, diz aqui o documento sobre
os equipamentos hospitalares sem conserto, limpeza
de fossas, falta de material de expediente, gente!
Está aqui! Quem escreveu isso foi o Dr. Francisco
das C. Jean Bessa de Holanda Negreiros, diretor-geral
do Hospital de Base! Eu estou com o documento na
mão! Diz aqui ainda – vejam o que estou falando, gente:
[...] falta material de expediente (tonner
e cartucho para impressora e outros), material
penso, medicamentos, água mineral, problemas com as linhas telefônicas, Internet, e falta
de materiais de manutenção, como fechaduras, telhas, etc.
Vale lembrar que este Diretor não tem
medido esforços para a solução dos problemas
apresentados no Hospital de Base, sendo que
os referidos itens foram solicitados e reiterados
através dos Ofícios [olhem quantos ofícios] nºs
802, 781, 780, 612, 610, 586, 585, 521, 520,
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505, 500, 436, 368, 341, 330, 243, 239, 219,
209, 199, 197, 175 [de 2012].
Oportuno informá-lo que não é de competência do Hospital de Base a compra de materiais [...de expediente, equipamentos, manutenção], pois não é ordenador de despesas [...].
Está aqui esse documento assinado pelo diretor-geral do Hospital de Base, Sr. Presidente. Semana
passada, o JN no Ar esteve no nosso Estado, mostrou
o João Paulo II, mostrou a saúde no Município, que não
tem um médico para atender no local da obra da usina
Jirau do nosso Estado. Não tem um médico, não tem
equipamento, e ainda por cima chegou às minhas mãos
esse documento. Não tem é gestão! Faltam pessoas
competentes, faltam pessoas sérias, faltam pessoas
comprometidas com o setor público!
Hoje, muitas das pessoas que me ouviram lá
atrás estão me dando razão. Eu não estou aqui, de
maneira nenhuma, para querer o quanto pior melhor.
Não é isso que eu quero para o meu Estado, gente.
Se eu tiver que disputar uma eleição futura, eu não
quero disputar em cima da desgraça alheia. E assim
tenho dito para todos os meus pré-candidatos a prefeito nos 52 Municípios. Nós temos que trabalhar nas
ideias, nos compromissos, nos projetos, na credibilidade, na eﬁciência e na competência, mas não em
cima da desgraça alheia. E olhe que o governador do
meu Estado tem quatro motivos grandes para fazer,
só na saúde, a melhor gestão: a primeira, que foi prefeito de Ariquemes; a segunda, deputado federal, em
três, quatro mandatos; a terceira é médico; e a quarta
é governador de Estado, Sr. Presidente.
Então, infelizmente, é triste a gente falar isso, mas
eu não poderia ﬁcar calado. Está aqui este documento
em minhas mãos. Este documento está em mãos do
Secretário de Saúde. O povo do Estado de Rondônia,
que precisa de saúde, que sai do interior, infelizmente
se vê em desespero. São pessoas morrendo, são pessoas que estão acidentadas, quebradas há 60 dias, 70
dias, e não estão pagando nem os que ﬁzeram, nem
os que contrataram, nem os que estão fazendo.
E agora eu faço uma pergunta: para onde está
indo o dinheiro? O que está sendo feito com o dinheiro
da arrecadação? Cadê a gestão?
Para isso, Sr. Presidente – pediria só mais um
minuto ou dois minutos para concluir –, precisamos
urgentemente que o Ministério Público, que tem feito
um grande trabalho no nosso Estado, e, ao mesmo
tempo, o Tribunal de Contas, que tem feito um grande
trabalho em nosso Estado... Estão vindo as ONGs por
aí, as OS, que querem terceirizar o serviço. Espero que
dê certo. Mas me parece já começa com cheiro ruim,
já começa com algo errado.
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Portanto, a minha parte estou fazendo como Senador da República, denunciando aqui nesta Casa. Eu
torço que o Governo do Estado consiga recompor a
sua gestão. Eu torço que o Governo de Estado pare de
botar apadrinhado político e comece a botar técnico,
pessoas competentes e sérias. Mande a metade desses
desonestos, corruptos, incompetentes pra andar, ir para
outro rio, ou de preferência botar numa balsa e lagar rio
abaixo, que vai fazer um descarrego no mar. Mas que
não continuem penalizando o povo do nosso Estado.
Ao mesmo tempo, esses que prometeram essa
nova Rondônia, esses que disseram que tanto Porto
Velho como o Estado de Rondônia seria essa nova expectativa, infelizmente, não está acontecendo. Espero
que revejam os seus atos. Tanto o Prefeito Roberto Sobrinho tem a oportunidade de fechar seu mandato com
chave de ouro, desde que ele assuma o mandato como
prefeito e dê condições para que as pessoas possam
produzir, possam trabalhar, porque hoje até para se locomover a pessoa tem diﬁculdade, ou a pé porque tem
alagamento, ou de carro porque tem buraco; aí de barco,
infelizmente, que é por água abaixo, aí complica tudo.
Mas, ao mesmo tempo, quero agradecer este
carinho especial, Sr. Presidente: o senhor me deu
mais dois minutos, mas o horário lá tem mais minutos
para frente, e não vou abusar da bondade dos nobres
colegas Senadores. O Senador Flexa Ribeiro está na
expectativa para também usar a tribuna desta Casa,
mas eu não poderia ﬁcar calado sobre a nova divulgação do Jornal Nacional, JN no Ar, desses fatos que
têm acontecido em nosso Estado.
O que eu quero é fazer um pedido especial para a
população do nosso Estado, para os servidores públicos,
para os que admiram o Senador Ivo Cassol e para os
que, na verdade, de um lado, admiram pelo trabalho e,
de outro, hoje admiram pela coragem: aquilo que estiver errado não pactuem, não ﬁquem de olhos fechados.
Denunciem! Denunciem para que nós possamos punir
esses maus elementos e, ao mesmo tempo, dar condição
para que a população possa desfrutar do atendimento
de uma saúde, de uma expectativa muito melhor, daquela que prometeram e daquela que não entregaram.
Como Senador da República, vou estar aqui brigando, especialmente para projetos de lei igual a esse
de que falamos agora há pouco, sobre a revisão da dívida do Beirão, como tantos outros, para que o Estado
possa ser compensado por essas usinas.
Portanto, agradeço a oportunidade. E as pessoas
que têm sempre ido à igreja, ou mesmo em casa, que
continuem orando, não só para o Senador Ivo Cassol,
mas pelo Governador do nosso Estado e por todas as
autoridades do Brasil.
Um abraço.
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Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Concedo a palavra, continuando, pela ordem de inscrição, ao Senador Magno Malta. (Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, o jornal O Globo, do dia 24
de março próximo passado, Senador Benedito de Lira,
que preside esta sessão, trouxe uma matéria que tinha
como título O Inferno Astral da Vale. A matéria dizia que
a Companhia Vale vinha enfrentando uma série de problemas, dentre eles problemas de preços, de logística,
de acidentes, de pressões e cobranças bilionárias, que
tornam as perspectivas da empresa, pelo menos em
curto prazo, nebulosas. Eu até discordo, discordo desse
inferno astral porque, ao mesmo tempo em que a matéria se refere a esse inferno astral, também a mídia imprensa e de todo tipo traz a notícia de que a Companhia
Vale, em 2011, teve um lucro de US$20.2 bilhões. Esse
lucro, é importante que possa o Brasil inteiro tomar conhecimento, é para ser festejado, tem que ser festejado,
Senador Benedito de Lira, porque a Vale foi a empresa
mais lucrativa da América Latina em 2011, mais lucrativa.
Ela ﬁcou em quinto lugar entre todas as empresas
das Américas. Perdeu para a ExxonMobil, a Apple, a
Texaco, a Microsoft, duas empresas de tecnologia e
duas empresas da área petrolífera. E é uma empresa
brasileira. Temos que festejar, sem sombra de dúvida.
Nós temos também que entender que, com esse
lucro que a Companhia Vale teve e tem repetido ao longo de todos os anos próximos passados, ela não tem
tido a sensibilidade de olhar para a sociedade, para a
população dos Estados de onde ela extrai as riquezas
que proporcionam essa lucratividade extraordinária.
Ainda no dia 23 do mês de março, um dia antes
da matéria do jornal O Globo, o jornal Valor Econômico publicou uma matéria, Senador Benedito de Lira,
que dizia que a Companhia Vale pagou a cinco diretores que afastou, que foram afastados da sua direção,
R$121 milhões. Deixaram a empresa no ano passado.
Mas como paraense, como Senador da República
que tem a responsabilidade de representar o Estado do
Pará, de representar 7,5 milhões de paraenses, não posso deixar de lamentar aqui, pela TV Senado, pela Rádio
Senado, quando comparo, Senador Benedito de Lira,
esse valor que foi utilizado para indenizar cinco diretores.
Senadora Vanessa Grazziotin, V. Exª aprovou
hoje um requerimento na Comissão de Assuntos Eco-
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nômicos para que em audiência pudesse ser debatida a exploração mineral no Estado vizinho ao Estado
do Pará, o Estado do Amazonas. E, comparo esses
R$120 milhões que a Vale pagou de indenização aos
cinco diretores, como um valor emblemático para nós
paraenses: foram R$106 milhões de CFEM – que é
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – recebido pelo Governo do Estado do
Pará, durante o ano de 2011, por inteiro.
Pasmem, pasmem, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, R$121 milhões pagos a cinco diretores da Companhia Vale; R$106 milhões recolhidos aos cofres do
Estado do Pará durante todo o ano de 2011 por todas
as mineradoras e, é bom que se diga, que a Companhia Vale representa mais de 70% desse valor para
sete e meio milhões de paraenses.
Assim, é importante que se possa fazer essa comparação e não podemos ﬁcar omissos quando lutamos,
aqui no Congresso Nacional, para fazermos a revisão
do Código de Mineração que o Governo da Presidenta
Dilma diz que vai encaminhar, através do Ministro Lobão,
do Ministério de Minas e Energia ao Congresso Nacional revendo a alíquota do CFEM, revendo a base de
cálculo do CFEM, ao invés do valor líquido para o valor
bruto dos minérios. Enquanto isso não ocorre, os Estados mineradores são usurpados pela Companhia Vale.
É realmente impressionante. Os lucros vão crescendo e os planos para o futuro são grandiosos. De
olho no mercado asiático, a multinacional investe mais
em logística no Brasil e no exterior e tem a meta de
aumentar a capacidade de produção em mais de 50%
para 500 milhões de toneladas métricas de minério de
ferro nos próximos quatro anos.
Em contrapartida, comprometeu-se com a criação
de empregos, investimentos na região e colaboração
com centros universitários suíços. Mas a receita federal
suíça e o governo local consideraram que a Vale não
cumpriu todas as condições para a exoneração máxima prevista para os anos de 2006 a 2009.
A expectativa da empresa de lucro de 35 milhões
de francos suíços, em 2006, pulou, dois anos mais
tarde, para um lucro próximo de 5 bilhões de francos
suíços, conforme matéria do Jornal Valor Econômico.
Tudo indica que a Vale vem “repatriando” seus lucros
internacionais para a Suíça, país onde negociou exoneração quase total de impostos. O aumento estratosférico no lucro vem gerando pesadas obrigações
para o governo local. Agora, a Suíça resolveu reduzir
a exoneração para a Vale, cobrando o valor adicional
de impostos de 212 milhões de francos suíços.
Na Austrália, Senador Benedito de Lira, outra lição.
As mineradoras dizem, quando se discute o aumento...Eu e todos nós somos contra aumento de carga
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tributária. Já a sociedade brasileira não suporta mais
o aumento da carga tributária.
No caso, com relação a esse lucro exorbitante
das mineradoras, da Vale, o que estamos discutindo
é que estamos tirando da sociedade esses recursos
que estão gerando esses lucros exorbitantes. Qual é
a atividade econômica que gera um lucro líquido da
ordem de mais de 50% do faturamento? Não há atividade econômica que dê essa rentabilidade, a não ser
a extração de minério de ferro.
Nós estamos propondo é que se reveja a alíquota do
CFEM. O royaltie do petróleo é de 10%, mais uma contribuição especial, o que gera para os Estados onde se tem
a exploração uma receita adequada para que faça o atendimento às mitigações dos efeitos negativos da exploração.
Na área mineral isso não existe, haja vista o que
nós mostramos aqui, porque em todo o ano de 2011 o
CFEM recolhido pelo Estado do Pará, que é o segundo estado em exploração mineral do Brasil, só perde
para Minas Gerais, já está praticamente empatado, vai
superar Minas Gerais em curto prazo, foi de R$ 106
milhões, enquanto a indenização dos cinco diretores
da Vale foi de R$ 121 milhões. Essa é uma comparação
emblemática, para que se veja a diferença e como se
tem de rever, emergencialmente, essa questão.
Como dizia... as mineradoras dizem que nos outros países, no exterior, o tratamento é diferenciado.
Isso não é verdade.
A Austrália nos dá outra lição.
O Parlamento Australiano, visando restabelecer
a coerência entre lucro e royalties, aprovou no dia 20
de março, agora, próximo passado, após dois anos
de batalha com as mineradoras um imposto adicional
de 30% sobre o lucro obtido na exploração do minério de ferro.
São 30% sobre o lucro obtido na exploração do
minério de ferro, lá na Austrália.
O imposto atingirá cerca de 30 empresas, entre
elas a BHP Billinton e a Rio Tinto, as maiores concorrentes da Vale.
Vale lembrar que a Vale, não é trocadilho, sempre
argumentou que um aumento na alíquota do CFEM terá
um impacto extremamente negativo na competitividade
da empresa no mercado internacional.
Creio que as notícias vindas da Austrália e da
Suíça invalidem esse argumento uma vez por toda.
Espero que as atitudes da Suíça e da Austrália
sirvam de exemplo e que esta Casa aprove logo o
PLS nº 01, de 2011, que estabelece regras justas de
compensação pela exploração dos recursos minerais.
Ao encerrar, Presidente, Senador Benedito de Lira,
quero aqui tecer rapidamente alguns comentários sobre a
MP 563, editada agora, semana passada, de 2012, e fazer
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Quero fazer dois comentários, porque a MP veio,
foi editada pela Presidenta Dilma, e eu sou crítico sobre
a edição de medidas provisórias, até porque, agora,
por intervenção do Supremo Tribunal Federal, nós estamos cumprindo a Constituição, que estabelece uma
comissão mista para que possamos estudar a admissibilidade das medidas provisórias.
Estamos lá cumprindo um ritual. E hoje era para ter
sido instalada essa comissão mista da admissibilidade
da MP nº 563, mas, por falta de quorum, o Senador Dornelles, que estaria presidindo essa comissão mista, convocou uma nova reunião para amanhã, às 19h e 30 min.
Mas quero me ater aqui, e até louvar, festejar,
porque essa medida provisória traz entre seus vários
artigos, dois que são bastante interessantes e que
vêm diretamente em favor dos Estados mineradores,
e eu diria do meu Estado, do Estado do Pará, porque
atinge diretamente a duas fugas da companhia Vale,
que ela fazia no recolhimento do Cfem.
A companhia Vale usava de dois artifícios para
diminuir o pagamento do Cfem. O Cfem é calculado
sobre o valor da exportação, de venda do minério. Então a companhia Vale ela vendia o minério de ferro por
um determinado valor que é um valor de commoditie.
O minério de ferro é uma commoditie. Vamos supor
que o minério de ferro, que o valor da commoditie era
de US$ 140 a tonelada, ela vendia para uma subsidiária da Companhia Vale, nas Ilhas Cayman, pela
metade desse valor, a US$70 e pagava o Cfem, não
pelos US$70 dólares, por que o valor, que era a outra
forma de reduzir o Cfem que não era sobre o valor do
minério bruto e sim sobre o valor líquido, deduzidas
as despesas na produção do minério.
E é isso que o projeto, o PLS nº 1, de 2011, também corrige, não permitindo mais a dedução dessas
despesas, que existe processos numa questão judicial junto ao numa questão judicial junto ao DNPM. A
Companhia Vale questiona essa dívida com Estados
e Municípios de mais de 4 bilhões sobre essa base
de cálculo. Então, ela fatura pela metade para a sua
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subsidiária e a subsidiária fatura para a China, para o
comprador ﬁnal, pelo valor da commodity. A medida
provisória não permite mais isso.
Ela vai ter de faturar pelo valor da commodity, ou
seja, pelo valor, efetivamente, de venda para o consumidor ﬁnal.
Teria outras observações a serem feitas com relação à medida provisória, mas o farei em nova oportunidade em função do adiantado da hora e do meu
tempo já se ter esgotado.
Agradeço a V. Ex, Presidente, Senador Benedito de Lira.
Era o que tinha a dizer no pronunciamento de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Mesa cumprimenta V. Exª pelo pronunciamento que diz respeito aos assuntos relacionados
ao Estado do Pará. Cumprimento V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, as seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara n° 25, de 2012 (n°
1.597/2011, na Casa de origem), de iniciativa
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre
a criação de estrutura permanente para as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais;
cria os respectivos cargos de Juízes Federais; e
revoga dispositivos da Lei n° 10.259, de 12 de
julho de 2001; e o
– Projeto de Lei da Câmara n° 26, de 2012 (n°
7.528/2006, na Casa de origem), de iniciativa
da Presidência da República, que dispõe sobre
o conﬂito de interesses no exercício de cargo
ou emprego do poder Executivo Federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou
emprego; e revoga dispositivos da Lei n° 9.986,
de 18 de julho de 2000, e das Medidas Provisórias n°s 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, e
2.225-45, de 4 de setembro de 2001.
São os seguintes os Projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Os Projetos de Lei da Câmara n°s 25 e
26, 2012, vão à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência designa a Deputada Flávia
Morais, como membro titular, em substituição ao Deputado André Figueiredo, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
563, de 2012, que “Altera a alíquota das contribuições
previdenciárias sobre a folha de salários devidas pelas
empresas que especiﬁca, institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia
Produtiva de Veículos Automotores, o Regime Especial
de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga
para Implantação de Redes de Telecomunicações, o
Regime Especial de Incentivo a Computadores para
Uso Educacional, o Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica, o Programa Nacional de Apoio à
Atenção da Saúde da Pessoa com Deﬁciência, restabelece o Programa Um Computador por Aluno, altera
o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
da Indústria de Semicondutores, instituído pela Lei nº
11.484, de 31 de maio de 2007, e dá outras providências”, conforme o Ofício nº 142, de 2012, da Liderança
do PDT, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 142/2012 Lid PDT
Brasília, 10 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº
1/2002 do Congresso Nacional, indico o nome da Deputada Flavia Moraes PDT/GO, como membro titular,
para compor a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 563/2012.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – A Presidência designa o Deputado Anderson
Ferreira, como membro titular, em substituição ao Deputado Lincoln Portela, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
563, de 2012, que “Altera a alíquota das contribuições
previdenciárias sobre a folha de salários devidas pelas
empresas que especiﬁca, institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia
Produtiva de Veículos Automotores, o Regime Especial
de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga
para Implantação de Redes de Telecomunicações, o
Regime Especial de Incentivo a Computadores para
Uso Educacional, o Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica, o Programa Nacional de Apoio à
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Atenção da Saúde da Pessoa com Deﬁciência, restabelece o Programa Um Computador por Aluno, altera
o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
da Indústria de Semicondutores, instituído pela Lei nº
11.484, de 31 de maio de 2007, e dá outras providências”, conforme o Ofício nº 219, de 2012, da Liderança do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB, na
Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 219/2012 – LPR
Brasília, 10 de abril de 2012
Assunto: Indicação de Membro de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Anderson Ferreira (PR/
PE) como membro Titular da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a medida provisória nº 563, que “altera a alíquota das contribuições
previdenciárias sobre a folha de salários devidas pelas
empresas que especiﬁca, institui o programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da cadeia
produtiva de veículos automotores, o regime especial
de tributação do programa nacional de banda larga
para implantação de redes de telecomunicações, o
regime especial de incentivo a computadores para uso
educacional, o programa nacional de apoio à atenção
oncológica, o programa nacional de apoio à atenção
da saúde da pessoa com deﬁciência, restabelece o
programa um computador por aluno, altera o programa
de apoio ao desenvolvimento tecnológico da indústria
de semicondutores, instituído pela lei nº 11.484, de 31
de maio de 2007, e dá outras providências”.
Respeitosamente, – Deputado Lincon Portela
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência designa os Deputados Odair
Cunha e Pedro Eugênio, como membros titulares, em
substituição aos Deputados Jilmar Tatto e Henrique
Fontana, e o Deputados Jesus Rodrigues e Fernando
Ferro, como membros suplentes, em substituição aos
Deputados Janete Rocha Pietá e Beto Faro, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 563, de 2012, que “Altera a
alíquota das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários devidas pelas empresas que especiﬁca,
institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica
e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o Regime Especial de Tributação do Programa
Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes
de Telecomunicações, o Regime Especial de Incentivo
a Computadores para Uso Educacional, o Programa
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Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o Programa
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deﬁciência, restabelece o Programa Um Computador
por Aluno, altera o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores,
instituído pela Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007,
e dá outras providências”, conforme o Ofício nº 43, de
2012, da Liderança do PT, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 43/GAB
Brasília, 10 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para indicar como membros titulares os Deputados
Odair Cunha (PT – MG) e Pedro Eugênio (PT – PE)
em substituição aos Deputados Jilmar Tatto (PT – SP)
e Henrique Fontana (PT – RS) e os Deputados Jesus
Rodrigues (PT – PI) e Fernando Ferro (PT – PE) como
membros suplentes em substituição aos Deputados
Janete Rocha Pietá (PT – SP) e Beto Faro (PT – PA),
da Comissão Mista que irá proferir parecer a MP nº 563
que “Altera a alíquota das contribuições previdenciárias
sobre a folha de salários devidas pelas empresas que
especiﬁca, institui o Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de
Veículos Automotores, o Regime Especial de Tributação
do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações, o Regime Especial
de Incentivo a Computadores para Uso Educacional, o
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o
Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da
Pessoa com Deﬁciência, restabelece o Programa um
Computador por Aluno, altera o Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, instituído pela Lei nº 11.484, de 31 de
maio de 2007, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto (PT –
SP), Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 87, DE 2012
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, para criar o
cadastro de pessoas físicas e jurídicas im-
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pedidas de licitar e contratar com a administração pública, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 28. ................................................
..............................................................
VI – declaração do licitante de que não
se encontra sob os efeitos das sanções referidas no § 1º do art. 88-A desta Lei, bem como,
quando se tratar de pessoa jurídica, declaração de que seus administradores e sócios
detentores de mais de 10% (dez por cento)
do capital social com direito a voto não estão
incursos nas mesmas sanções.
§ 1º Não poderá licitar nem contratar com
a Administração Pública pessoa jurídica cujos
administradores ou sócios com mais de 10%
(dez por cento) do capital social com direito a
voto tenham sido punidos com qualquer das
sanções referidas no § 1º do art. 88-A desta
Lei, enquanto perdurarem seus efeitos, mesmo
quando os fatos que motivaram a aplicação da
sanção não digam respeito à pessoa jurídica
da qual são administradores ou sócios.
§ 2º O impedimento de que trata o § 1º
também é aplicável, assegurado o contraditório e a ampla defesa, à pessoa jurídica que
esteja sob controle indireto de quem tenha
sido punido com qualquer das sanções referidas no § 1º do art. 88-A desta Lei, enquanto
perdurarem seus efeitos.
§ 3º Para os ﬁns do § 2º, considera-se
controle indireto a situação de pessoa não
enquadrada no inciso IV do caput, detentora
de poderes para dirigir, de fato ou de direito,
interna ou externamente, as atividades sociais
ou o funcionamento da pessoa jurídica.” (NR)
“Art. 87 ..................................................
..............................................................
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não
superior a 2 (dois) anos;
..............................................................
§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV
deste artigo é de competência do Ministro de
Estado, do Secretário Estadual ou Municipal,
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
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reabilitação ser requerida após 4 (quatro) anos
de sua aplicação.
§ 4º As sanções previstas nos incisos III
e IV aplicam-se também aos administradores
e aos sócios controladores das pessoas jurídicas contratadas, quando praticarem atos com
excesso de poder, abuso de direito ou infração
à lei, contrato social ou estatutos, bem como
na dissolução irregular da sociedade.” (NR)
“Art. 88. As sanções previstas nos incisos
III e IV do art. 87 poderão também ser aplicadas
pelos órgãos de controle interno e externo às
empresas ou aos proﬁssionais que, em razão
dos contratos regidos por esta Lei:
.................................................... ” (NR)
“Art. 88-A. Incumbe à União gerir cadastro nacional de pessoas físicas e jurídicas
impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública.
§ 1º Deverão constar do cadastro referido no caput informações que identiﬁquem
as pessoas que tenham sofrido qualquer das
seguintes sanções:
I – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, prevista no art.
87, III, desta Lei;
II – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
de que trata o art. 87, IV, desta Lei;
III – impedimento de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, prevista no art. 7º da Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002;
IV – proibição de contratar com o Poder
Público e receber benefícios e incentivos, prevista no art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992;
V – proibição de participar de licitações
e de contratar com o Poder Público, prevista
no art. 81, § 3º, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
VI – impedimento de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, prevista no art. 47 da Lei nº 12.462,
de 5 de agosto de 2011.
VII – proibição de participar de licitação
junto à Administração Pública federal, estadual,
municipal e do Distrito Federal, prevista no art.
24, II, da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994;
VIII – proibição de contratar com o Poder
Público e de participar de licitações, prevista

ABRIL 2012

Abril de 2012

no art. 10 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998;
IX – outras sanções previstas em lei nacional, que impliquem a interdição a licitar ou
contratar com a Administração Pública direta
e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 2º O cadastro, disponível permanentemente na Internet para consulta por qualquer pessoa, conterá, no mínimo, os seguintes dados:
I – razão social e número de inscrição do
apenado no CNPJ, se pessoa jurídica, ou nome
completo e número de inscrição do apenado
no CPF, se pessoa física;
II – data de aplicação e data ﬁnal da vigência dos efeitos da sanção;
III – fundamento legal da sanção.
“Art. 88-B. Compete ao aplicador das
sanções indicadas no art. 88-A, nos termos
de regulamento, comunicar ao órgão administrador do cadastro nacional, no prazo de
10 (dez) dias, as informações necessárias ao
registro das penalidades, bem como qualquer
ocorrência que resulte em sua suspensão, extinção ou cancelamento.
§ 1º O descumprimento do disposto no
caput, bem como o fornecimento de informações inverídicas capazes de favorecer ou prejudicar potenciais interessados em contratar
com a Administração Pública, conﬁgura ato de
improbidade administrativa, nos termos do art.
11, II, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
punível na forma do art. 12, III, da mesma Lei,
sem prejuízo de outras sanções de natureza
penal, civil ou administrativa.
§ 2º Nas mesmas sanções do § 1º incorre o
agente competente para efetuar o registro, quando deixar de fazê-lo sem motivo justiﬁcado, ou
registrar dolosamente informações inverídicas.”
Art. 2º O art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
“Art. 11 ..................................................
..............................................................
VIII – permitir que participe de processo
licitatório ou celebre contrato administrativo
quem ﬁgure no cadastro nacional de pessoas
físicas e jurídicas impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos
cento e vinte dias de sua publicação oﬁcial.
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Justiﬁcação
O presente projeto de lei se destina a colmatar
uma importante lacuna na legislação sobre licitações
e contratos administrativos.
É do conhecimento de todos que, a despeito dos
esforços dos órgãos de controle interno e externo,
graves irregularidades continuam a ocorrer nos certames e na execução dos contratos administrativos. O
escândalo mais recente envolve licitações e contratos
da área de saúde.
Diversas leis prevêem penalidades consistentes
no impedimento de participar de licitações e contratar
com a Administração Pública. Se tais leis fossem de fato
aplicadas, as fraudes e os desvios poderiam ser, em
grande parte, evitados. Com efeito, não se justiﬁca que
uma empresa condenada nesses termos por determinado órgão ou ente possa participar de licitações promovidas por outros órgãos ou com eles celebrar contratos.
Não existe meio termo: ou a empresa é idônea ou, não
o sendo, deve ser proibida de negociar com todos os
órgãos e entidades da Administração Pública brasileira.
A aplicação das mencionadas leis esbarra, contudo, em problemas práticos e jurídicos. Práticos porque
inexiste no País um cadastro nacional e de fácil acesso que contenha os dados de todas as empresas que
sofreram sanções de impedimento de licitar e contratar
com a Administração. Há, é preciso reconhecer, uma
iniciativa da Controladoria-Geral da União nesse sentido.
Mas esse órgão não pode validamente obrigar Estados
e Municípios a fornecer-lhe os dados das empresas
por eles declaradas inidôneas. Quanto aos problemas
jurídicos, até mesmo pela inexistência de um cadastro
uniﬁcado abrangente, bem assim do dever de municiar
o administrador do cadastro com informações, a responsabilização do agente público que permite a contratação
de empresas inidôneas ﬁca comprometida.
Este projeto de lei pretende oferecer solução a
esses problemas. E o faz prevendo:
a) a criação do cadastro nacional de pessoas
físicas e jurídicas que tenham sofrido penalidade que
as interdite de participar de licitações e contratar com
a Administração, gerido pela União, disponível na Internet e formado a partir de informações fornecidas
por todos os órgãos e entes públicos;
b) o dever do aplicador da sanção de comunicar
ao órgão gestor do cadastro todos os dados necessários
ao registro da penalidade, bem como as ocorrências relacionadas à sua suspensão, extinção ou cancelamento;
c) a qualiﬁcação, como ato de improbidade administrativa, do descumprimento do dever indicado no item
anterior, bem como do fornecimento de informações inverídicas capazes de favorecer ou prejudicar potenciais
interessados em contratar com a Administração Pública;
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d) a qualiﬁcação, igualmente como ato de improbidade administrativa, da conduta do agente público
que permitir que participe de processo licitatório ou celebre contrato administrativo quem ﬁgure no cadastro.
Com o escopo de combater as estratégias dos
fraudadores de se furtar à aplicação das penalidades,
o projeto, além de expressamente prever a possibilidade de que não apenas as empresas, mas também
os seus sócios e administradores sejam declarados
inidôneos, estabelece requisitos de habilitação mais
rígidos que os hoje existentes, vedando a participação,
em certames, de empresas cujos administradores ou
sócios tenham sido condenados com aquelas penas.
Permite inclusive sejam excluídas da licitação as empresas controladas indiretamente ou de forma oculta
por pessoas condenadas, embuste que tem se tornado
cada vez mais comum.
Ademais, a proposição: (i) aumenta de dois para
quatro anos o prazo de produção de efeitos da sanção
de declaração de inidoneidade; (ii) confere poderes aos
órgãos de controle interno e externo para aplicar as
penalidades de suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, e de declaração de inidoneidade.
Como a implementação do cadastro demanda
medidas administrativas da parte das administrações
públicas federal, estadual, distrital e municipal, houvemos por bem ﬁxar prazo de 120 dias para o início da
vigência da nova lei. Entendemos não haver razões
para adiar a entrada em vigor da lei além desse prazo,
sob o argumento de que os municípios não disporiam
de condições para efetuar o controle dos dados, em
seu âmbito, e de encaminhá-los ao órgão gestor do
cadastro. Já se encontra em vigor legislação que determina aos entes federados a divulgação, em tempo
real, de informações sobre sua execução orçamentária
e ﬁnanceira, em meios eletrônicos de acesso público
(art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000). Atualmente, a exigência já vale para a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios com mais de 50
mil habitantes. A partir de 28 de maio de 2013, valerá
para todos os entes. De resto, mesmo as prefeituras
que ainda não disponham de infraestrutura para comunicação eletrônica dos dados poderão fazê-lo pelos
meios tradicionais.
Com a certeza de que as medidas propostas
contribuirão para o aperfeiçoamento dos mecanismos
de ﬁscalização do uso dos recursos públicos, bem
como para o combate à corrupção, contamos com o
apoio de nossos Pares para a aprovação do presente
projeto de lei.
Sala das Sessões, 10 de abril de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Seção II
Da Habilitação
Art. 28. A documentação relativa à habilitação
jurídica, conforme o caso, consistirá em:
I – cédula de identidade;
II – registro comercial, no caso de empresa individual;
III – ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
IV – inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
V – decreto de autorização, em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
....................................................................................
Seção II
Das Sanções Administrativas
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III – suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá
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o contratado pela sua diferença, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV
deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a
do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado,
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste
artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme
o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação. (Vide art 109 inciso III)
Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e
IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas
às empresas ou aos proﬁssionais que, em razão dos
contratos regidos por esta Lei:
I – tenham sofrido condenação deﬁnitiva por
praticarem, por meios dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II – tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III – demonstrem não possuir idoneidade para
contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
Preâmbulo
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacíﬁca das controvérsias, promulgamos,
sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
Capítulo VII
Da Administração Pública
Seção I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência e, também, ao seguinte:
I – os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
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estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros,
na forma da lei;
II – a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração;
III – o prazo de validade do concurso público será
de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;
IV – durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para
assumir cargo ou emprego, na carreira;
V – as funções de conﬁança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo,
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas
às atribuições de direção, cheﬁa e assessoramento;
VI – é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;
VII – o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites deﬁnidos em lei especíﬁca;
VIII – a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de
deﬁciência e deﬁnirá os critérios de sua admissão;
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;
X – a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser ﬁxados ou alterados por lei especíﬁca, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices;
XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se
como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e
nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio
dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Po-
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der Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte
e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos
membros do Ministério Público, aos Procuradores e
aos Defensores Públicos;
XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores
aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público;
XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumulados para ﬁns de concessão de acréscimos ulteriores;
XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes
de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e
nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
XVI – é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade
de horários, observado em qualquer caso o disposto
no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou cientíﬁco;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de
proﬁssionais de saúde, com proﬁssões regulamentadas;
XVII – a proibição de acumular estende-se a
empregos e funções e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista,
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público;
XVIII – a administração fazendária e seus servidores ﬁscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei;
XIX – somente por lei especíﬁca poderá ser
criada autarquia e autorizada a instituição de empresa
pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso,
deﬁnir as áreas de sua atuação;
XX – depende de autorização legislativa, em cada
caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação
de qualquer delas em empresa privada;
XXI – ressalvados os casos especiﬁcados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
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proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualiﬁcação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
XXII – as administrações tributárias da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
atividades essenciais ao funcionamento do Estado,
exercidas por servidores de carreiras especíﬁcas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com
o compartilhamento de cadastros e de informações
ﬁscais, na forma da lei ou convênio.
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
§ 2º A não-observância do disposto nos incisos
II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação
do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente:
I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção
de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação
periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;
II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a
informações privilegiadas.
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§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e ﬁnanceira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato,
a ser ﬁrmado entre seus administradores e o poder
público, que tenha por objeto a ﬁxação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei
dispor sobre:
I – o prazo de duração do contrato;
II – os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade
dos dirigentes;
III – a remuneração do pessoal.
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e
suas subsidiárias, que receberem recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego
ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis
na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos
limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório
previstas em lei.
§ 12. Para os ﬁns do disposto no inciso XI do caput deste artigo, ﬁca facultado aos Estados e ao Distrito Federal ﬁxar, em seu âmbito, mediante emenda às
respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite
único, o subsídio mensal dos Desembargadores do
respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio
mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não
se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios
dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.
LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos
do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução
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de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude ﬁscal, ﬁcará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf,
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores
a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá
outras providências.
O Presidente da República, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Atentam Contra os Princípios
da Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade
às instituições, e notadamente:
I – praticar ato visando ﬁm proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;
II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III – revelar fato ou circunstância de que tem
ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV – negar publicidade aos atos oﬁciais;
V – frustrar a licitude de concurso público;
VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação
oﬁcial, teor de medida política ou econômica capaz de
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
CAPÍTULO III
Das Penas
Art. 12. Independentemente das sanções penais,
civis e administrativas previstas na legislação especíﬁca,
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às
seguintes cominações, que podem ser aplicadas iso-
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lada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade
do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
I – na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de
oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três
vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos ﬁscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa
civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos ﬁscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III – na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos,
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos ﬁscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
Parágrafo único. Na ﬁxação das penas previstas
nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano
causado, assim como o proveito patrimonial obtido
pelo agente.
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições.
O Vice Presidente da República no exercício do
cargo de Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 81. As doações e contribuições de pessoas
jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser feitas
a partir do registro dos comitês ﬁnanceiros dos partidos ou coligações.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este
artigo ﬁcam limitadas a dois por cento do faturamento
bruto do ano anterior à eleição.
§ 2º A doação de quantia acima do limite ﬁxado
neste artigo sujeita a pessoa jurídica ao pagamento
de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em
excesso.
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§ 3º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica que ultrapassar o limite ﬁxado
no § 1º estará sujeita à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder
Público pelo período de cinco anos, por determinação
da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada ampla defesa.
§ 4o As representações propostas objetivando a
aplicação das sanções previstas nos §§ 2o e 3o observarão o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar
no 64, de 18 de maio de 1990, e o prazo de recurso
contra as decisões proferidas com base neste artigo
será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação
do julgamento no Diário Oﬁcial. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
LEI Nº 12.462, DE 5 DE AGOSTO DE 2011
Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC; altera a Lei no
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe
sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, a legislação da
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); cria
a Secretaria de Aviação Civil, cargos de
Ministro de Estado, cargos em comissão
e cargos de Controlador de Tráfego Aéreo;
autoriza a contratação de controladores de
tráfego aéreo temporários; altera as Leis nos
11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862,
de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de
janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro
de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e
12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei no
9.649, de 27 de maio de 1998.
A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Seção V
Das Sanções Administrativas
Art. 47. Ficará impedido de licitar e contratar com
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas no instrumento convocatório e no contrato,
bem como das demais cominações legais, o licitante
que:
I – convocado dentro do prazo de validade da
sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas
hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no
art. 41 desta Lei;
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II – deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documento falso;
III – ensejar o retardamento da execução ou da
entrega do objeto da licitação sem motivo justiﬁcado;
IV – não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justiﬁcado;
V – fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
VI – comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude ﬁscal; ou
VII – der causa à inexecução total ou parcial do
contrato.
§ 1o A aplicação da sanção de que trata o caput
deste artigo implicará ainda o descredenciamento do
licitante, pelo prazo estabelecido no caput deste artigo,
dos sistemas de cadastramento dos entes federativos
que compõem a Autoridade Pública Olímpica.
§ 2o As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, aplicam-se às licitações e aos
contratos regidos por esta Lei.
LEI Nº 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994
Transforma o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia,
dispõe sobre a prevenção e a repressão às
infrações contra a ordem econômica e dá
outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 24. Sem prejuízo das penas cominadas no
artigo anterior, quando assim o exigir a gravidade dos
fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente:
I – a publicação, em meia página e às expensas
do infrator, em jornal indicado na decisão, de extrato
da decisão condenatória, por dois dias seguidos, de
uma a três semanas consecutivas;
II – a proibição de contratar com instituições ﬁnanceiras oﬁciais e participar de licitação tendo por
objeto aquisições, alienações, realização de obras e
serviços, concessão de serviços públicos, junto à Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do
Distrito Federal, bem como entidades da administração
indireta, por prazo não inferior a cinco anos;
III – a inscrição do infrator no Cadastro Nacional
de Defesa do Consumidor;
IV – a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:
a) seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator;
b) não seja concedido ao infrator parcelamento
de tributos federais por ele devidos ou para que sejam
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cancelados, no todo ou em parte, incentivos ﬁscais ou
subsídios públicos;
V – a cisão de sociedade, transferência de controle
societário, venda de ativos, cessação parcial de atividade,
ou qualquer outro ato ou providência necessários para
a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica.
Art. 25. Pela continuidade de atos ou situações
que conﬁgurem infração da ordem econômica, após
decisão do Plenário do CADE determinando sua cessação, ou pelo descumprimento de medida preventiva ou compromisso de cessação previstos nesta lei,
o responsável ﬁca sujeito a multa diária de valor não
inferior a 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais de Referência (Uﬁr), ou padrão superveniente, podendo ser
aumentada em até vinte vezes se assim o recomendar sua situação econômica e a gravidade da infração.
LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10. As penas de interdição temporária de direito são a proibição de o condenado contratar com o
Poder Público, de receber incentivos ﬁscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes
dolosos, e de três anos, no de crimes culposos.
LEI COMPLEMENTAR
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão ﬁscal e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
CAPÍTULO IX
Da Transparência, Controle e Fiscalização
Seção I
Da Transparência da Gestão Fiscal
Art. 48. São instrumentos de transparência da
gestão ﬁscal, aos quais será dada ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;
as prestações de contas e o respectivo parecer prévio;
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
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Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simpliﬁcadas
desses documentos.
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular
e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei
de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
Parágrafo único. A transparência será assegurada
também mediante: (Redação dada pela Lei Complementar nº 131, de 2009).
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes
orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária
e ﬁnanceira, em meios eletrônicos de acesso público; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).
III – adoção de sistema integrado de administração ﬁnanceira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo
da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela Lei
Complementar nº 131, de 2009).
Art. 48-A. Para os ﬁns a que se refere o inciso II
do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação
disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o
acesso a informações referentes a: (Incluído pela Lei
Complementar nº 131, de 2009).
I – quanto à despesa: todos os atos praticados
pelas unidades gestoras no decorrer da execução da
despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número
do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao
serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneﬁciária
do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento
licitatório realizado; (Incluído pela Lei Complementar
nº 131, de 2009).
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. (Incluído pela
Lei Complementar nº 131, de 2009).
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 88, DE 2012
Altera o art. 261 da Lei no 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro, para alterar a pon-
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tuação necessária para a suspensão do
direito de dirigir.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 261 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 261 ...............................................
§ 1º Além dos casos previstos em outros
artigos deste Código e excetuados aqueles
especiﬁcados no art. 263, a suspensão do direito de dirigir será aplicada quando o infrator
atingir, conforme pontuação indicada no art.
259, no período de 12 (doze) meses:
A contagem de 20 (quatorze) pontos para
os condutores das categorias A e B.
A contagem de 50 (cinquenta) pontos para
os condutores das categorias C, D e E. (NR)
..............................................................
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Os condutores de veículos enquadrados na legislação em cinco categorias, conforme as especiﬁcações dos veículos, classiﬁcados em A, B, C, D e
E, possuem ainda o viés da atividade de trabalho na
medida em que as habilitações C, D e E são necessárias aos proﬁssionais que atuam no transporte de
cargas e passageiros.
No Brasil, os motoristas rodoviários proﬁssionais
são responsáveis pela movimentação de cerca de 61%
das cargas e 96% dos passageiros.
A atuação destes proﬁssionais caracteriza-se pelo
uso contínuo, dentro dos parâmetros legais, em jornadas diárias de oito horas. Desta forma, trabalhando o
dia inteiro, não é justo o mesmo tratamento dado aos
motoristas amadores que utilizam seus veículos apenas para locomoção ao trabalho ou outras atividades
que demandam uso esporádico do veículo, dirigindo,
em média, apenas duas horas por dia.
Motoristas proﬁssionais de ônibus, caminhão,
carreta e táxi segundo pesquisa veiculada na imprensa, percorrem, em média, 350 Km por dia, extensão
muito superior à de motoristas de veículos de passeio,
que percorrem, em média, 50 km por dia.
Somado à condição geral de difícil circulação urbana, e as péssimas condições das rodovias brasileiras, que são deﬁcientes, potencializa-se o número de
penalizações indevidas aos motoristas devido às más
condições da infraestrutura de transporte.
No país, hoje, há falta estimada de 40 mil motoristas proﬁssionais, e o impedimento de sua atuação
devido ao número restritivo de pontuação por infrações
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na Carteira Nacional de Habilitação estão agravando
sobremaneira este cenário, além de impedir o condutor de trabalhar e receber os pagamentos provenientes
de sua proﬁssão.
Assim, a presente proposição legislativa visa
maior equidade no trato às diferentes categorias, mantendo a pontuação indicada para a suspensão do direito de dirigir, no período de 12 (doze) meses, em vinte
pontos para os condutores das categorias A e B, e
elevando a contagem para cinquenta pontos para os
condutores das categorias C, D e E, levando em consideração o tempo de exposição e as peculiaridades
que envolvem a atividade do motorista proﬁssional.
Pelas razões expostas, estamos convencidos de
que esta iniciativa merecerá o acolhimento por parte
dos ilustres membros desta Casa. – Senador Clésio
Andrade.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias
terrestres do território nacional, abertas à circulação,
rege-se por este Código.
....................................................................................
Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:
I – gravíssima – sete pontos;
II – grave – cinco pontos;
III – média – quatro pontos;
IV – leve – três pontos.
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas
pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição
sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo
com a competência estabelecida neste Código.
§ 1º As multas decorrentes de infração cometida
em unidade da Federação diversa da do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na
forma estabelecida pelo CONTRAN.
§ 2º As multas decorrentes de infração cometida
em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão
ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que
providenciará a notiﬁcação.
§ 3º (Revogado pela Lei nº 9.602, de 1998)
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§ 4º Quando a infração for cometida com veículo
licenciado no exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá ser paga antes de sua
saída do País, respeitado o princípio de reciprocidade.
Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada, nos casos previstos neste
Código, pelo prazo mínimo de um mês até o máximo
de um ano e, no caso de reincidência no período de
doze meses, pelo prazo mínimo de seis meses até o
máximo de dois anos, segundo critérios estabelecidos
pelo CONTRAN.
§ 1o Além dos casos previstos em outros artigos
deste Código e excetuados aqueles especiﬁcados no
art. 263, a suspensão do direito de dirigir será aplicada quando o infrator atingir, no período de 12 (doze)
meses, a contagem de 20 (vinte) pontos, conforme
pontuação indicada no art. 259. (Redação dada pela
Lei nº 12.547, de 2011)
§ 2º Quando ocorrer a suspensão do direito de
dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.
§ 3o A imposição da penalidade de suspensão
do direito de dirigir elimina os 20 (vinte) pontos computados para ﬁns de contagem subsequente. (Incluído
pela Lei nº 12.547, de 2011)
Art. 262. O veículo apreendido em decorrência
de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e
nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do
órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu
proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme
critério a ser estabelecido pelo CONTRAN.
§ 1º No caso de infração em que seja aplicável a
penalidade de apreensão do veículo, o agente de trânsito deverá, desde logo, adotar a medida administrativa
de recolhimento do Certiﬁcado de Licenciamento Anual.
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§ 2º A restituição dos veículos apreendidos só
ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com remoção e estada, além
de outros encargos previstos na legislação especíﬁca.
§ 3º A retirada dos veículos apreendidos é condicionada, ainda, ao reparo de qualquer componente
ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito
estado de funcionamento.
§ 4º Se o reparo referido no parágrafo anterior
demandar providência que não possa ser tomada no
depósito, a autoridade responsável pela apreensão
liberará o veículo para reparo, mediante autorização,
assinando prazo para a sua reapresentação e vistoria.
Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:
I – quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator
conduzir qualquer veículo;
II – no caso de reincidência, no prazo de doze
meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162
e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;
III – quando condenado judicialmente por delito
de trânsito, observado o disposto no art. 160.
§ 1º Constatada, em processo administrativo,
a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu
cancelamento.
§ 2º Decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer
sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames
necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo
CONTRAN.
....................................................................................
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Iris Rezende – Eliseu Padilha.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 28,
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de 2012 (nº 118/2012, na origem), da Presidência da
República, encaminhando a Programação Monetária
para o segundo trimestre de 2012.
É a seguinte Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A matéria vai à Comissão de Assuntos
Econômicos, em atendimento ao disposto no § 1º do
art. 6º da Lei 9.069, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 263, DE 2012
REQUERIMENTO Nº 23, DE 2012 – CE
Voto de Pesar
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Pesar
pelo falecimento da cantora potiguar, radicada no Rio
de Janeiro, Ademilde Fonseca, a Rainha do Choro,
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ocorrido no dia 27 de março de 2012, a ser encaminhado à família da falecida.
Cantora de fundamental importância para a música
brasileira, Ademilde Fonseca ﬁcou famosa ao emprestar
a força, precisão e lirismo de sua voz a clássicos do chorinho, tais como “Tico-tico no Fubá”, “Brasileirinho” e “Na
Baixa do Sapateiro”, gênero até então pouco cantado.
Aos 91 anos, Ademilde ainda se encontrava em
atividade e nunca é demais lembrar sua força e determinação ao comparecer a esta Comissão em dezembro de
2009 para discutir as principais diﬁculdades enfrentadas
por sua categoria, quando nos brindou, na oportunidade,
com um show emocionante no Clube do Choro de Brasília.
Pelos serviços prestados à cultura e à música
brasileira, Ademilde Fonseca faz jus à homenagem
póstuma que ora propomos.
Sala da Comissão, 3 de abril de 2012. Senadora
Ana Amélia – Senadora Lídice da Mata
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 264, DE 2012
Requeiro, nos termos do Art. 49, inciso X, da Constituição Federal, combinado com o Art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado pedido de informações ao senhor Guido Mantega, Ministro de
Estado da Fazenda, sobre o programa de recuperação
da indústria nacional no último dia 03 de abril.
Dentre as principais medidas está a ampliação
do limite de ﬁnanciamento das linhas do Programa
de Sustentação de Investimento-PSI, com subvenção
do Tesouro Nacional. Esta será a quarta mudança no
PSI desde o seu lançamento em julho de 2009 para
enfrentar a crise internacional. A sociedade brasileira
só tem informação sobre o montante de recursos a ser
destinado aos projetos considerados estratégicos pelo
Governo Federa, porém desconhece completamente
como esses recursos estão sendo usados e qual o
resultado efetivo dos projetos ﬁnanciados.
Considerando essa falta de conhecimento e as
dúvidas acerca da composição do novo pacote é que
apresento este Requerimento de Informações, para
que o Ministro da Fazenda preste ao Senado Federal
os seguintes esclarecimentos:
I. Para o Conjunto do Programa
1. Qual o montante global de empréstimos já
concedidos pelo BNDES no âmbito do Programa de
Sustentação de Investimentos-PSI, desde sua criação
até o momento em que o Ministério responder a este
Requerimento?
2. Qual o montante total de subsídios creditícios
(equalização de taxa) (sic) assumido pelo Tesouro em
relação aos mesmos empréstimos?
3. Qual o montante de prestações já vencidas do
que foi contratado no âmbito do PSI?
4. Qual o montante dos subsídios nos créditos
vencidos?
5. Quanto foi efetivamente pago pelos mutuários?
6. Quanto foi repassado pelo Tesouro Nacional
relativo aos correspondentes subsídios?
II. Para cada uma das Operações no âmbito
do PSI, criado e sucessivamente postergado por
Leis e Medidas Provisórias:
1. Nome e CNPJ do mutuário;
2. Objetivo do Projeto;
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3. Qual o valor total do projeto, qual será o montante do aporte do mutuário e, do valor emprestado,
quanto é destinado a giro, associado ou não ao projeto;
4. Data da contratação, data das liberações e
prazo total de vencimento;
5. Valor do empréstimo, taxa de juros e demais
encargos e o correspondente valor da equalização
assumida pelo Tesouro Nacional;
6. Em caso de operação indireta, informar o nome
do agente ﬁnanceiro e qual é a taxa de juros, encargo
ou spread acrescentado àquele devido ao bando estatal e qual o valor da equalização do Tesouro Nacional
que a ele será repassada;
7. Em relação ao serviço da dívida já vencido em
cada operação, informar o montante já acumulado de
equalização.
III. Impacto na Previdência Social
O pacote substitui a contribuição previdenciária
de 20% mensal por contribuição entre 1 e 2% sobre o
faturamento bruto anual, exclusive exportações:
1. Qual será o impacto dessa medida no déﬁcit
da Previdência Social?
2. O montante a ser arrecadado com a nova sistemática compensa a contribuição mensal de 20%?
Sala das Sessões, 10 de abril de 2012. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 265, DE 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney,
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja apresentado voto
de louvor ao Jornal do Brasil pelo transcurso dos 121
anos de sua fundação.
Justiﬁcação
O JB, como todos nos acostumamos a denominar o jornal fundado em 1891, no Rio de Janeiro,
praça onde até hoje é editado – agora em meio digital
somente – acompanha a vida do País sempre com a
correção que marcou sua história. A busca da notícia,
a redação com estilo e a disposição gráﬁca das matérias e fotos nas páginas causaram admiração, quando se tratou de promover uma revolução na forma de
fazer jornal no Brasil.
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Desde seu surgimento, contou com colaboradores recrutados entre os melhores de sua época.
Escreveram no JB, estadistas, diplomatas, editores
e intelectuais como Joaquim Nabuco, o Barão do Rio
Branco, José Veríssimo, Olavo Bilac e Eça de Queirós,
entre outros que até hoje inﬂuenciam a vida nacional
e gerações de brasileiros com suas idéias, formulações e realizações. Essa tradição foi mantida e, entre
seus colunistas, hoje, temos jornalistas experientes e
brilhantes como Mauro Santayana, Villas-Boas Corrêa
e Wilson Figueiredo. Aqui podemos destacar dois homens que brilharam nas páginas do JB: Barbosa Lima
Sobrinho e Carlos Castelo Branco, o Castelinho, dois
grandes e competentes jornalistas dentre os maiores
cronistas da vida pública brasileira que já passaram
pela imprensa nacional.
O Jornal do Brasil passou por muitas fases, mas
não teria a importância que alcançou sem a ﬁgura de
Manoel Francisco do Nascimento Brito, diretor-presidente
do JB por cinco décadas. A ele rendemos nossas homenagens, conscientes da importância de seu papel na
imprensa e na história, do País. Basta mencionar a atitude corajosa que assumiu durante uma das mais tristes
épocas de nossa história, quando enfrentou a censura
oﬁcial e deu ampla cobertura às investigações sobre o
atentado à bomba no dia 1º de maio, no Rio de Janeiro.
O JB desmentiu a versão do regime e desvendou que
o crime foi praticado por militares.
O JB foi pioneiro na reforma gráﬁca da imprensa
nacional, iniciativa que atraiu jornalistas e empresários
do ramo de diversas partes do mundo, interessados
na inovação.
Foi ainda o JB o primeiro jornal brasileiro a abrir
suas páginas na internet, e, atualmente, desde dezembro de 2010, circula apenas em meio digital. É
uma inovação. Porém, acostumados que estamos às
belas e generosas páginas impressas do “velho” JB,
torcemos para que volte a circular também em meio
impresso. Esse é o projeto, aliás, do atual presidente,
o empresário Nelson Tanure, que encarregou da tarefa
o advogado e jornalista Pedro Grossi.
Voltar a ter em mãos uma edição do JB é, de
fato, uma ótima notícia.
Assim, conto com o apoio dos nobres pares nesta Casa aprovar o presente Requerimento de Louvor,
objetivando que o Senado preste uma justa homenagem ao mais tradicional veículo do Brasil, o Jornal do
Brasil, que completa 121 anos. Entendo que nosso
aplauso se estende a toda a imprensa nacional, por
sua atuação vigilante e atenta aos fatos que mexem
com a vida de todos nós, cobrindo o dia a dia da política, dos negócios, da cultura e do esporte. – Senador
Pedro Simon.
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência encaminhará o voto de louvor solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 266, DE 2012
Senhor Presidente,
Vimos, nos termos do disposto no art. 215 do
Regimento Interno do Senado Federal, requerer que
seja constituído, nesta Casa, grupo de trabalho formado por Senadoras e Senadores, destinado a examinar
as proposições em tramitação referentes ao combate à corrupção com o objetivo de selecionar aquelas
cujo andamento deve ser objeto de preferência para
votação imediata.
Justiﬁcação
Como é sabido, há diversas proposições em tramitação nessa Casa destinadas a tornar mais efetivo
o combate à corrupção em nosso País.
E, tendo em vista que a sociedade brasileira exige,
com razão, que o Poder Público adote medidas destinadas a agilizar as investigações dos malfeitos com a
coisa pública e a tornar mais efetivas as punições dos
responsáveis pelo descaminho das verbas públicas,
que são patrimônio popular.
Diversos órgãos do Estado têm adotado providências para coibir, esclarecer e punir os corruptos. Citamos a Polícia Federal, o Ministério Público, a
Controladoria-Geral da União, que vêm efetivamente
atuando nesse sentido.
Mas é preciso que a legislação anti-corrupção
seja aperfeiçoada para dar a esses órgãos mais instrumentos e mais condições de travar a luta cotidiana
contra a corrupção e os demais crimes contra a Administração Pública.
Desse modo, com o objetivo de reunir e selecionar
as proposições em tramitação referentes ao combate à
corrupção e ilícitos similares, com o sentido de agilizar
o seu andamento e a sua aprovação estamos apresentando o presente requerimento, pelo qual estamos
propondo, nos termos regimentais, a constituição de
grupo de trabalho, formado por Senadoras e Senadores.
Em face do exposto, solicitamos o imprescindível
apoio dos nobres colegas. – Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência recebeu o Aviso nº 20, de
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2012 (nº 160/2012, na origem), do Tribunal de Contas
da União, que encaminha Relatório de suas Atividades, referente ao exercício de 2011.
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 20, DE 2012
Aviso nº 160-GP/TCU
Brasília, 27 de março de 2012.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, Relatório das Atividades deste Tribunal
referente ao exercício de 2011.
Atenciosamente, Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – O Aviso nº 20, de 2012, vai à Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência comunica ao Plenário que
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recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União
o Aviso nº 166 GP-TCU, de 2012, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 580/2012-TCU-Plenário,
sobre o acompanhamento da execução ﬁnanceira e
orçamentária da União no primeiro semestre de 2011.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 11 de abril do corrente.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 166GP/TCU
Brasília, 29 de março de 2012.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão nº 580/2012 (acompanhado dos
respectivos Relatório e Voto), proferido pelo Plenário
deste Tribunal na Sessão de 14/3/2012, nos autos do
Processo nº TC-015.640/2011-6.
Atenciosamente, Benjamin Zymler, Presidente
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – O Aviso vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 16, de 2012,
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
comunicando que foi dado conhecimento aos membros
daquele Órgão técnico do inteiro teor do Aviso nº 10,
de 2012, e recomendando seu arquivamento.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 16/2012/CAE
Brasília, 6 de março de 2012
Senhor Presidente,
Na qualidade de Vice-Presidente no exercício
da Presidência, comunico a Vossa Excelência que, na
ocasião da 4ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 6 e março, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 10 de 2012
(nº 152-Seses-TCU-Plenário), de 15 de fevereiro de
2012, do Tribunal de Contas da União, encaminhando
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº
TC-019.723/2011-3, pelo Plenário daquela Corte, na
Sessão Ordinária de 15-2-2012, bem como do Relatório
e do Voto que o fundamentam. O Acórdão em questão é referente ao acompanhamento da operação de
crédito autorizada pela Resolução nº 9 de 2011 desta
Casa. O expediente foi encaminhado aos membros
da Comissão por meio do Of. CAE nº 6/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
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Respeitosamente, Senador Lobão Filho, Vice-Presidente no exercício da Presidência de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – O Aviso nº 10, de 2012, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência designa o Deputado Zezéu
Ribeiro, como membro titular, em substituição ao Deputado Jilmar Tatto, e os Deputados Zeca Dirceu e
Ronaldo Zulke, como membros suplentes, em substituição aos Deputados Janete Rocha Pietá e Beto
Faro, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 564, de 2012,
que altera a Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007,
para incluir no Programa Revitaliza do BNDES os setores que especiﬁca, dispõe sobre ﬁnanciamento às
exportações indiretas, autoriza o Poder Executivo a
criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias S.A. - ABGF, autoriza a União a participar de
fundos dedicados a garantir operações de comércio
exterior ou projetos de infraestrutura de grande vulto,
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, e
dá outras providências, conforme o Ofício nº 45, de
2012, da Liderança do PT, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 45/GAB
Brasília, 10 de abril de 2012.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para indicar como membros titulares o deputado Zezéu
Ribeiro (PT/BA) em substituição ao deputado Jilmar
Tatto (PT/SP); e os deputados Zeca Dirceu (PT/PR) e
Ronaldo Zulke (PT/RS) como membros suplentes em
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substituição aos deputados Janete Rocha Pietá (PT/
SP) e Beto Faro (PT/PA), da Comissão Mista que irá
proferir parecer à MP nº 564, que “Altera a Lei nº 11.529,
de 22 de outubro de 007, para incluir no Programa Revitaliza do BNDES os setores que especiﬁca, dispõe
sobre ﬁnanciamento às exportações indiretas, autoriza
o Poder Executivo a criar a Agência Brasileira Gestora
de Fundos e Garantias S.A. – ABGF, autoriza a União
a participar de fundos dedicados a garantir operações
de comércio exterior ou projetos de infraestrutura de
grande vulto, altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, e dá outras providências”.
Atenciosamente, _ Deputado Jilmar Tatto (PT/
SP), Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência designa o Deputado Aelton
Freitas, como membro titular, em substituição ao Deputado Lincoln Portela, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 564, de 2012, que altera a Lei nº 11.529, de 22 de
outubro de 2007, para incluir no Programa Revitaliza
do BNDES os setores que especiﬁca, dispõe sobre
ﬁnanciamento às exportações indiretas, autoriza o
Poder Executivo a criar a Agência Brasileira Gestora
de Fundos e Garantias S.A. - ABGF, autoriza a União
a participar de fundos dedicados a garantir operações
de comércio exterior ou projetos de infraestrutura de
grande vulto, altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro
de 2009, e dá outras providências, conforme o Ofício
nº 220, de 2012, do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/
PSL/PRTB, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
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Respeitosamente,–- Deputado Lincoln Portela,
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – A Presidência designa o Deputado João Dado,
como membro titular, em substituição ao Deputado André Figueiredo, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 564, de
2012, que altera a Lei nº 11.529, de 22 de outubro de
2007, para incluir no Programa Revitaliza do BNDES
os setores que especiﬁca, dispõe sobre ﬁnanciamento
às exportações indiretas, autoriza o Poder Executivo
a criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias S.A. - ABGF, autoriza a União a participar de
fundos dedicados a garantir operações de comércio
exterior ou projetos de infraestrutura de grande vulto,
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, e
dá outras providências, conforme o Ofício nº 141, de
2012, da Liderança do PDT, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício n º 141/2012 Lid PDT
Brasília, 10 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002
do Congresso Nacional, indico o nome do Deputado
João Dado PDT – SP, como membro titular, para compor a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 564/2012.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:

Of. nº 220/2012 – LPR
Brasília, 10 de abril de 2012
Assunto: Indicação de Membro de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Aelton Freitas (PR – MG)
como membro Titular da Comissão Mista destinada a
examinar e emitir parecer sobre a medida provisória nº
564, que “altera a Lei nº 11.529 de 22 de outubro de
2007, para incluir no Programa Revitaliza do BNDES
os setores que especiﬁca, dispões sobre ﬁnanciamento
às exportações indiretas, autoriza o Poder Executivo
a criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias S.A. – ABGF, autoriza a União a participar de
fundos dedicados a garantir operações de comércio
exterior ou projetos de infraestrutura de grande vulto,
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, e
dá outras providências.”

Of. nº 244/12-CDH
Brasília, 3 de abril de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a aprovação do
Requerimento da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – RDH nº 39, de 2012, de autoria
do Senador Magno Malta, anexo, em reunião realizada
nesta Comissão, no dia 29 de março de 2012, o qual
tem por escopo a extinção da Subcomissão Permanente da Criança, do Adolescente, da Juventude e do
Idoso, no âmbito da CDH.
Cordialmente, – Senador Paulo Paim, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 39 – CDH DE 2012
Requeiro nos termos regimentais que a Comissão de Direitos Humanos, proceda a retirada do Requerimento nº 25, de 2010, que criou a “Subcomissão
Permanente da Criança, do Adolescente, da Juventu-
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de e do Idoso e consequentemente, sua extinção, no
âmbito dessa Comissão.
Sala das Sessões, 29 de março de 2012. – Senador Magno Malta.
OF. Nº 245/12 – CDH
Brasília, 3 de abril de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a aprovação do
Requerimento da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa – RDH nº 40, de 2012, de
autoria do Senador Magno Malta, anexo, em reunião
realizada nesta Comissão, no dia 29 de março de
2012, o qual tem por escopo a criação da Subcomissão Temporária, de combate à pedoﬁlia, proteção dos
direitos da Criança, do Adolescente, da Juventude e
do Idoso, composto de 5 membros titulares e 5 membros suplentes, no âmbito desta Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, até ao ﬁnal da
presente legislatura, com a incumbência dentre outros assuntos, investigar e combater todas as ações
de maus tratos em todos os níveis, contra crianças e
adolescentes, incluindo investigação de denúncias de
toda ação delituosa contra esse segmento.
Cordialmente, – Senador Paulo Paim, Presidente
REQUERIMENTO Nº 40, DE 2012 – CDH
Nos termos do art. 73, combinado com o inciso III do
art. 76 do Regimento Interno, requeiro a criação da Subcomissão Temporária, de combate à pedoﬁlia, proteção
dos direitos da Criança, do Adolescente, da Juventude e
do Idoso, composta de 5 membros titulares e 5 suplentes,
no âmbito desta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, até ao ﬁnal da presente legislatura,
com a incumbência dentre outros assuntos, investigar e
combater todas as ações de maus tratos em todos os ní-
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veis, contra crianças e adolescentes e igualmente contra
dos idosos, incluindo investigação de denúncias de toda
ação delituosa contra esses segmentos.
Sala das Sessões, 29 de março de 2012. – Senador Magno Malta
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – A Presidência recebeu o Aviso nº 21, de 2012
(nº 30/2012, 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 fevereiro de 2012, as razões
delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
É o seguinte o Aviso:
Aviso 30/2012-BCB
Brasília, 29 de março de 2012
Assunto: Demonstrativo das emissões do Real
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069, de
29 de junho de 1995, que estabeleceu as condições
para emissão do Real, a fórmula de apuração das emissões realizadas e as bases para o acompanhamento e
controle monetário, encaminho a Vossa Excelência o
anexo demonstrativo das emissões referentes ao mês
de fevereiro de 2012, as razões delas determinantes e
a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
Atenciosamente,– Alexandre Antonio Tombini,
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – O Aviso nº 21, de 2012, vai à Comissão
de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 77, de 2012,
do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of.nº 77/2012/CE
Brasília, 3 de abril de 2012
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 75, de
2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Rubens Otoni, que “Denomina UNED Professora
Cleide Campos a Unidade de Ensino Descentralizada
de Inhumas – UNED do CEFET-GO, no Município de
Inhumas Estado de Goiás”.
Atenciosamente, Senador Roberto Requião, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Com referência ao Ofício nº 77, de 2012, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que o Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 2010,
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91,
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 347,
de 2012, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 592, de 2011
- Consolidação, do Senador Antonio Russo, que consolida a legislação sanitária vegetal e animal federal.
Nos termos do § 1º do art. 213-C, combinado
com a alínea d do inciso II do art. 235 do Regimento
Interno, poderão ser oferecidas emendas perante a
Mesa durante cinco dias úteis, destinadas à correção
de redação que afronte o mérito da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 76,
de 2012, do Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, comunicando a deliberação pela
declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do
Senado nº 327, de 2004.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 76/2012/CE
Brasília, 3 de abril de 2012
Assunto: Prejudicialidade da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela prejudicialidade
do Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2004, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Mozarildo
Cavalcanti, que “Altera a Lei nº 10.671, de 2003, que
‘dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor’ a ﬁm
de regulamentar a participação de Torcidas Organizadas em estádio de futebol no País.”
Atenciosamente, - Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Com referência ao Ofício nº 76, de 2012,
o Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2004 será incluído em Ordem do Dia oportunamente, a ﬁm de ser
declarado prejudicado, nos termos do § 1º do art. 334
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 214,
de 2012, do Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que comunica a
apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 119, de 2008; e 278, de 2009, que
tramitam em conjunto.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 214/12 – CDH
Brasília, 29 de março de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou, nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição, combinado com o § 2º, do art. 91 do RISF, o
Projeto de Lei do Senado nº 278, de 2009, que altera
os arts. 132, 134 e 139, da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente, relativas aos conselhos tutelares, bem como as Emendas
1-CCJ/CDH e 2-CCJ/CDH.
Em tempo, informo que foi rejeitado o Projeto de
Lei do Senado nº 119, de 2008, que tramita em conjunto com o projeto supracitado. Este projeto altera a
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre
o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências.
Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Com referência ao Ofício nº 214, de 2012, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que os Projetos de Lei do Senado nºs 119, de 2008;
e 278, de 2009, sejam apreciados pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência comunica ao Plenário que
recebeu as prestações de contas relativas ao exercício
ﬁnanceiro de 2011, dos seguintes Órgãos:
– Governo Federal (Mensagem nº 24, de 2012-CN–
nº 108, de 2012, na origem);
– Supremo Tribunal Federal (Mensagem nº 25, de
2012-CN – nº 21, de 2012, na origem);
– Senado Federal (Ofício nº 20, de 2012-CN – nº 173,
de 2012, na origem);
– Câmara dos Deputados (Ofício nº 21, de 2012-CN
– nº 630, de 2012, na origem);
– Superior Tribunal Militar (Ofício nº 22, de 2012-CN
– nº 74, de 2012, na origem);
– Ministério Público da União (Ofício n° 23, de 2012CN – nº 317, de 2012, na origem);
– Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Ofício nº 24, de 2012-CN– nº 11.140, de
2012, na origem);
– Tribunal Superior Eleitoral (Ofício nº 25, de 2012CN – nº 1.218, de 2012, na origem);
– Superior Tribunal de Justiça (Ofício nº 26, de 2012CN – nº 337, de 2012, na origem);
– Tribunal Superior do Trabalho (Ofício nº 27, de 2012CN – n° 370, de 2012, na origem);
– Conselho da Justiça Federal e Justiça Federal de
primeiro e segundo graus (Ofício nº 28, de 2012CN – nº 1.341, de 2012, na origem);
– Conselho Nacional do Ministério Público (Ofício nº
29, de 2012-CN – nº 37, de 2012, na origem); e
– Conselho Nacional de Justiça (Ofício nº 30, de 2012CN – nº 101, de 2012, na origem).
As matérias serão publicadas em Suplemento
ao Diário do Senado Federal de 11 de abril de 2012.
Nos termos do inciso I do art. 71 da Constituição
Federal e da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei
de Responsabilidade Fiscal, as contas vão ao Tribunal
de Contas da União.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados
e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Sobre a mesa ofício que será lido.
E lido o seguinte:

ABRIL 2012

Abril de 2012

Ofício nº 1/2012 – GSGALV
Brasília, 5 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio
desta, informar a Vossa Excelência, que estou retornando
a Casa e reassumindo meu mandato parlamentar no término da minha licença médica, que encerra no dia de hoje.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB − RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ao celebrarmos os 40 anos
de existência da Associação dos Juízes Federais do
Brasil, estamos homenageando uma das mais importantes e dedicadas entidades de classe de nosso País.
Em verdade, meus Nobres Colegas, a Ajufe é muito
mais do que um órgão corporativo da magistratura federal
brasileira. Ela é, atualmente, uma das mais ativas instituições na defesa intransigente do fortalecimento e da
independência do Poder Judiciário em nosso amado País.
Fundada em 1972, durante o regime de exceção
em que vivia o Brasil, logo se notabilizou pela permanente
vigilância das garantias inerentes à magistratura, na reivindicação e na postulação por condições mais dignas de trabalho para todos os juízes federais e das demais instâncias.
Podemos dizer que o grande marco de sua atuação veio com o advento da Carta Magna de 1988,
passando ali a contribuir diretamente para a manutenção do caráter nacional da Justiça Federal.
De fato, aquele momento histórico acabou por propiciar um grande aumento na demanda pelo Poder Judiciário em nosso País, marcadamente na jurisdição federal.
Surgiram os Tribunais Regionais Federais, e o
prestígio constitucional de suas prerrogativas depositava na magistratura a eles vinculada uma carga ainda
maior de responsabilidade e atribuições.
A partir da década de 1990, assim, a Ajufe passa a
dispor de uma visibilidade institucional ainda maior, acompanhando o crescimento na atuação e na composição orgânica da Justiça Federal brasileira. Passando, ali, a ter uma
atuação muito mais abrangente do que a da mera postura
reivindicatória e sindical para os juízes, a Associação dos
Juízes Federais do Brasil, hoje uma consolidada entidade
representativa com quatro décadas de existência, vem-se
constituindo como um dos protagonistas mais relevantes
no debate jurídico e institucional em nosso País.

ABRIL 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Composta por magistrados e juristas do mais alto
gabarito, aprovados em rigorosíssimos concursos públicos, a Ajufe nunca deixa de se posicionar sobre os
grandes e relevantes temas nacionais.
Evidencia, assim, a sua indisfarçável vocação de
órgão representativo não somente do corpo de magistrados federais do Brasil, mas igualmente protetor dos
princípios democráticos e da justiça social em nosso País.
Com sede e foro em nossa capital da República, a
Ajufe vem participando − e tenho certeza de que nunca
deixará de fazê-lo − dos principais debates jurídicos que
envolvem a nossa atividade parlamentar e legisladora.
É, portanto, voz ativa nas discussões e nas propostas legislativas que surgem nesta Casa, notadamente aquelas que envolvem temas vinculados ao
funcionamento e aperfeiçoamento da justiça brasileira.
Em posição semelhante ao ocupado pela Ordem
dos Advogados do Brasil, a Ajufe, meus Senhores e
minhas Senhoras, cumpre com galhardia o seu nobre
papel institucional, defendendo os interesses que não
são exclusivamente dos juízes que a compõem, mas
de toda a sociedade.
Na ﬁgura de seu atual e combativo presidente, o
Juiz Federal gaúcho Gabriel Wendy, quero congratular-me com todos os membros da Ajufe e da magistratura
federal pelos belos 40 anos de atuação dessa notável
entidade representativa.
O fortalecimento de nossa democracia não reside,
apenas, nas instituições de direito público. Sabedora
da sua importância nesse contexto, rogo para que a
Associação dos Juízes Federais do Brasil continue a
desempenhar o admirável serviço que presta ao País
e ao engrandecimento de seus órgãos judicantes.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Não havendo mais oradores inscritos,
convoco as Srªs e os Srs. Senadores para amanhã, à
hora regimental, lembrando que constará da próxima
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se, amanhã,
às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador
Valdir Raupp, que altera a redação do art.
3º da Emenda Constittucional nº 62, de 9 de
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dezembro de 2009, para ampliar o prazo de
adesão ao regime especial de precatório até
a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 689, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
2
REQUERIMENTO Nº 183, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 183, de 2012, do Senador Vital do
Rêgo, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 36, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (concessão de seguro desemprego).
3
REQUERIMENTO Nº 185, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 185, de 2012, do Senador Vital do
Rêgo, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 28, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (envio
de documento de cobrança de débitos por
meio eletrônico).
4
REQUERIMENTO Nº 186, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 186, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 45, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária (tratamento tributário, previdenciário
e trabalhista do turismo rural).
5
REQUERIMENTO Nº 187, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 187, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 591, de 2011 - Complementar,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Agricultura e Reforma Agrária (veda o
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contingenciamento de recursos orçamentários
para sanidade animal e vegetal).

necessidade de adequar o referido acordo à
Lei nº 12.527, de 2011.

6
REQUERIMENTO Nº 206, DE 2012

9
REQUERIMENTO Nº 213, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 206, de 2012, do Senador Antonio Carlos
Valadares, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 336 e 400,
de 2011, por regularem matéria correlata (base
de cálculo para o COFINS e PIS/PASEP).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 213, de 2012, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando o
sobrestamento do Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de 2011, a ﬁm de que se oﬁcie
à Senhora Presidente da República sobre a
necessidade de adequar o referido acordo à
Lei nº 12.527, de 2011.

7
REQUERIMENTO Nº 211, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 211, de 2012, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando o
sobrestamento do Projeto de Decreto Legislativo nº 238, de 2011, a ﬁm de que se oﬁcie
à Senhora Presidente da República sobre a
necessidade de adequar o referido acordo à
Lei nº 12.527, de 2011.
8
REQUERIMENTO Nº 212, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 212, de 2012, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando o
sobrestamento do Projeto de Decreto Legislativo nº 240, de 2011, a ﬁm de que se oﬁcie
à Senhora Presidente da República sobre a

10
REQUERIMENTO Nº 221, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 221, de 2012, do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 147, de 2011, com
o Projeto de Lei do Senado nº 12, de 2011,
que já tramita em conjunto com os Projetos de
Lei do Senado nºs 74, 94, 470, 681, de 2007;
138, 364, 465, de 2008; e 354, de 2011, por
regularem matérias correlatas. (dedução de
despesa com medicamentos do IRPF)
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Encerro a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 57
minutos.)
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Ata da 56ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 11 de abril de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, e dos Srs. Ciro Nogueira, Mozarildo Cavalcanti e Paulo Paim.
(Inicia–se a sessão às 14 horas e encerra–se às 21 horas e 10 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Encerrou–se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 141,
de 2011, do Senador Roberto Requião, que dispõe
sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido
por matéria divulgada, publicada ou transmitida por
veículo de comunicação social.
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A Presidência comunica que ao Projeto foram
apresentadas as Emendas nºs 1 a 8–CCJ, como conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Foram oferecidas, perante a Mesa, as Emendas
nºs 9 a 18–Plen.
A matéria volta à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania para exame das emendas nºs 9
a 18–Plen.
São as seguintes as Emendas:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Esgotou–se ontem o prazo previsto no art.
91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo
Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 123, de 2009 (nº
1.024/2007, na Casa de origem, do Deputado
Celso Russomano), que institui o Dia Nacional
do Guarda Municipal;
– Projeto de Lei da Câmara nº 203, de 2009 (nº
1.852/2003, na Casa de origem, do Deputado
Fernando Ferro), que institui o dia 17 de outubro
como o Dia Nacional da Música Popular Brasileira;
– Projeto de Lei da Câmara nº 204, de 2009 (nº
2.871/2004, na Casa de origem, da Deputada
Rose de Freitas), que institui o dia 12 de agosto como o Dia Nacional dos Direitos Humanos;
– Projeto de Lei da Câmara nº 205, de 2009 (nº
2.992/2004, na Casa de origem, do Deputado
Carlos Santana), que institui o dia 3 de novembro como o Dia Nacional do Quilo;
– Projeto de Lei da Câmara nº 210, de 2009 (nº
5.091/2005, na Casa de origem, do Deputado
Moacir Micheletto), que institui o Dia Nacional
do Engenheiro Industrial Madeireiro;
– Projeto de Lei da Câmara nº 212, de 2009 (nº
5.540/2005, na Casa de origem, da Deputada
Ary Kara), que institui o Dia Nacional dos Trabalhadores em Radiologia;
– Projeto de Lei da Câmara nº 216, de 2009 (nº
7.402/2006, na Casa de origem, do Deputado
Antônio Carlos Biffi), que institui o dia 8 de julho como o Dia dos Trabalhadores em Massas
Alimentícias;
– Projeto de Lei da Câmara nº 218, de 2009 (nº
79/2007, na Casa de origem, da Deputada Ana
Arraes), que institui o dia 9 de dezembro como
o Dia Nacional do Frevo;
– Projeto de Lei da Câmara nº 223, de 2009 (nº
250/2003, na Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga), que institui, na República Federativa do Brasil, a data de 13 de maio como o dia
da Polícia Militar;
– Projeto de Lei da Câmara nº 226, de 2009 (nº
2.948/2004, na Casa de origem, do Deputado
Max Rosenmann), que institui o dia 26 de outubro como o Dia Nacional do Tropeiro;
– Projeto de Lei da Câmara nº 228, de 2009 (nº
130/2007, na Casa de origem, do Deputado Max
Rosenmann), que institui o dia 8 de maio como
o Dia Nacional do Turismo;
– Projeto de Lei da Câmara nº 232, de 2009 (nº
764/2007, na Casa de origem, do Deputado

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Geraldo Thadeu), que institui o Dia Nacional do
Ouvidor;
Projeto de Lei da Câmara nº 233, de 2009 (nº
769/2007, na Casa de origem, do Deputado
Angelo Vanhoni), que institui o Dia Nacional da
Educação Ambiental;
Projeto de Lei da Câmara nº 234, de 2009 (nº
857/2007, na Casa de origem, do Deputado Neilton Mulim), que institui o Dia do Alerta sobre o
uso nocivo do Álcool;
Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 2009 (nº
1.623/2007, na Casa de origem, do Deputado
Gervásio Silva), que institui o Dia Nacional do
Motorista de Ambulância;
Projeto de Lei da Câmara nº 241, de 2009 (nº
1.818/2007, na Casa de origem, da Deputada
Cida Diogo), que institui o Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas;
Projeto de Lei da Câmara nº 242, de 2009 (nº
1.940/2007, na Casa de origem, da Deputada
Solange Almeida), que institui o Dia Nacional
dos Portadores de Vitiligo;
Projeto de Lei da Câmara nº 244, de 2009 (nº
2.036/2007, na Casa de origem, do Deputado
Jilmar Tatto), que institui o Dia Nacional do Paisagista, a ser comemorado em 4 de outubro;
Projeto de Lei da Câmara nº 249, de 2009 (nº
2.135/2007, na Casa de origem, da Deputada
Andreia Zito), que cria no calendário oficial do
Brasil o Dia do Seresteiro;
Projeto de Lei da Câmara nº 255, de 2009 (nº
2.390/2007, na Casa de origem, do Deputado
Edson Duarte), que institui o Dia Nacional de
Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas;
Projeto de Lei da Câmara nº 257, de 2009 (nº
2.655/2007, na Casa de origem, da Deputada
Jusmari Oliveira), que fixa a data de 13 de dezembro como o Dia Nacional da Vaquejada;
Projeto de Lei da Câmara nº 262, de 2009 (nº
3.176/2008, na Casa de origem, do Deputado
Rodovalho), que institui o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose;
Projeto de Lei da Câmara nº 264, de 2009 (nº
3.260/2008, na Casa de origem, do Deputado
Rodrigo Rollemberg), que institui o Dia Nacional do Reggae;
Projeto de Lei da Câmara nº 265, de 2009 (nº
3.313/2008, na Casa de origem, do Deputado
Costa Ferreira), que institui o Dia Nacional da
Fé Cristã;
Projeto de Lei da Câmara nº 266, de 2009 (nº
3.373/2008, na Casa de origem, do Deputado
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Guilherme Campos), que institui o Dia Nacional
das Hemoglobinopatias;
Projeto de Lei da Câmara nº 276, de 2009 (nº
3.905/2008, na Casa de origem, do Deputado
Leandro Sampaio), que institui o Dia Nacional
de Valorização da Família;
Projeto de Lei da Câmara nº 277, de 2009 (nº
3.975/2008, na Casa de origem, do Deputado
José Santana de Vasconcellos), que institui o
Dia Nacional da Silvicultura;
Projeto de Lei da Câmara nº 289, de 2009 (nº
677/2007, na Casa de origem, do Deputado
Paulo Roberto), que institui o Dia Nacional de
Conscientização da Hemofilia;
Projeto de Lei da Câmara nº 299, de 2009 (nº
1.305/2007, na Casa de origem, do Deputado
Deley), que institui o Dia Nacional do Jogo Limpo
– fair play contra o Doping nos Esportes;
Projeto de Lei da Câmara nº 70, de 2010 (nº
1.654/2007, na Casa de origem, do Deputado
Flávio Bezerra), que institui o Dia Nacional em
Defesa da Orla Marítima;
Projeto de Lei da Câmara nº 71, de 2010 (nº
1.821/2007, na Casa de origem, do Deputado
Luis Carlos Heinze), que institui o Dia Nacional
do Cooperativismo de Crédito;
Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 2010 (nº
4.170/2001, na Casa de origem, do Deputado
Julio Semeghini), que institui o Dia Nacional do
Maquinista Ferroviário;
Projeto de Lei da Câmara nº 94, de 2010 (nº
760/2007, na Casa de origem, do Deputado Professor Ruy Pauletti), que institui o Dia Nacional
das Etnias, a ser comemorado, anualmente, no
último domingo do mês de fevereiro;
Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2010 (nº
3.519/2008, na Casa de origem, do Deputado
Celso Maldaner), que institui o Dia Nacional do
Suinocultor;
Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 2010 (nº
3.862/2008, na Casa de origem, do Deputado
William Woo), que institui o Dia Nacional do Profissional de Segurança Privada;
Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2010 (nº
3.907/2008, na Casa de origem, do Deputado
Manoel Junior), que institui no dia 23 de fevereiro como o Dia Nacional do Movimento Municipalista Brasileiro;
Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 2010 (nº
5.076/2009, na Casa de origem, do Deputado
Eliene Lima), que institui o Dia Nacional do Atleta
Paraolímpico e dá outras providências;
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– Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 2010 (nº
5.115/2009, na Casa de origem, do Deputado
Paes de Lira), que institui o dia 27 de abril como
o Dia do Trabalhador Doméstico;
– Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 2010 (nº
5.141/2009, na Casa de origem, do Deputado
Guilherme Campos), que institui o Dia Nacional
da Ufologia;
– Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 2010 (nº
5.360/2009, na Casa de origem, do Deputado
Laerte Bessa), que institui o Dia Nacional da
Aviação dos Corpos de Bombeiros Militares;
– Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 2010 (nº
5.079/2009, na Casa de origem, do Deputado
Edson Aparecido), que institui o dia 28 de abril
como o Dia Nacional das Entidades de Segurança e Saúde do Trabalho;
– Projeto de Lei da Câmara nº 133, de 2010 (nº
5.888/2009, na Casa de origem, do Deputado
Raimundo Gomes de Matos), que institui o Dia
Nacional do Médico de Família e Comunidade;
– Projeto de Lei da Câmara nº 153, de 2010 (nº
5.513/2009, na Casa de origem, do Deputado
William Woo), que institui o Dia do Aniversário
do Buda Shakyamuni e o inclui no Calendário
Oficial de Datas e Eventos Brasileiro;
– Projeto de Lei da Câmara nº 155, de 2010 (nº
6.013/2009, na Casa de origem, do Deputado
José C. Stangarlini), que institui o Dia Nacional
do Securitário;
– Projeto de Lei da Câmara nº 167, de 2010 (nº
4.260/2008, na Casa de origem, do Deputado
Hugo Leal), que institui o Dia Nacional de Mobilização em Memória das Vítimas de Trânsito e
dá outras providências;
– Projeto de Lei da Câmara nº 177, de 2010 (nº
5.841/2009, na Casa de origem, do Deputado
Bruno Araújo), que institui o dia 18 de setembro
como dia nacional de conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce do retinoblastoma;
– Projeto de Lei da Câmara nº 187, de 2010 (nº
5.687/2005, na Casa de origem, do Deputado
Carlos Santana), que institui o Dia Nacional da
Umbanda;
– Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 2011 (nº
942/2003, na Casa de origem, do Deputado
Gastão Vieira), que institui a data de 28 de julho de 1823 como data de adesão do Estado do
Maranhão à Independência do Brasil;
– Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 2011 (nº
7.388/2006, na Casa de origem, da Deputada
Perpétua Almeida), que institui o Dia Nacional
do Artesão; e
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– Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2011 (nº
7.392/2010, na Casa de origem, do Deputado
Arnaldo Faria de Sá), que institui o Dia Nacional
da Advocacia Pública.
Tendo sido apreciados terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte os Projetos
de Lei da Câmara:
– nºs 203, 204, 205, 228, 232, 233, 241 (com emenda
de redação), 242, 244, 255, 262, 264, 266, 276,
277, 299 (com emenda de redação), de 2009; 71,
81, 100, 103, 112, 153, 155, 177 (com emenda
de redação), 187, de 2010; 75 e 103, de 2011,
aprovados, vão à sanção; e
– nºs 123, 210, 212, 216, 218, 223, 226, 234, 238, 249,
257, 265, 289, de 2009; 70, 94, 102, 113, 114,
115, 131, 133, 167, de 2010; e 45, de 2011, rejeitados, vão ao Arquivo.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Esgotou–se ontem o prazo previsto no art.
91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo
Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2009, do
Senador Alvaro Dias, que institui o Dia Nacional
da Poesia;
– Projeto de Lei do Senado nº 540, de 2009, da Senadora Rosalba Ciarlini, que institui o dia 25 de
novembro como o Dia Nacional do Repentista;
– Projeto de Lei do Senado nº 26, de 2010, do Senador Paulo Paim, que dispõe sobre a instituição
do Dia Nacional do Oficial de Justiça;
– Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2011, do Senador Marcelo Crivella, que institui o ano de
2013 como “Ano Nacional da Atividade Física
em Prol da Saúde”;
– Projeto de Lei do Senado nº 323, de 2011, do Senador Pedro Taques, que altera a Lei nº 8.989, de
24 de fevereiro de 1995, para limitar a exigência
de laudos de avaliação para portadores de deficiência adquirentes de automóveis com isenção
do Imposto Sobre Produtos Industrializados;

ABRIL11829
2012

Quinta-feira 12

– Projeto de Lei do Senado nº 437, de 2011, do Senador Walter Pinheiro e outros, que inclua–se a
data de 25 de junho de 1822 no calendário oficial
de efemérides históricas do Brasil;e
– Projeto de Lei do Senado nº 643, de 2011, do Senador Paulo Davim, que institui o Dia Nacional
do Cirurgião Cardiovascular.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado nºs 501, de 2009; 26, de 2010; e 323, de 2011,
aprovados, vão à Câmara dos Deputados; e os Projetos de Lei do Senado nºs 540, de 2009; 54, 437 e 643,
de 2011, rejeitados, vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Encerrou–se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 97, de
2008 (nº 4.414/2001, na Casa de origem, do Deputado Cezar Schirmer), que institui o Dia Nacional do
Supervisor Educacional.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 267, DE 2012
(Requerimento nº 15, de 2012)
(Da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática)
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do disposto no art. 40, do
Regimento Interno do Senado Federal, autorização
para participação, na qualidade de representante da
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, no Fórum
Canalenergia/COGEN, Potencial e Perspectivas da
Energia Solar no Brasil, que se realizará dia 12 de
abril de 2012, na cidade Rio de Janeiro, RJ, conforme
convite recebido por esta Comissão.
Sala das Sessões, em 11 de abril de 2012. – Senador Cícero Lucena, PSDB/PB.
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro.. Bloco/PT
– BA) – Gostaria de aproveitar aqui ainda o funcionamento desta Comissão e colocar em apreciação do
Plenário o requerimento do Senador Cícero Lucena,
que solicita autorização para participar de evento de
energia solar, na cidade do Rio de Janeiro.
Em votação o requerimeno do Senador Cícero
Lucena para o fórum que deve debater a questão e as
potencialidades da energia solar no Brasil.
Não havendo quem queira discutir, em votação.
(Pausa.)
Aprovado o requerimento do Senador Cícero
Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação e será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos
do Ministro de Estado da Saúde:
– Nº 846, de 4 de abril de 2012, em resposta ao Requerimento nº 1.465, de 2011, de informações,
de autoria do Senador Aécio Neves; e
– Nº 847, de 4 de abril de 2012, em resposta ao Requerimento nº 1.517, de 2011, de informações,
de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
Os Requerimentos vão ao arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Srª Presidente, peço a minha inscrição para
falar como Líder pelo PTB, após a Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª é o primeiro inscrito pela Liderança, depois
da Ordem do Dia.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Srª Presidente, peço a palavra como Líder durante o
período anterior à Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Inácio Arruda, no período anterior,
pelo PCdoB.
Pois não, Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Srª Presidente, para me inscrever para falar para uma
comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª é o primeiro inscrito para comunicação
inadiável.
Senador Paulo Paim.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Como
orador inscrito, devo ser o segundo para as comunicações parlamentares.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª, então, é o segundo para comunicação
inadiável.
Senadora Ana Amélia, V. Exª é a segunda inscrita como oradora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Eu queria, pela ordem, Srª
Presidente, apenas fazer um registro desta tribuna dos
oitenta anos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio Grande do Sul, um evento da maior relevância.
Faço questão, como gaúcha, de festejar esta data
na abertura da sessão desta tarde aqui, no Senado
Federal. São 82 mil advogados, entre homens e mulheres, no meu Estado. Então, ao fazer este registro aqui
pela passagem dessa data extremamente importante,
saúdo o Presidente da OAB gaúcha, Claudio Lamachia,
pela data que se comemora hoje: os oitenta anos da
OAB do meu Estado.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
Então, vamos começar com o primeiro orador
inscrito, Senador Paulo Bauer, com a palavra por dez
minutos.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente desta sessão e Vice–Presidente da
Casa, Senadora Marta Suplicy, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores, eu ocupo a tribuna desta Casa neste horário para apresentar a V. Exªs a minha opinião acerca do Projeto de Resolução do Senado nº 72, apresentado e de autoria do Senador Romero Jucá, que
se encontra em tramitação nas comissões da Casa,
tendo, na manhã de hoje e até poucos minutos atrás,
sido objeto de análise e de deliberação da Comissão
de Constituição e Justiça.
Devo dizer a V. Exªs que este tema é bastante
preocupante, porque ele diz respeito à alteração da
questão tributária, da questão tarifária relacionada à
importação de produtos através, principalmente, dos
Estados de Santa Catarina, do Estado de Goiás e do
Estado do Espírito Santo, que criaram mecanismos de
estímulo ao desenvolvimento econômico nas regiões
portuárias, no caso de Santa Catarina e do Espírito
Santo, e, no caso do Estado de Goiás, através do trabalho e da operação de seu porto seco. Outros Estados
também se beneficiam de alguma legislação criada para
estimular a economia e o desenvolvimento nas suas
regiões portuárias, como é o caso de vários Estados
que aqui, por economia de tempo, não vou mencionar.
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O Governo Federal, através do Ministério da Fazenda e valendo–se do Senador Romero Jucá, então
Líder do Governo nesta Casa, apresentou o projeto de
resolução. Através desse projeto pretende estabelecer,
em todo o País, a alíquota de 4% de ICMS para todo
produto que vier a ser importado, independentemente
do Estado pelo qual o produto ingresse no País. Isso o
Governo resolveu identificar e denominar como guerra
dos portos, que ele iria derrotar ou vencer – conforme
a maneira que analisemos.
Eu posso dizer, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, que esse assunto só está em pauta, e com difícil resolução, porque
o Governo Federal do Brasil, o Governo da Presidente
Dilma Rousseff, o Governo do PT, o Governo do Presidente Lula não deu sequência ao trabalho iniciado
no Governo Fernando Henrique, que inicialmente organizou a economia, inicialmente anunciou e instituiu
leis como a de Responsabilidade Fiscal, que fez reforma na Previdência e outras coisas mais, que deu
estabilidade ao setor bancário, que fez privatizações
de serviços públicos. O passo seguinte seria – não do
Governo Fernando Henrique, porque ele terminaria,
mas do seguinte – a reforma tributária indispensável,
improrrogável, pedida, reivindicada, solicitada há dezenas de anos por toda a sociedade brasileira, principalmente pelo setor produtivo.
Ora, nós sabemos que o Brasil precisa se desenvolver. Sabemos que as indústrias precisam produzir.
Este é o País da grande riqueza natural. Nós estamos
exportando produtos para outros países, principalmente
para a China, como é o caso do minério de ferro. E, na
verdade, estamos exportando tanto que o nosso produto está garantindo a nossa soberania econômica, a
nossa condição financeira, a nossa balança de pagamentos. Tudo favorável por conta dessas exportações
de produtos naturais e, principalmente, de produtos
agrícolas ainda in natura, chamados commodities.
Ora, se o Brasil exporta tanto e com isso tem
garantidas as suas contas externas, as suas reservas
cambiais, é necessário dizer que poderíamos utilizar
toda essa produção, toda essa riqueza natural para desenvolver a nossa própria indústria, fazendo–a crescer.
Por que isso não acontece? Porque não tem reforma tributária, porque não tem desoneração fiscal,
porque não tem redução do custo Brasil. E o custo Brasil
se reduz por meio de quê? Da diminuição da taxa de
juros, da redução dos custos de serviços portuários,
de uma política cambial adequada e eficaz e, principalmente, da redução da carga tributária e da eficiência
do serviço público. Isso não aconteceu nesses últimos
anos e não está previsto acontecer nos próximos.
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Fica, então, o Ministério da Fazenda trazendo
para este debate, para esta Casa, propostas que são,
na verdade, remendos, propostas pontuais, soluções
paliativas para problemas que precisaríamos resolver
de uma vez por todas em todo o País com uma política
industrial, com uma política tributária, com uma política
externa mais clara, mais eficiente.
Ficam os governadores, agora, do Espírito Santo,
de Santa Catarina, de Goiás e outros mais negociando,
Senador Inácio Arruda, com os governos para estabelecer que compensações podem ter se implantada
essa nova proposta de 4% para os importados.
Eu, naturalmente, fico feliz se o meu Estado conseguir recuperar o que possivelmente perderá de arrecadação pública. Mas eu não posso dizer que fico feliz
em ver o Governo dizer ao governo de Santa Catarina
que vai dar empréstimo por intermédio do BNDES para
compensar essa perda. Nós não queremos esmola. Nós
não queremos empréstimo. Nós queremos, sim, é que
o Estado continue se desenvolvendo, como sempre
se desenvolveu. Aliás, essas compensações que são
anunciadas não serão honradas pelo Governo, como
não se honrou a Lei Kandir na retribuição aos Estados
exportadores. E isso não é um ato e um fato apenas
deste Governo, mas já vem de vários períodos governamentais. Então, nós não queremos que apenas o
Governo seja beneficiado e atendido com a redução,
por exemplo, da taxa de juros que incide sobre a dívida
pública catarinense e de outros Estados.
Não adianta dizer para o Estado do Espírito Santo
que vai compensá–lo com antecipação de royalties de
petróleo. Isso não resolve o problema, Senador Mário
Couto. Nós não podemos mais aceitar, no Brasil, que
o Governo faça os governos estaduais dependentes.
Nós queremos governos estaduais independentes.
Nós não queremos um governo unitário no Brasil.
Nós queremos uma República Federativa instituída e
funcionando em nosso País. Por isso, é preciso, sim,
que o Governo modifique a sua postura, que atue em
nova direção.
Depois da Comissão de Constituição e Justiça,
onde esse assunto acabou de tramitar, ele tramitará
na Comissão de Assuntos Econômicos, onde eu estarei daqui a poucos minutos. Lá vou novamente insistir, perante o Presidente, Presidente Delcídio Gomes
do Amaral, e todos os demais colegas presentes, da
necessidade de o Brasil enfrentar esses problemas
na sua amplitude, e não apenas no aspecto pontual.
É preciso dizer também, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, que este Governo, que tem maioria, que
tem poder político, que é quase um governo imperial
no nosso Brasil, precisa, efetivamente, dar aos brasileiros a oportunidade, a condição de se desenvolverem.
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Não adianta dar dinheiro para o Governo do Estado
compensar eventuais quedas de arrecadação e não
dar condição de desenvolvimento econômico para a
região portuária, não dar condição de mais empregos
para aqueles que trabalham na importação.
Aliás, Senador Sérgio Souza, disse o ex–Ministro Maílson da Nóbrega – e vou encerrando; peço uma
pequena tolerância, Sr. Presidente –, em recente entrevista para os meios de comunicação, que o que está
prejudicando o Brasil não é a importação de produtos.
Nós temos, sim, a desindustrialização, que não é resultado de políticas fiscais de estímulo para importadores
na região portuária. O que está acontecendo é que a
desindustrialização existe por causa de juros altos,
da alta carga que se tem sobre a folha de pagamento.
A Presidenta Dilma Rousseff mandou, recentemente, para esta Casa medida provisória para dar uma
amenizada na questão dos encargos sobre a folha de
pagamento. É verdade! Mas é mais uma providência
pontual, pequena em relação ao contexto global, que
vai ser analisada a partir de agora. Ontem, quisemos
instalar a comissão que analisaria a medida provisória
relativa a esse assunto. Estava lá o Senador Dornelles,
estávamos nós os Senadores da oposição presentes
para a instalação da comissão que analisaria essa
medida provisória e nenhum Senador e nenhum Deputado do Governo se fez presente. Por quê? Porque o
Governo não tem interesse em discutir as coisas, Senador Mário Couto. O Governo quer apenas que esta
Casa, o Senado, a Câmara, o Congresso seja homologatório. E homologatório ele não pode ser. Tem que
debater, discutir, valorizar as ações para avançar. Nós
somos oposição, mas nós não somos contra o Brasil.
Por isso eu quero dizer a V. Exªs: é preciso que a
gente pense no desenvolvimento econômico. O povo
brasileiro é trabalhador, o empresário brasileiro é cria-
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tivo, a riqueza natural existe, a produção é grande. Nós
temos que avançar porque se não avançarmos internamente o Brasil cresce por conta dessa riqueza natural e dessa alta produção agrícola. O povo tem mais
dinheiro no bolso e quer comprar coisas e é preciso
importar sim, porque não tem o que chega no Brasil.
Maílson da Nóbrega disse isso na sua entrevista há
poucos dias. Então se nós não importarmos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter inflação. É preciso que
tenhamos produtos à disposição do povo, tenhamos
riqueza econômica.
Mas quero aqui mencionar, para encerrar, que é
preciso que o Governo tenha a coragem, e eu desejo
sinceramente que a Presidente Dilma tenha coragem,
que o Ministério da Fazenda tenha a postura de mandar
para este Congresso uma proposta que vise a instalar
no País uma nova filosofia tributária, uma nova política industrial e um novo momento de desenvolvimento
econômico.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Bauer, a
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice–Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Um minutinho Senador Mário Couto.
Foi encaminhado a publicação o Parecer n° 352,
de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo contrariamente ao Projeto de Lei do Senado
n° 308, de 2004–Complementar.
É o seguinte o Parecer:

ABRIL 2012
11834

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

345

Abril de 2012

346

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL11835
2012

Quinta-feira 12

ABRIL 2012
11836

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

347

Abril de 2012

348

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL11837
2012

Quinta-feira 12

ABRIL 2012
11838

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

349

Abril de 2012

350

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL11839
2012

Quinta-feira 12

ABRIL 2012
11840

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

351

Abril de 2012

352

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL11841
2012

Quinta-feira 12

ABRIL 2012
11842

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

353

Abril de 2012

354

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL11843
2012

Quinta-feira 12

ABRIL 2012
11844

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

355

Abril de 2012

356

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL11845
2012

Quinta-feira 12

ABRIL 2012
11846

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

357

Abril de 2012

358

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL11847
2012

Quinta-feira 12

ABRIL 2012
11848

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – De acordo com o disposto no parágrafo
único do art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o
prazo de dois dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo dos membros do Senado, para que a
matéria continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – É só para me inscrever, Sr. Presidente, para dar entrada numa delegação
do meu partido, para eu falar pela liderança do meu
partido após a Ordem do Dia.
Só que eu perguntaria a V. Exª: há algum líder
inscrito antes de mim, após a Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Tem. V. Exª é o terceiro inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Após
a Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sim. Após a Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Terceiro líder?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Terceiro líder. Estamos inscritos eu, o
Senador Inácio Arruda e V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – E
agora?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Agora, nenhum.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Então, eu falo agora.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Então, V. Exª falará agora.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, apenas para estabelecer essa correção,
porque eu tinha pedido para falar antes da Ordem do
Dia; então, solicitei a V. Exª que o fizesse após a Ordem do Dia e também para que me inscrevesse para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra neste momento,
como oradora inscrita, à Senadora Ana Amélia.
Desculpem–me; corrigindo: para uma comunicação inadiável, neste momento, concedo a palavra ao
Senador Sérgio Souza; depois, à Senadora Ana Amélia
e, logo após, ao Senador Mário Couto.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Boa tarde a todos.
Sr. Presidente, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, venho hoje à tribuna
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desta Casa para louvar a decisão dos bancos oficiais,
do Governo brasileiro, de reduzirem de forma expressiva as taxas de juros de suas principais linhas de crédito para pessoas físicas, micro e pequenas empresas.
O Governo Federal acerta com essa medida, Sr.
Presidente. Primeiramente foi o Banco do Brasil, cujas
medidas anunciadas na semana passada representaram cortes importantes nas taxas cobradas.
Para financiamento de bens e serviços de consumo, como eletrônicos, computadores, materiais de
construção e pacotes de viagem, os juros médios foram
reduzidos em 45%. O financiamento de carros, com
crédito pré–aprovado e sem tarifas embutidas, teve
queda de pelo menos 19%. O cliente poderá financiar
a aquisição de um veículo com taxa de juros a partir
de 0,99% ao mês.
O Banco do Brasil anunciou também aumentar
em R$26,8 bilhões os limites de crédito para micro e
pequenas empresas, e em R$16,3 bilhões os limites
para pessoas físicas.
Aposentados e pensionistas, Sr. Presidente, passam a tomar empréstimo consignado com juros de
0,85% a 1,80% ao mês.
Os clientes que recebem salário pelo banco terão taxa de juros do rotativo do cartão de crédito a
3% ao mês.
Parece até uma utopia para nós, que estávamos
acostumados a ver o rotativo dos cartões de crédito
ultrapassar a casa dos 10%, agora vermos uma taxa
de 3% ao mês. Ainda acho alta, mas é muito mais barata do que se cobra hoje no mercado.
Outros benefícios, segundo o Banco do Brasil,
serão até dez dias sem juros no cheque especial, assessoria financeira e cartão pré–pago para uso familiar.
Para as micro e pequenas empresas, a taxa média
das principais linhas de capital de giro será reduzida
em 15%. A redução da taxa média de recebíveis será
de 16%. Com a medida, os empresários podem agora
financiar seu capital de giro com taxa de juros a partir
de 0,96% ao mês.
No início desta semana, foi a vez de a Caixa
Econômica Federal anunciar cortes nos juros em uma
série de linhas de financiamento.
O juro do cheque especial foi cortado em até 67%,
para 4,27% ao mês, enquanto as linhas de crédito do
rotativo de cartão de crédito foram cortadas em 40%,
para 9,47%, e, nos financiamentos consignados, houve
diminuição de 34%.
Além de cortes em várias taxas, a Caixa Econômica reduziu em 68,7% o juro de financiamentos
para capital de giro de micro e pequenas empresas,
para 0,94% ao mês. O banco está disponibilizando
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R$10 bilhões para empresas, segundo comunicado
da instituição.
Nada mais adequado, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, para o desenvolvimento da economia brasileira do que as medidas citadas. Afinal, temos assistido
há meses a redução da Taxa Selic pelo Banco Central
sem que o custo do dinheiro disponível ao consumidor
brasileiro sofresse qualquer alteração.
Somos um País conhecido por praticar um dos
maiores, senão o maior, spread bancário no mundo.
E os lucros anunciados anualmente pelas instituições
financeiras no País comprovam isso.
Enfim, com as medidas anunciadas, o Brasil
poderá experimentar efetiva concorrência no sistema
bancário. Espero que o consumidor brasileiro faça bom
uso da nova possibilidade de optar por custos mais
baixos de intermediação bancária.
Na opinião de vários economistas, Sr. Presidente,
as instituições bancárias têm, atualmente, condições
de reduzir seus spreads e cobrar juros menores dos
clientes.
Recentemente, o Congresso Nacional aprovou o
Cadastro Positivo, e sua regulamentação está quase
concluída...
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Trata–se, portanto, Sr. Presidente, de mais uma ferramenta em benefício da redução dos custos bancários.
Além disso, outros tantos economistas têm afirmado não haver relação entre juros menores e a elevação do risco de inadimplência, o que reforça a margem
para redução das taxas praticadas.
O Brasil e o mundo vivem uma crise econômica
sem precedentes. O desafio de todos é promover taxas de crescimento de suas economias, com geração
de emprego e renda. E a redução dos juros praticados
no mercado, Sr. Presidente, é uma medida concreta
nesse sentido.
Para encerrar, Sr. Presidente, apelo a todas as
instituições financeiras privadas que sigam o mesmo
exemplo dos bancos oficiais, e possam somar–se e
esse esforço de manter o Brasil crescendo e se transformando em um país mais justo e desenvolvido.
Congratulo–me, Sr. Presidente, de forma entusiasmada com as decisões do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Agora, sim, concedo a palavra, como
oradora inscrita, à Senadora Ana Amélia.
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O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Tem V. Exª a palavra pela ordem.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de solicitar
a minha inscrição no horário de liderança, Sr. Presidente, pelo Partido Verde.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Antes da Ordem do Dia?
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Fora do
microfone.) – Antes da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – V. Exª está inscrito.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Mozarildo Cavalcanti, Senadoras, Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, o futebol continua sendo a paixão nacional e foi assunto de
grande destaque, Senadora Lídice da Mata – a senhora
gosta tanto do esporte –, aqui no Congresso Nacional.
Lá, Câmara dos Deputados, a visita dos dirigentes
e jogadores do Santos Futebol Clube, que comemora,
neste mês, um século de existência, e com a presença de sua estrela maior, o festejado Neimar; só faltou
mesmo o inigualável, o incomparável e grande Pelé,
ex–Ministro do Esporte.
O Senado, na mesma hora, recebia a visita do
Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, protagonista principal na organização da Copa do Mundo de 2014, e,
sobretudo, peça–chave na negociação da Lei Geral da
Copa nesta Casa, depois da aprovação na Câmara dos
Deputados. Habilidade política já demonstrada em outras oportunidades como a questão da negociação do
Código Florestal, não faltará, sem dúvida, ao Ministro
nesse grande desafio.
O Ministro Aldo Rebelo, ontem, fez uma objetiva exposição para a Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, presidida pelo nosso colega Roberto Requião, numa audiência pública requerida por mim, para
iniciarmos as discussões sobre a lei que irá nortear o
torneio mundial de futebol, e que terá, nesta Comissão
temática, a minha relatoria.
O Ministro, claro, sublinhou a importância do popular evento esportivo do planeta que, daqui a dois anos,
será realizado em nosso País, evento que reunirá 32
melhores seleções de futebol do planeta, em partidas
a serem realizadas em 12 cidades brasileiras, entre as
quais, a nossa Porto Alegre, e que pode ajudar o Brasil
a consolidar seu crescimento econômico e social pelo
legado que a Copa 2014 deixará à população.
Aldo Rebelo disse, entre outras coisas, que o Brasil pode acrescentar 0,4% de crescimento do Produto
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Interno Bruto entre os anos de 2014 a 2019, apenas
pelo fato de sediar esse certame.
Segundo o Ministro do Esporte, 300 mil empregos
permanentes já foram criados durante a preparação
da Copa do Mundo e milhares de vagas temporárias
serão abertas durante a realização deste torneio.
O Ministro do Esporte não tem dúvida de que a
Copa do Mundo será um sucesso. Sim, é este o nosso
objetivo, inclusive dos parlamentares da oposição desta Casa: realizar uma Copa do Mundo como nunca o
mundo assistiu, na promessa e na palavra da própria
Presidente Dilma Rousseff.
O Brasil de hoje é um País em plena efervescência
social. É a sociedade brasileira que está interessada
em manter padrões de comportamento que honrem o
País, e a realização da Copa do Mundo é uma oportunidade ímpar de mostrar que nós não somos apenas o único pentacampeão do planeta ou do futebol
mundial, queremos mostrar também porque somos a
sexta economia do planeta.
A Copa do Mundo tem uma capacidade midiática
extraordinária, pois, cerca de três bilhões de pessoas
devem acompanhar a bola rolando nas 12 sedes brasileiras, através da televisão e da Internet. Estima–se
que cerca de 400 mil turistas visitarão o Brasil durante
a realização dos jogos.
Pergunto às senhoras e aos senhores: que outra
campanha de marketing turístico, industrial e social
poderia ter este tipo de alcance em plena era digital,
virtual e cibernética?
Nessa moldura, a Copa do Mundo de 2014 tem
sido tratada como um evento extraordinário.
Como Relatora da Lei Geral da Copa na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, eu preciso
ter um olhar muito objetivo, não passional. É isso que
eu proponho ao Senado: deixar a paixão nacional de
lado, não pensar com o coração que pulsa na ponta
da chuteira e analisar os fatos.
Há um fator importante que precisamos ter em
mente: a Copa do Mundo é um evento gerenciado por
uma grande instituição de direito privado internacional,
a Fifa, que detém os direitos e o formato do evento,
como qualquer grande empresa administra espetáculos dessa grandeza.
A Copa é um evento comercial, explorado pela
Fifa, que tem como objetivo o lucro.
Segundo informação do jornal O Estado de
S.Paulo, a Fifa já está lucrando com a Copa do Mundo no Brasil. A reportagem mostra números divulgados pelos sindicatos de trabalhadores suíços, segundo
os quais a Fifa já teria embolsado US$900 milhões e
pode lucrar até US$3,8 bilhões até o final do torneio.

361

Abril de 2012

Será o maior lucro até hoje obtido pela Fifa em todas
as Copas do Mundo já realizadas.
Diante disso, algumas questões ganham enorme relevo nesse quadro, Sr. Presidente. Alguns dizem que a Fifa, em busca desse lucro, está impondo
regras ao Brasil.
Na verdade, é preciso reconhecer que o nosso
País concorreu com vários outros países para obter o
direito de sediar a Copa do Mundo de 2014.
Ao garantir a Copa, o então Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva assinou um contrato com a Fifa assumindo compromissos com a Federação Internacional de
Futebol em carta compromisso, um verdadeiro contrato, datada de 15 de junho de 2007, compromissos
que vão desde a isenção geral de impostos à Fifa até
a garantia de segurança e proteção a todos envolvidos
com a Copa do Mundo.
É este contrato, este compromisso assumido
pelo Governo Federal que estamos discutindo aqui no
Congresso Nacional.
A Lei Geral da Copa já passou pela Câmara dos
Deputados e agora terá tramitação aqui no Senado,
nas Comissões de Educação, Cultura e Esporte; Assuntos Econômicos; Constituição, Justiça e Cidadania
e, agora também, na de Meio Ambiente.
O assunto, a Copa do Mundo, tão caro ao povo
brasileiro, expõe um dilema institucional e político, Presidente Mozarildo Cavalcanti, na relação do Legislativo
com o Executivo.
Mais uma vez não é dado ao Parlamento o poder
de legislar. O que estamos vivendo durante a discussão
da Lei Geral da Copa é que o Executivo, mais uma vez,
está podando a liberdade do Legislativo para realizar
aperfeiçoamentos necessários. O que estamos realizando aqui é simplesmente homologar uma decisão
do Executivo tomada há cinco anos.
Não há espaço para negociação.
Destaco aqui leis federais que poderão ser desrespeitadas na Lei Geral da Copa. A venda de bebida alcoólica nos estádios durante a Copa é um claro
retrocesso ao Estatuto do Torcedor, determinado pela
Lei nº 10.671, de 2003, em vigor no País, e também
responsável pela redução da violência nos estádios
brasileiros.
A própria Fifa proibia a venda de bebidas alcoólicas nas Diretrizes de Segurança dos Estádios da
entidade máxima do futebol, no art. 19, que vigorou
entre os anos de 2004 a 2008.
Outro ponto polêmico é a venda de meia–entrada para estudantes e idosos, sob regras que podem
ser alvo de contestação do Supremo Tribunal Federal.
O Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, inclusive defende a doação de ingressos para pessoas beneficiadas
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pelo programa Bolsa Família e populações indígenas,
prática que pode ocorrer – claro – se houver acordo
entre a Fifa, o Poder Executivo e os patrocinadores.
Na última Copa do Mundo na África do Sul vários
jogos não tiveram a lotação máxima nos estádios porque os ingressos eram muito caros para a população
sul–africana, apaixonada, como a brasileira, por futebol, mas sem condições financeiras para acompanhar
a paixão por este esporte. A Fifa deveria pensar em
adaptar suas regras às realidades de cada país anfitrião de uma Copa do Mundo.
Uma pesquisa de opinião pública, realizada pelo
Data/Senado com 1.242 pessoas, expõe bem esse
problema: 80% dos brasileiros ouvidos nessa pesquisa
são contra a venda de bebidas alcoólicas nos estádios
durante a Copa do Mundo. Este grupo de brasileiros, a
maioria, não gostaria de ver o Brasil abrindo exceções
e desrespeitando a lei.
Outro dado significativo dessa pesquisa do Senado: 92% dos brasileiros concordam com a venda de
ingressos mais baratos para idosos e estudantes; 59%
apoiam ingressos especiais para pessoas beneficiadas
com o Bolsa Família, e 60% concordam com ingressos
a preços menores para grupos indígenas.
Essa pesquisa, Srª Presidente, deveria inspirar
à Federação Internacional de Futebol a adaptar suas
regras à cultura do País–sede e não ter como objetivo
tão somente o lucro. A questão social deve fazer parte
de um evento como este.
Emendas à Lei Geral da Copa são apresentadas
por diferentes setores da sociedade. Hoje mesmo recebi, juntamente com o Senador Paulo Paim, da Central
Única dos Trabalhadores e da Força Sindical, propostas de emendas à Lei da Copa.
As Centrais Sindicais estão muito preocupadas
com a possibilidade do uso de trabalho escravo e infantil nas atividades de preparação e realização da
Copa e também na fabricação dos produtos que aqui
serão comercializados. Querem, também, defender os
direitos dos vendedores ambulantes, que são legalizados, para que eles possam operar e vender seus
produtos na região, no bairro onde estiver sendo realizado o jogo no estádio correspondente. Eles, desde
que legalizados, poderiam, como os comerciantes ali
instalados, trabalhar normalmente.
Com muito prazer, com a permissão da Srª Presidente Marta Suplicy, concedo o aparte ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Senadora Ana Amélia, eu queria me apegar a um
ponto do pronunciamento de V. Exª: a questão da bebida. Interessante, ao mesmo tempo em que V. Exª
mostra a pesquisa, a Câmara está aprovando um en-
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durecimento da chamada Lei Seca. Ao mesmo tempo
em que a sociedade clama justamente contra o uso do
álcool, nós vamos fazer, como foi aprovado na Câmara, o afrouxamento do uso da bebida alcoólica. Fora o
fato de que, eu não consigo entender...
(Interrupção do som.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
–... como é que um País, que tenta combater o uso
das drogas, permite tanta propaganda de bebida alcoólica, que é uma droga que abre a porteira para as
outras. Portanto, quero parabenizá–la pelo pronunciamento de V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigado, Senador Mozarildo.
Ao agradecer a Srª Senadora Marta Suplicy –
estou encerrando o pronunciamento em função do
tempo regimental –, quero dizer que precisamos ter
a maturidade de saber que em muitos casos o Legislativo estará de mãos atadas para o aperfeiçoamento
da Lei Geral da Copa.
Nós vamos trabalhar para que possamos aproveitar todas as oportunidades de negociação e fazer valer
a vontade do torcedor, do trabalhador, do aposentado
e também dos índios, Srª Presidente.
A Copa do Mundo é um evento mundial, um evento
da Fifa, mas será realizada no País do futebol, que não
ama apenas a bola, mas ama, sobretudo, e aprendeu
a respeitar as leis e a forma como a sociedade se organizou nos últimos anos. Ama muito e muito...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) –... tanto
quanto o futebol, ama à democracia.
Muito obrigada, Srª Presidente.
Durante o discurso da Sra. Ana Amélia,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice–Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia. Vamos ter
ainda muitas discussões na Casa sobre essa questão
que V. Exª apresentou tão bem.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Srª Presidente...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Quero me inscrever pela liderança do PR.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Até já tinha anotado, Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Obrigado.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Nós temos, pela liderança, o Senador Mozarildo,
que é o primeiro inscrito. Vai trocar?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Após a Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, Inácio Arruda após a Ordem do Dia.
Com a palavra o Senador Mário Couto, pela liderança.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta,
Srªs e Srs. Senadores, grande era a euforia, Nação
brasileira, ontem neste plenário, dos Senadores governistas para assinarem uma CPI. Os Partidos faziam
questão, como nunca se viu nos governos petistas.
Desde que entrei nesta Casa, nunca vi tanta euforia
para assinatura de uma CPI como vi ontem. Oxalá essa
euforia continue até o final desta CPI.
Quantas CPIs foram propostas nesta Casa e o
Governo não deixou fazer? Desde o tempo do Waldomiro... Desde o tempo do Waldomiro, eu tentei a CPI
da Previdência, a CPI do Dnit, a CPI da Saúde e não
cheguei nem a começar. Mas a Folha de S.Paulo diz
assim... Mostre TV Senado, operador da TV Senado,
por favor. A Folha diz assim: “Lula incentiva e Congresso anuncia a CPI do Cachoeira”. Lula manda fazer a
CPI. Lula manda, lógico, a Dilma obedece – o Brasil
inteiro sabe disso. Acho eu que a Dilma não vai gostar, acho eu. As minhas previsões daqui desta tribuna
não têm falhado. O Lula, neste momento, esqueceu
que não há um escândalo neste País em que o PT
não esteja envolvido.
Eu não acredito, marquem a hora e o dia em que
estou falando desta tribuna. Eu não acredito que não
esteja alguém filiado ao Partido dos Trabalhadores
envolvido nesse escândalo do Cachoeira. Ontem já
apareceu o primeiro.
Não fiquem, daqui a mais alguns dias, impressionados se eles fizerem a mesma coisa que fizeram
comigo na CPI do Dnit: à meia–noite, a uma hora, às
duas horas da manhã havia Senadores retirando suas
assinaturas da CPI. Eu quero ver, daqui a poucos dias,
muitos Senadores retirando as assinaturas da CPI, os
mesmo que, ontem, aqui, vieram aos microfones e faziam questão de levantar a voz para dizer que queriam
assinar, que iam assinar a CPI, que era essa intenção.
Eu quero ver daqui a mais alguns dias.
Volto a repetir, minha nobre Presidenta: o Lula se
esqueceu de que, desde que o PT assumiu a Presidência da República desta Nação querida, de lá para
cá, quase todos os meses explode um escândalo de
corrupção no Brasil. Esqueceu o nobre Presidente,
esqueceu o Presidente popular deste Brasil de que
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foi no governo dele que existiram mais corrupções em
toda a história deste País. Esqueceu o Presidente de
consultar a Presidenta.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
acho, senhoras e senhores, brasileiros e brasileiras,
que a Dilma não vai gostar. Eu acho, brasileiros e brasileiras – já vou descer, Presidenta –, que a Dilma vai
pipocar, que a Dilma não vai aceitar, porque eu aposto,
eu duvido, eu queimo a minha mão, Brasil, se o PT não
estiver dentro dessa corrupção. Eu queimo a minha
mão! Eu duvido! O PT não pode estar fora, o PT está
dentro de toda corrupção neste País! E nesta tenho
absoluta certeza de que o PT está também.
Vamos esperar, Presidenta.
Eu quero ver muitos Senadores,...
(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Para encerrar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – às
duas da madrugada, retirando assinatura dessa CPI.
Não vai demorar muito, Presidente. Vamos aguardar.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Permite, Senador? Permite?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
permito. É horário de liderança...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – É horário de Liderança, Senador.
Senador Simon, sinto muito, mas é pronunciamento de liderança.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Com
todo o maior respeito e carinho, eu digo a V. Exª que
ninguém vai retirar assinatura desta vez. V. Exª vai
ver que há uma diferença entre as outras situações e
esta. Nesta, a sociedade está organizada. Nesta, há
o movimento do povo cobrando desta Casa. Ninguém
vai retirar a assinatura, porque quem retirar fica com
a cara exposta perante a opinião pública.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pois
V. Exª vai ver muitas caras expostas. Muitas. Eu já vi
retirarem assinaturas às duas horas da madrugada e
eu vou ver retirarem, agora, às quatro horas da madrugada.
V. Exª vai ver.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª tem consciência disso.
Eu duvido se o PT...
(Interrupção do som.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...
não está envolvido nesse escândalo. Duvido com V. Exª!
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador.
Com a palavra, o Senador Casildo Maldaner,
como orador inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Já apareceu, Senador. Já apareceu
o primeiro. Já apareceu o Governador do Distrito Federal. Foi o primeiro a aparecer. Vai aparecer mais e
vai ter “nêgo” retirando assinatura daqui dentro. V. Exª
vai ver, vamos esperar.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Nobre Presidente, Senadora Marta Suplicy,
e caros colegas, em primeiro lugar, quero dizer que
houve uma coincidência: recebi um apelo vindo do gabinete do Senador Pedro Simon para que eu falasse
no lugar dele e para que ele falasse no meu lugar. Eu
era o quinto orador inscrito; o Senador Pedro Simon, o
terceiro. Vejam as coincidências da vida! A Comissão
de Assuntos Econômicos se reunirá daqui a pouco, e
eu terei de participar da reunião, em função do assunto
que se discute, que é o Projeto de Resolução nº 72.
Para mim, essa foi uma coincidência, pois encaixou
perfeitamente, como se diz na gíria, pois posso, então,
expor meu pensamento e, em seguida, deslocar–me
até a Comissão de Assuntos Econômicos. E, para o
Senador Pedro Simon, isso também será possível.
Quero dizer também que me parece que, desta
vez – que Deus nos ouça! –, há um conjunto de tendências para que a CPI ocorra mesmo. Queira Deus
que a tendência e o voto do Senador Pedro Simon se
confirmem! Penso que se vai caminhar nessa direção.
Nobres colegas, a discussão acerca do Projeto
de Resolução do Senado nº 72, de 2010, feita hoje na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – e,
neste momento, ela se dá na Comissão de Assuntos
Econômicos –, é de vital importância para o desenvolvimento do País. Não há dúvida quanto a isso. Mas,
além dos temas pontuais em debate, a questão encerra
outro viés ainda mais relevante: com sua aprovação,
nos moldes propostos, aprofundaremos um processo
de concentração absolutista da arrecadação tributária
e de consolidação de diferenças entre regiões e Estados, gerando um desequilíbrio nefasto e irremediável.
Não é possível dissociar o projeto de unificação
de alíquotas do ICMS de importação de outras situações visceralmente relacionadas. Aqui, eu diria que
dois ou três temas devem estar no mesmo caminho,
na mesma trincheira. Não há como dissociar a questão do Projeto de Resolução nº 72 do indexador das
dívidas dos Estados com a União e do regulamento
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do comércio eletrônico no País, que, hoje, cria uma
grande distorção. Não há também como dissociar essa
Resolução da compensação que deve ser dada aos
Estados que perdem, para que eles possam cumprir
seus orçamentos já preestabelecidos. Há empresas
que investiram em função dos critérios, em função da
legislação que permite aos Estados incentivar esses
desenvolvimentos.
Não é possível dissociar o projeto de unificação
de alíquotas do ICMS de importação da dívida dos
Estados com a União e das regras que regem os repasses da União, por meio do Fundo de Participação
dos Estados e dos Municípios, os famosos FPE e FPM.
Corremos o sério risco de vermos reunidas as condições para o que podemos chamar de “a tempestade
perfeita”: a unificação do ICMS ampliando distorções
regionais, fortalecendo grandes centros de consumo;
uma dívida injusta, que exaure a capacidade de investimento dos Estados; e um FPE simplesmente cruel,
que concentra recursos na União.
Chego a me perguntar se não estamos trilhando um caminho de retrocesso, rumo a um regime de
monarquia absolutista, que enfraquece as unidades
federadas para concentrar e consolidar ad aeternum
o poder nas mãos do soberano.
A unificação do ICMS de importação, na forma da
proposição atual, trará prejuízos vultosos para vários
Estados, entre eles o meu Estado, que é Santa Catarina. Estimativas dão conta de que perderemos cerca
de R$1 bilhão anuais, além de milhares de postos de
trabalho, e de que haverá um inevitável esvaziamento
de nossos portos. Esses, cabe ressaltar, receberam
grandes investimentos privados e, hoje, registram grande movimentação, que se estende a uma vasta cadeia
de serviços correlatos.
Os incentivos fiscais concedidos compõem uma
legítima ferramenta de correção de desigualdades
regionais, levando desenvolvimento às unidades de
menor densidade demográfica, distantes dos maiores
centros de consumo e produção do País. O esforço de
descentralização partiu desses Estados, que utilizaram o instrumento que a Constituição lhes concede,
que é o ICMS.
Tal papel deve ser exercido pela União, no estímulo do desenvolvimento pleno de suas unidades
federadas. Não defendo, de forma alguma, a guerra
fiscal e muito menos o incentivo à importação de produtos manufaturados em detrimento do crescimento da
indústria brasileira. Pelo contrário, longe disso, queremos a discussão de alternativas e de compensações,
pois a proposta atual não corrige as distorções atuais
e ainda amplia o abismo que nos afasta do princípio
fundamental da igualdade.
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Não podemos olvidar a inadiável questão do Fundo de Participação dos Estados, regulamentado pela
Lei Complementar nº 62, no longínquo ano de 1989,
válida desde 1990. Pela regra, os Estados recebem
21,5% do total arrecadado pela União. Aqui, abro um
parêntese: em 2011, essa arrecadação foi de R$970
bilhões. Apenas nos dois primeiros meses deste ano,
foram mais de R$174 bilhões.
Os índices destinados a cada Estado foram definidos há mais de 20 anos. Pela ausência de atualização
anual, o Supremo Tribunal Federal já determinou sua
inconstitucionalidade, mantendo a vigência atual até
o dia 31 de dezembro de 2012. Temos diante de nós,
portanto, mais do que uma obrigação de competência,
uma grande oportunidade de transformação.
Devemos somar a essa discussão, os índices de
indexação da dívida dos Estados com a União. O atual
indexador, o IGP–DI, gerou um acréscimo indecente
ao saldo devedor desses compromissos, provocando
situações absurdas, como a de Estados que já pagaram duas vezes o valor inicialmente tomado e que hoje
devem outras duas vezes ou mais.
As somas despendidas para honrar esses compromissos praticamente extinguem a capacidade de
investimento dos Estados. Ainda assim, à guisa desse
esforço hercúleo, a dívida só cresce.
Devo admitir que o Governo Federal tem demonstrado interesse em rever esse malévolo indexador – a
proposta atual prevê a substituição pela taxa Selic.
Como bem expressou o eminente Senador Francisco
Dornelles, é quase um chiste deixar a critério do credor
a capacidade de alterar o indexador de reajuste dessa dívida, ficando o devedor completamente rendido.
Na verdade, como é o Banco Central que pode
determinar os índices da taxa Selic, isso é o mesmo
que Estados e Municípios firmarem com o Governo
Federal, ou a União firmar com Estados e Municípios,
um contrato leonino, determinando o quanto quer cobrar de juros, se vai baixá–los ou subi–los, a seu bel
prazer. Aí não fica uma questão bilateral.
Contudo, a discussão em torno desse tema não
deve restringir–se ao indexador – tem–se de encontrar
um caminho, um denominador. Cabe, inicialmente, um
questionamento acerca do destino desse gigantesco
passivo. Ele não poderia ser revertido em investimentos
infraestruturais nos Estados? Por que não? Precisamos de melhores estradas, portos, aeroportos, ferrovias, obras de saneamento básico, obras preventivas
de Defesa Civil, e, diante de todas essas urgências, as
unidades federadas seguem empenhando os valiosos
recursos na tentativa vã de quitação de suas dívidas.
Esclareço, para não correr o risco de uma incompreensão, que não estou pregando moratória ou o des-
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cumprimento dos acordos firmados dentro de legítima
ordem legal. Pelo contrário, que dentro dessa mesma
ordem, encontremos alternativas que permitam a melhor destinação para a consecução do objetivo maior,
de desenvolvimento igualitário do Brasil!
A discussão conjunta desses temas é a discussão do novo pacto federativo, condição sine qua non...
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Já estou concluindo, nobre Presidente.
A discussão conjunta desses temas é a discussão
do novo pacto federativo, condição sine qua non para
que entremos, de forma sólida e definida, no caminho
do desenvolvimento, da democracia e da cidadania,
afastando o risco real, que hoje se apresenta, de retrocesso e de aprofundamento de diferenças.
Trago essas reflexões, nobre Presidente e caros
Colegas, em função de o debate estar em pauta; em
função do que houve hoje, pela manhã, até às 13h50,
praticamente até às 14 horas, na CCJ; e em função
do que começa a acontecer agora na Comissão de
Assuntos Econômicos. Segundo orientação do próprio
Líder do Governo, Senador Eduardo Braga, a questão
deve culminar na próxima terça–feira.
Torcemos para que encontremos, em conjunto, os
Senadores, os Governadores dos Estados interessados
e o Governo Federal, o caminho da convergência, para
que não haja dissensão, para que não haja perdedores e ganhadores, mas para que, pelo contrário, haja
um consenso nacional na vitória de todos, em prol da
unidade nacional, sem a perda da independência dos
Estados federados.
Essa é a nossa luta, essa é a nossa exposição,
nobre Presidente e caros Colegas.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Prezado Senador Maldaner, tenho muito apreço
pela opinião de V. Exª e por essa proposta final. Como
ex–Governador, V. Exª tem essa experiência.
Os Srs. Governadores precisam sentar e discutir
o pacto federativo. Hoje, há muito assunto referente a
isso. Hoje, pela manhã, na CCJ, discutimos o IPI eletrônico e constatamos que há Estados que perdem e
Estados que ganham, como ocorre com o petróleo,
com os fundos e com quase oito itens. É preciso que
haja esse acordo entre os Governadores. Consenso
não sei se haverá, mas que, pelo menos, seja dado um
passo, que se avance na direção da mudança dessa
tributação, para que possamos debruçarmo–nos sobre
algo mais avançado que não seja torpedeado pelos
Governadores posteriormente.
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Acho que vamos ficar fazendo essas coisas focais, emendinhas para lá e para cá. Como sabemos,
são pequenas costuras, que não levam a um resultado
definitivo, diríamos, pelo menos para uma década. Há
tempo, fazemos isto: se há um problema em um Estado, coloca–se uma emenda ali; se há um problema em
outro Estado, compensa–se aqui. Foi isso que formou
essa colcha de retalhos frankenstein que existe hoje.
Parabéns pelo discurso!
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, para
fazer uma comunicação inadiável. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Paulo Davim, que
falará pela Liderança.
O Senador Inácio está aí? Onde? Ah, o Senador
está ao meu lado!
Desculpe–me, Paulo, mas o Senador Inácio tem
a palavra para fazer uma comunicação inadiável.
Eu não o tinha visto. Desculpe–me, Senador
Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro,
quero confirmar as assinaturas da Senadora Vanessa
Grazziotin e do Líder do PCdoB em apoio à Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito. Depois de postas as
nossas assinaturas – sempre ponderamos bastante a
respeito da assinatura para comissões parlamentares
de inquérito e outros recursos destinados à apreciação deste nosso colegiado –, não há mais o que fazer, são assinaturas que colocamos com consciência
da responsabilidade que temos como Senadores da
República do nosso País. Nossas assinaturas serão
firmemente mantidas para que se apure até o fim todas as denúncias que têm sido feitas em relação ao
escândalo conhecido como Cachoeira.
Mas o meu tema, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diz respeito à minha região, ao Nordeste brasileiro, e às regiões brasileiras, principalmente àquelas
que foram afetadas pela ausência de um debate mais
aprofundado sobre o que é este Brasil imenso, de uma
Amazônia, de um semiárido muitas vezes desconhecido e incompreendido, que tem tanto potencial, que
tem tanta riqueza, mas muitas vezes não tem os meios
adequados para o seu desenvolvimento.
Em 52, houve um período de grande agitação
política no Brasil, de uma luta forte entre aqueles que
pensavam o Brasil, pensavam a Nação brasileira, e
aqueles que desejavam o Brasil como país produtor
exclusivamente de matérias primas. Esse debate se
dava com fervor no Congresso Nacional, nas ruas,
em grandes mobilizações nacionais, na academia, na
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universidade – a universidade estava envolvida diretamente com o debate dos rumos do Brasil, do projeto de
desenvolvimento. E é nesse período que esta Casa, o
Congresso Nacional – Câmara e Senado –, começa a
discutir a criação do BNDES, que era o BNDE, começa a discutir a criação da Petrobras, começa o debate
sobre a criação de Eletrobrás, de Telebrás, de todas
essas grandes companhias estatais que até hoje são
sustentáculos do nosso projeto de desenvolvimento.
É nessa época também, sob as mãos de um
baiano, Rômulo de Almeida, que nasce o Banco do
Nordeste do Brasil, o BNB.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao final
do seu mandato, o Presidente Lula, que dirigiu com
grande sabedoria política a nossa Nação, retomando
o seu projeto de desenvolvimento... Por decisão política. Não foi um problema técnico, não foi um economista, não foi nenhum outro técnico mais qualificado.
Não, foi a política. Com base no potencial econômico,
nas condições econômicas, tomamos a decisão política, a decisão política de fazer o País crescer, o País
se desenvolver.
E ali, no final do seu período de governo, de oito
anos, Lula esteve no Banco do Nordeste, na sua sede,
no Ceará, e se comprometeu a aumentar o capital social do Banco do Nordeste, com o pedido ali feito de
que aumentássemos em R$10 milhões o capital social
do Banco do Nordeste, para que ele pudesse operar
com tranquilidade o FDNE, que é o Fundo do Desenvolvimento do Nordeste; para que pudesse fazer outras grandes operações em nossa região e para que
pudesse ampliar o papel do banco.
Mas, Sr. Presidente, essa discussão não é fácil
no Brasil, porque, vira e mexe, alguém olha e diz: “Mas
para que Banco do Nordeste?”.
Aqui está o nosso ex–Presidente do Banco do
Nordeste, Senador Mauro Benevides, exatamente examinando, ele que esteve na proa desta Casa durante
um período muito importante.
Para que Banco do Nordeste? Para que Basa?
Para que essas instituições de desenvolvimento regional? Ou para que outras instituições de fomento
ao desenvolvimento?
Esse é um debate que nós temos travado no
Brasil.
Olhemos para a China, que hoje aparece como
grande concorrente do Brasil. Olhemos para a Europa
ou mesmo para os Estados Unidos. Olhemos para a
Índia. Eles multiplicam os instrumentos de desenvolvimento de seus países. E, aqui, eu vejo, com a Medida
Provisória nº 564, no ano dos 60 anos do Banco do
Nordeste, que há ainda uma grande incompreensão
sobre essas instituições. Vem aqui a Medida Provisó-
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ria, em um dos seus comandos, retirar a exclusividade
do Banco do Nordeste na aplicação dos recursos do
FDNE. Com que argumento? Com o argumento de que
o Banco não tem capital social suficiente para atender o Acordo de Basileia e, por isso, não pode operar
sozinho. Esse dinheiro vai ficar sobrando? Não vai. O
que nós temos que fazer é ampliar o capital social do
Banco do Nordeste.
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Fora do microfone.) – Srª Presidente, um minuto e eu
concluo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP. Fora do microfone.) – Senador, para terminar.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Então, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que
nós temos que fazer é discutir o assunto nas bancadas
de cada Estado nordestino, de cada Estado do Norte e
com os demais Estados da Federação. Vamos aumentar o capital social do Banco do Nordeste.
Fiz uma proposição nesse sentido, e gostaria
de ver o exame de cada um dos Srs. Senadores. Nós
estamos aumentando o capital do BNDES. Já fizemos
sucessivas vezes aqui esse movimento correto, justo.
Mas é preciso aumentar. E aqui há a concordância do
nosso ex–Presidente do Banco do Nordeste e ex–Presidente desta Casa, Mauro Benevides.
Por isso, peço a apreciação e a atenção dos Srs.
Senadores para com o Banco do Nordeste do Brasil,
que é patrimônio nosso, brasileiro, para atuar na região
Nordeste do Brasil.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Inácio Arruda.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares, como orador inscrito.
Aproveito para saudar, dar as boas vindas ao Deputado Mauro Benevides, que nos visita hoje.
Com a palavra o Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, os avanços da medicina, ao tempo em que
favorecem a qualidade de vida do ser humano, oferecendo–lhe novas e eficazes alternativas de cura e reparações estéticas, impõem uma série de providências
e cuidados nem sempre observados pela sociedade.
O novo, como se sabe, embute situações imprevistas,
que exigem novas regulações, em razão das mudanças
de padrões e procedimentos que acarreta. E o vácuo
legal, como sabemos, é um convite à transgressão.
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Na área da saúde, isso tem sido recorrente, obretudo no campo das correçoes estéticas. Há pouco, vimos no Brasil e em outros países, um sem–número de
reclamações de mulheres que recorreram à aplicação
de silicone nos seios, vitimadas pelo uso de material
inadequado, causando–lhes graves danos. O mesmo
se dá no campo da ortopedia, em que o recurso às
modernas órteses possibilita a solução de problemas
antes crônicos, mas que podem agravá–los diante de
material ou procedimento inadequado.
Saúde é direito humano essencial, que não pode
ser negligenciado sob nenhuma hipótese.
Em face disso, apresentei a esta Casa, em fevereiro deste ano, o PLS n° 14, que estabelece direitos
e garantias aos portadores de órteses, próteses e materiais implantáveis de uso médico ou odontológico.
A proposta, que dispõe também sobre mecanismos de controle e monitoramento desses produtos, determina a notificação compulsória em caso de defeitos
detectados e dá outras providências, foi despachada
às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA); e de Assuntos
Sociais (CAS), cabendo à última a decisão terminativa.
No entanto, o projeto aguarda, desde o dia 13 de
março, uma decisão da Mesa sobre um requerimento
de nossa autoria, para que tramite em conjunto com
o PLS n° 17, de 2012, do Senador Humberto Costa,
que trata do mesmo assunto.
Vamos agora aos fatos.
Em 30 de dezembro de 2011, em razão de fraude verificada na composição das próteses mamárias
importadas das marcas PIP (Poli Implant Prothese) e
Rofil, esses produtos tiveram seus registros cancelados
pela Anvisa. O caso teve grande repercussão na mídia.
As autoridades brasileiras, na área da saúde, agiram
prontamente para identificar e monitorar o problema,
inclusive assegurando cirurgia reparadora às mulheres
portadoras de próteses mamárias dessas marcas que
tenham apresentado defeito. Agiram nesse sentido o
Ministério da Saúde, a Anvisa, a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), em conjunto com as sociedades médicas especializadas.
Não é raro que a autoridade sanitária, a Anvisa, identifique produtos com problemas técnicos que
podem ocasionar graves prejuízos à saúde dos que
deles se utilizem.
Em 26 de janeiro de 2012, por exemplo, assim
ocorreu: a Anvisa suspendeu 156 lotes de implantes
ortopédicos (próteses de fêmur, tíbia, cabeça do fêmur e
outros materiais), fabricados por uma empresa nacional.
Os mecanismos de controle de qualidade e monitoramento do uso de próteses e órteses existem, mas
podem e devem ser aprimorados, sistematizados no
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âmbito de uma lei própria (e não só em regulamentos
infralegais), para que o Estado exerça um maior controle, um controle severo e contínuo. Daí a importância
desse projeto que apresentamos.
Ele, entre outras providências, limita a realização
de implantes à ação do especialista, ao exigir a autorização prévia de órgão do SUS para profissionais
e estabelecimentos de saúde realizarem tais procedimentos. Obriga os estabelecimentos de saúde a
manter registros dos implantes cirúrgicos, com nome
e prontuário médico do paciente, além de registro e
código identificador do produto implantado, data da
cirurgia e nome e assinatura do médico responsável.
Condiciona o registro dos produtos – para fins de produção, importação, comercialização ou distribuição
– à sua aprovação em testes de qualidade, ficando
proibido o registro dos que não sejam biocompatíveis, biofuncionais, bioinertes, atóxicos e, quando for
o caso, mecanicamente adequados para substituírem
tecidos e partes do organismo humano. Exige também
a emissão de certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação, existência de mecanismo de rastreabilidade do produto, na forma do regulamento, e
institui o Cadastro Nacional de Implantes Cirúrgicos,
agregando informações sobre unidades de saúde autorizadas, produtos, casos e notificações de defeitos,
além de outras.
O projeto obriga também a notificação compulsória de casos de defeitos detectados por profissionais
ou serviços de saúde, garantindo o direito do portador do produto defeituoso de acesso aos resultados
conclusivos da investigação técnica procedida pela
autoridade sanitária.
Srª Presidenta, essas são providências fundamentais para garantir os direitos do portador de próteses
e órteses, prevenindo para que não seja necessário
remediar.
O cancelamento do registro ou a suspensão de
produtos de uso médico ou odontológico não resolve
e traz um efeito colateral: deixa os portadores de órteses, próteses e materiais implantáveis apreensivos,
desesperados, quanto ao risco de restrições ao tratamento. Daí a necessidade de conferir maior segurança
ao portador quanto à qualidade dos produtos e, fundamentalmente, dos procedimentos em casos de defeitos.
Nesse sentido, o nosso projeto garante o direito
de substituição de produtos implantados defeituosos;
de produtos que não estejam em conformidade com
as especificações técnicas constantes de seu registro
oficial; de produtos que venham a ser considerados
nocivos pela autoridade sanitária, mesmo quando considerados seguros à época do procedimento. Nessas
situações, não importa se o implante originário teve
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finalidade estética ou reparadora, a cirurgia de substituição, assim como a nova prótese, deve ser oferecida pelo SUS ou pelo plano privado de assistência à
saúde, conforme o caso.
O projeto garante também acompanhamento médico específico aos portadores de próteses sobre as
quais ainda não haja certeza do risco que o produto
possa causar à saúde. Nesses casos, os procedimentos
seguirão protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas,
elaboradas com a participação das entidades médicas
e odontológicas da área de especialização.
Há ainda um item fundamental: a informação.
A proposta assegura esse acesso ao usuário quanto
aos produtos, incluindo riscos que possam apresentar à saúde.
As próteses e órteses contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e vêm sendo
utilizadas de forma crescente, especialmente com o
desenvolvimento de novos materiais e o avanço da
tecnologia. O mercado internacional de implantes cirúrgicos mobiliza bilhões de dólares na comercialização
desses produtos. No Brasil, uma grande parte desse
mercado é movimentada pelo Sistema Único de Saúde.
Com o crescimento do número de implantes cirúrgicos e o surgimento de novos produtos e materiais,
aumentou, como é óbvio, o risco de problemas e, com
eles, de agravos à saúde. As autoridades brasileiras
na área da saúde agiram prontamente para identificar
e monitorar o problema no País, inclusive assegurando a possibilidade de cirurgia reparadora às mulheres
portadoras das próteses mamárias das marcas que
mencionei e que apresentaram defeitos. Agiram nesse sentido o Ministério da Saúde, a Anvisa e todos os
órgãos da saúde.
Não se questiona, aqui, a competência dos órgãos
fiscalizadores do Estado, mas a escassez de meios para
agir, o que pretendemos suprir com a nossa proposta.
Sendo o Brasil um dos países em que mais se recorre às cirurgias plásticas, é inconcebível que não haja
maior rigor no controle e supervisão desses serviços.
Estou certo de que o Senado verá em nossa proposta, como também na proposta do Senador Humberto
Costa – que é médico, foi Ministro da Saúde, Senador
brilhante de Pernambuco –, uma contribuição. Essas
duas propostas, tenho certeza, vão contribuir de forma
consistente para a melhoria da saúde pública brasileira.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Valadares.
Com a palavra, Senador Paulo Davim, pela Liderança do PV.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs.
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Senadores, nos últimos dias de março, foi realizado na
Bahia o VII Fórum Brasileiro de Educação Ambiental. A
simples realização de um encontro nacional com esse
tema mostra a crescente importância de uma vertente
educacional com foco no meio ambiente. Durante quatro dias de intensas atividades, foram promovidas 18
mesas–redondas com a participação de especialistas
no tema, que apresentaram sugestões específicas para
os diversos problemas ambientais do Brasil.
A recente preocupação com a educação ambiental é um dos principais frutos dos movimentos
ambientalistas que surgiram na década de 70. Foi lá,
nos anos 70, quando lentamente uma parcela da sociedade começou a buscar alternativas para os problemas provocados por um modelo de desenvolvimento
econômico intimamente associado à degradação do
meio ambiente e com impactos diretos na qualidade
da vida dos brasileiros.
Esse modelo passou a ser questionado, e, gradativamente, a questão ambiental passou a conquistar
mais e mais espaço na sociedade. Mas o processo de
degradação continua, e hoje já temos pleno conhecimento dos níveis alarmantes de poluição do ar, da
água, do solo, do esgotamento de recursos naturais e
da destruição da nossa biodiversidade.
É nesse contexto que cresce a necessidade de
expansão da educação ambiental para que conceitos
de desenvolvimento sustentável, preservação e respeito ao meio ambiente sejam considerados princípios
básicos para o futuro da humanidade.
A importância da educação ambiental teve, no
Brasil, como um dos seus mais ilustres defensores o
protagonista, geógrafo e professor de referência nacional e internacional em meio ambiente, Aziz Nacib
Ab’Saber, que nos deixou recentemente, mais precisamente no último dia 16 de março. É dele o pensamento que defende a educação ambiental como um
processo de educação que garante um compromisso
com o futuro, envolvendo uma nova filosofia de vida
e um novo ideário comportamental, tanto em âmbito
individual quanto na escala coletiva. A expressão do
professor Ab’Saber abriu o encontro e serviu de paradigma para as discussões subsequentes.
Vale destacar aqui alguns pontos das discussões.
Em relação às políticas publicas, o especialista Marcos
Sorrentino destacou que o importante é “ fazer que
as políticas públicas sejam estabelecidas no âmbito
do Município, com programas e projetos, além de um
fundo para educação ambiental.”
A discussão sobre a política nacional de saneamento e resíduos sólidos foi outro ponto de destaque,
onde a importância de educadores ambientais na
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formulação dos projetos municipais foi considerada
fundamental.
No encerramento, os participantes do VII Fórum
de Educação Ambiental voltaram, em plenária, a se
posicionar contrários ao Novo Código Florestal, externando suas preocupações quanto ao texto do Código
que será apreciado na Câmara dos Deputados.
Para concluir, Srª Presidente, rapidamente, gostaria apenas de fazer um registro. Ontem, fiz um pronunciamento aqui sobre a estiagem que está fazendo
todo nordestino sofrer e, no Rio Grande do Norte, o
produtor rural também.
Recebemos um e–mail da União Brasileira dos
Municípios, do Sr. Leonardo Santana, que veio pedir
nosso posicionamento fortalecendo o convite feito pela
União Brasileira dos Municípios à Presidenta Dilma
Rousseff para que ela possa visitar o Estado do Rio
Grande do Norte e ver in loco a condição de seca a
que está submetido o sertanejo, o produtor rural do
Estado do Rio Grande do Norte, que esta semana
declarou estado de emergência em 139 dos 167 Municípios do Estado.
Portanto, faço aqui esse registro.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.
Com a palavra, o Senador Pedro Simon, por permuta com o Senador Casildo Maldaner.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Srs. Parlamentares, ontem, finalmente,
instalou–se a Comissão de Ética, presidida pelo Senador Valadares. As informações de hoje são de que
o PMDB vai indicar o Presidente; se não indicar, o Senador Valadares tem todas as condições para presidir.
Ontem, S. Exª, ainda que presidente interino,
aceitou a representação do Líder do PSOL e deu prazo de dez dias para que o Sr. Senador apresente a
sua defesa prévia.
A imprensa, hoje, analisa estranhando, porque,
ontem, ela dizia que não ia acontecer nada, que havia
um complô, uma movimentação, que o Senado estava
tão comprometido que não ia acontecer nada.
Aconteceu, e diante de uma exposição feita pelo
Líder do PT, em que ele mostra como foi sui generis a
decisão do Supremo, não aceitando a solicitação do
Senado para remessa para cá dos dados da Polícia
Federal, à revelia de outras decisões em que, em situação idêntica, ele autorizou. E não se entende qual
foi o motivo. A única diferença é o advogado de agora,
que é mais brilhante, talvez, do que o dos casos anteriores. Por isso, comunicava o Líder do PT que íamos
criar, por iniciativa dele, uma CPI.
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Estranho a Oposição e o Governo, PSDB; PMDB,
todos os partidos concordarem. Presidente da Câmara
e Presidente do Senado fizeram entendimento e disseram que, semana que vem, será constituída a CPI.
O nobre Senador do PSDB do Pará dizia da tribuna há poucos instantes – eu o aparteei – que ele está
esperando a retirada das assinaturas, que o Governo
vai pressionar e, pressionando o Governo, os Parlamentares retirarão a assinatura. Eu digo daqui, neste
momento, o que eu lhe disse à parte: não vão retirar
a assinatura. Não vão retirar a assinatura porque este
momento é uma situação especial. Disse e repito: não
me lembro de uma ocasião em que o Senado Federal
esteve tão desgastado, tão no chão, tão humilhado, tão
espezinhado pela opinião pública como agora.
E há um fato novo no mundo: as redes sociais.
É uma revolução o que está acontecendo no mundo
inteiro. O povão não é mais escravo das televisões,
dos rádios e jornais, das grandes redes. As dezenas,
centenas, milhares e milhares de pessoas se reúnem,
se intercomunicam. Aconteceu isso na Ficha Limpa, e
esta Casa, por unanimidade, votou o que não se imaginava que votaria. E é o que está acontecendo agora.
Aconteceu ontem na Comissão de Ética e irá acontecer amanhã na eleição do Presidente e acontecerá,
na semana que vem, na criação da CPI. Nós vamos
apurar! Nós vamos apurar!
Agora, o que convém destacar é que esse Cachoeira que está aí – eu não me tinha dado conta –
é o Cachoeira que apareceu mil vezes na televisão
dando dinheiro e marcando percentual da gorjeta e
da vigarice com Waldomiro, Subchefe da Casa Civil.
Lá no primeiro governo do Lula, vim a esta tribuna e
disse: vou sair daqui e vou falar com o Governo para
ele demitir ainda hoje esse Waldomiro e iniciar o processo contra Cachoeira. Lamentavelmente, Lula não
fez isso. Não se movimentou com relação a Cachoeira,
não demitiu Waldomiro e as coisas continuaram. Hoje,
sete anos depois, o mesmo Cachoeira que iniciou esse
escândalo todo, volta.
Naquela ocasião, pedi para demitir e não demitiram. O Senador Jefferson Péres, do Amazonas, e eu
entramos com um pedido de CPI. O Presidente Sarney,
atendendo à determinação do Presidente Lula, Sarney
como Presidente do Senado, não criou a CPI. Não deixaram instalar a CPI. Fomos ao Supremo e ganhamos.
O Supremo mandou criar a CPI e ela foi criada. Aí já
não era mais a CPI do Cachoeira, aí não era mais a
CPI do Sr. Waldomiro, era a CPI do Mensalão, porque
a cachoeira tinha aumentado e, pela falta de determinação do Presidente em agir, o mensalão apareceu.
O Cachoeira de seis anos atrás é o chefão da
corrupção. O Ministro da Justiça do Lula naquela épo-
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ca, que não aconselhou, que não orientou o Lula para
fazer o que tinha de ser feito, é hoje o advogado do
Cachoeira. Quinze milhões já recebeu, segundo o noticiário da imprensa. É por isso que louvo o Líder do PT
e louvo a Senhora Presidenta que, com seis anos de
atraso, vai fazer o que tinha que ter sido feito lá atrás.
“Ah, mas vai ter gente do PT!”. “Não importa”, diz o
Líder. O que tem de ser apurado será apurado, o que
cair na rede é peixe.
Por isso acredito que nós vamos investigar. No
momento em que a CPI está desmoralizada como
nunca nesta Casa, não dá em nada, a começar pelos
líderes, como os do PMDB, que nomeiam pessoas para
não fazerem nada, apesar disso, nessa hora, vamos
dar uma resposta à sociedade. Aquilo que eu dizia e
repito: não espere nada do Congresso por força do
Congresso; não espere nada do Executivo por força
do Executivo; não espere nada do Judiciário por força
do Judiciário. Espere do Executivo, do Judiciário e do
Legislativo por pressão da sociedade.
E aí está o povo exigindo, e aí está o povo exigindo. Duvido que alguém, meu nobre Líder, Senador do
PSDB do Pará, duvido que alguém retire a assinatura
da CPI, porque esse alguém será atingido, marcado
pela marca da sociedade. Eu creio, com essa decisão
da CPI, com a instalação para valer do Conselho de
Ética... O Conselho de Ética, na última vez nem se
reuniu, o Presidente, hoje Secretário lá no Maranhão,
mandou arquivar a última solicitação sem dar satisfação
para ninguém, nem reuniu a Comissão. Hoje mudou,
estamos vivendo um novo momento. Se Deus quiser,
as coisas atingirão o seu lugar. Eu acredito que vivemos este momento.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
digo ao nobre Líder do PT, eu o respeito muito. Já fui
Líder do Governo e quanto tinha que tocar o Governo, eu ajudava; quando tinha que debater, eu debatia. Ser líder e ser amigo do Governo não é bater nas
costas, mesmo quando as coisas estão erradas. Nota
10 ao atual Líder, que tomou uma posição dessas. A
imprensa causou impacto. Estou vendo no noticiário
da televisão quando com outros líderes a imprensa
disse: “Não, mas o Líder do PT vai pedir”. O Líder do
PT vai pedir? Vai pedir, eles não acreditaram. Pois age
muito melhor quem faz isso, é mais amigo do Governo do que lá, quando o Lula era Presidente, quando o
Cachoeira e o Waldomiro, na televisão, mostravam o
escândalo da imoralidade e arquivaram, quando não
deixaram criar a CPI. O Lula pediu para não criar e o
Sarney, Presidente do Senado, não criou. Um ato de
violência, tanta violência que nós pedimos ao Supre-
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mo e o Supremo mandou criar. Só que levou um ano
e aí já estava tudo contaminado.
Age muito melhor o Líder hoje. Com essa decisão do Líder e com a afirmativa: “Vamos apurar, doa a
quem doer”, está na linha da Presidente da República,
que não aceita as coisas erradas, disse ela, que não
tem compromisso com o equívoco, que não aceita o
toma lá dá cá. Age bem a Presidente...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...
no sentido de buscar responsabilidade. Governabilidade sim, os governos participam do Governo, sim, mas
não como agora, não com alguém com a ficha, não
suja, mas ultravermelha, ocupando cargos de posição.
Meus cumprimentos a esta Casa, meus cumprimentos ao Congresso Nacional. Estava na hora de
tomar uma atitude, e ela foi tomada. Essa é daquelas
atitudes que a gente sabe como começa, mas não
sabe o seu final. O final deverá ser apurar a verdade
doa a quem doer.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Pedro Simon.
Com a palavra o Senador Alfredo Nascimento,
pela Liderança do seu partido.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o Tribunal de
Contas da União conduz auditoria sobre convênio para
pavimentação da BR–317, no trecho de cem quilômetros que liga o Município de Boca do Acre, no meu Estado, o Amazonas, com o Estado do Acre.
Esse convênio foi assinado entre Dnit e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e envolve investimentos
superiores a R$76 milhões. Desse montante, o Dnit já
liberou pouco mais de R$10 bilhões para gestão ambiental e outros R$52 milhões para a construção da
estrada. Apesar do repasse de tanto dinheiro, as obras
ainda não foram concluídas e têm sido executadas sem
o licenciamento ambiental.
A fiscalização do TCU identificou um rosário de
irregularidades no projeto e estima que hoje o prejuízo para o Erário seja de R$25 milhões. As conclusões
são de arrepiar. Os auditores do Tribunal de Contas da
União comprovaram várias modalidades de superfaturamento, desde aquelas da prática de preços acima
do mercado até o pagamento de itens em duplicidade.
Também registraram a execução de serviços com qualidade deficiente e até desvio e fraude das medições
que levaram ao pagamento de serviços inexistentes.
A leitura atenta do relatório produzido pelos auditores do TCU revela que a incompetência e a negligên-
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cia da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas, assim como a má–fé da construtora Colorado,
que venceu a licitação feita pelo Governo do Estado,
jogaram pelo ralo não apenas o dinheiro público, mas
também o sonho de ver construída a BR–317. Passaram–se quatro anos. O que resta é uma obra malfeita
e inacabada, além de explicações evasivas que o TCU
julgou insuficientes para justificar e esclarecer tamanhas irregularidades.
Os auditores do TCU identificaram a compra
de concreto betuminoso por quase o dobro do preço
praticado no mercado, que gerou um prejuízo próximo
de R$5 milhões à União. Eles também perceberam o
uso de material de baixa qualidade na pavimentação
da rodovia, que levou à abertura de fissuras e trincas
nos trechos concluídos. O pouco que já foi feito está
em franco estado de deterioração, exigindo reparos
urgentes.
A despeito do repasse de mais de R$10 milhões
para o gerenciamento ambiental da obra, nada foi feito
até agora, nem mesmo o licenciamento ambiental foi
concluído. E eu me pergunto: onde foram aplicados
esses recursos?
A fiscalização do TCU também registrou o pagamento adiantado da aquisição e transporte de brita
e outros materiais. A Secretaria de Infraestrutura do
Estado pagou mais de R$9 milhões por insumos suficientes para realizar quase a totalidade de uma obra
que ainda não alcançou nem a metade de sua execução. Como se não bastasse, foram pagos também
serviços de terraplanagem não executados.
A Secretaria de Infraestrutura do Estado e a
Construtora Colorado tentaram, mas não convenceram
o TCU com nenhum dos esclarecimentos apresentados. Em alguns aspectos, o Tribunal ressalva que os
argumentos oferecidos pelos executores da obra apenas comprovam as irregularidades apontadas. O caso
é tão grave e as irregularidades tão flagrantes que o
próprio Dnit denunciou o convênio com o Governo do
Estado do Amazonas, em dezembro do ano passado;
agora, a construtora quer rescindir o contrato com o
governo e abandonar o projeto.
Essa rescisão não pode acontecer, sob pena
não apenas de os prejuízos serem mantidos, mas,
principalmente, a pavimentação da BR–317 não sair
do papel de jeito nenhum. Mais que as perdas para
os cofres públicos, é preciso lembrar que o principal
prejudicado com tudo isso é o cidadão, impedido de
ir e vir, forçado a trafegar por uma rodovia inacabada
e sem manutenção. Hoje é assim, tem sido assim há
muito tempo, e essa obra foi iniciada justamente para
corrigir essa situação.
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Não podemos cruzar os braços diante de tamanha
desfaçatez. Essa empresa assumiu o compromisso,
e o governo do Estado deve uma explicação à população. Onde foram parar os R$62 milhões aplicados
nessa obra? Quem vai ressarcir os cofres da União?
Quem fará a pavimentação da BR–317? Quando a
obra será retomada? Não podemos abrir mão dessas
respostas. Por isso, estou encaminhando ao Ministério Público Federal um pedido de abertura de inquérito
por improbidade administrativa contra os gestores da
Secretaria de Infraestrutura e da Secretaria do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Governo
do Estado do Amazonas, e os controladores da construtora Colorado.
Também provocarei – e estou enviando um documento nesse sentido – o Tribunal de Contas da União,
para que seja garantido o retorno dos recursos integrais que foram repassados ao Governo do Estado do
Amazonas, aos cofres federais.
Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigado, Senador Alfredo Nascimento.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin,
como oradora inscrita.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy;
Srs. Senadores; Srªs Senadoras; companheiros e companheiras, tenho em mão a edição de o jornal O Globo
do último domingo, dia 08 de abril, cuja matéria principal de capa diz o seguinte: “Programas falham e Brasil
não atrai médicos para áreas pobres.” Logo abaixo, diz
o subtítulo: “Interesse por 7.193 vagas oferecidas pelo
Governo foi de apenas 20%”. Ou seja, esta edição do
último domingo, dia 08, de o jornal O Globo retrata a
mesma matéria que também foi objeto de uma reportagem grande, divulgada nesta semana pelo jornal
matutino da Rede Globo de Televisão.
Antes de serem publicadas tais matérias, o próprio jornal O Estado de S.Paulo havia publicado matéria
idêntica também em um espaço importante, no último
dia 04. Da mesma forma, o jornal Valor Econômico e
tantos outros jornais do País, também a veicularam,
relatando o problema que o Brasil enfrenta relativo à
falta da presença de médicos nas regiões periféricas
do País, ou seja, nos Municípios, no interior, e também
nas periferias das grandes cidades.
Srª Presidenta, basta que as pessoas mais atentas que viajam pelas companhias aéreas Gol e TAM
abram a revista de bordo para que, em ambas as companhias, tanto na revista de bordo da TAM, como na
da Gol, vejam as matérias publicitárias pelo Prefeitura do Rio de Janeiro, Senadora Marta, convocando e
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oferecendo vagas para médicos trabalharem, Senador
Walter, em equipes de médicos da família naquela cidade. E a propaganda, a publicidade, convida os médicos para trabalharem na Cidade Maravilhosa e com
salário inicial superior a R$15 mil.
A matéria de o jornal O Globo mostra, retrata
e utiliza dados levantados pelo próprio Ministério da
Saúde em pesquisa recente que fez em relação à assistência médica no Brasil.
O Ministério da Saúde chegou à conclusão de
que o Brasil, hoje, não vive apenas a problemática da
má distribuição desses profissionais médicos, mas
vive também a falta significativa desses profissionais.
O Senador Jayme Campos, que aqui está e que
tão bem preside a Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, há duas semanas aproximadamente, abriu a
reunião semanal da Comissão falando exatamente sobre esse assunto, porque, tenho a certeza de que não
é só no meu Estado do Amazonas que isso acontece,
mas também no Mato Grosso e até mesmo as grandes
cidades passam por graves e sérios problemas no que
diz respeito à ausência da presença médica.
E a matéria de o jornal O Globo – repito –, que
foi baseada em uma pesquisa do próprio Ministério
da Saúde, revela que o Programa de Valorização Profissional da Atenção Básica, o Provab, lançado pelo
Governo Federal no final do ano passado, 2011, cujo
objetivo era exatamente incentivar a ida de médicos
recém–formados para o interior do Brasil, tem tido
baixa adesão.
Mil duzentos e vinte e oito – repito –, 1.228 Municípios brasileiros pediram ajuda ao Ministério da Saúde
para atrair médicos. Mas, das 7.193 vagas oferecidas,
somente 20% foram preenchidas. Ou seja, apenas
1.460 médicos demonstraram interesse e, deste total,
somente 460 começaram a trabalhar efetivamente no
interior deste País.
Faz parte do Provab o oferecimento de um bônus
de 10% nas provas de ingresso em residências médicas a recém–formados que trabalharem por um ano
em cidades que aderirem ao programa, o que busca
levar médicos aos rincões mais distantes do nosso País
e às periferias das capitais e regiões metropolitanas.
Como é visível, o Governo Federal e algumas
prefeituras estão se esforçando para resolver o problema. Existem prefeituras, por exemplo, que oferecem
salários que chegam a R$38 mil para profissionais
médicos, mas nada disso tem conseguido atraí–los,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras.
Comprometida em contribuir para a solução do
problema, quero dizer que fui uma das Parlamentares
que apresentei nesta Casa projeto de lei dispondo sobre a revalidação e o reconhecimento simplificado de
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diplomas de cursos de graduação em Medicina, expedidos por instituições estrangeiras de ensino superior.
Porém, no projeto que apresentei, estamos atrelando
esse reconhecimento ao exercício profissional desses
médicos e à obediência de regras, critérios e condições
que devem ser estabelecidos pelo Poder Executivo,
inclusive definindo regiões onde esses profissionais
deverão inicialmente atuar, como forma de colaborar
com esse esforço, que tem sido muito presente no Governo Federal e nos governos estaduais e municipais
para atrair médicos.
Porém, quero deixar claro desta tribuna, Srª Presidenta e Srs. Senadores, que a nossa preocupação é
ajudar na resolução do problema. Assim ,como todos
os projetos que são apresentados nesta Casa, Senador Mozarildo, o projeto que eu apresentei, relatado,
salvo engano, pelo Senador Davim – que é médico –,
está aberto a sugestões e modificações.
O que não podemos mais é conviver com essa
falta absoluta de médicos no interior do Brasil. Estamos falando em saúde e falar em saúde significa falar
em vidas de brasileiros e brasileiras que podem ser
perdidas ou terem uma qualidade precária por falta de
assistência médica.
E o jornal O Globo, assim como o Estado de
S.Paulo e o Valor Econômico têm dado grande contribuição ao divulgarem esses dados.
O Ministério da Saúde – repito – identificou mais
de 2.100 Municípios com dificuldades de manter e expandir a assistência médica, inclusive com dificuldade de composição das equipes do médico da família.
O meu Estado do Amazonas, Senador Mozarildo – o senhor que é do vizinho Estado de Roraima –,
tem 62 Municípios, contando com a capital Manaus.
Os Municípios do interior, na sua grande maioria, há
precariedade. Temos alguns Municípios que contam
com a presença de um profissional, e de forma esporádica, a cada quinze dias somente.
No meu Estado já é grande o número de profissionais que se formam fora do Brasil e que estão
atuando. São profissionais que se formam no Peru,
na Colômbia e na Bolívia que vêm trabalhar no Brasil.
Então, nós precisamos resolver esses problemas.
E, diante desse quadro, a própria Presidenta Dilma
definiu a formação de um grupo de trabalho para que
apresente soluções para o problema, porque precisamos, óbvio, de profissionais no interior, mas com capacidade, bem preparados. O que não podemos mais
permitir e nem conviver é com a situação que existe
hoje da total ausência desses profissionais no interior.
Concedo o aparte a V. Exª, Senador Mozarildo,
e, em seguida, ao Senador Jayme Campos.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Senadora Vanessa, ontem, por acaso, o meu pronunciamento foi exatamente sobre isso, mostrando a
reportagem de o jornal O Globo, de domingo, trazendo
aqui à colação um ofício do Conselho Federal de Medicina e outros dados. Então, em resumo, o que V. Exª
coloca é uma coisa que espantosamente é do conhecimento de todas as autoridades – Municipal, Estadual
e Federal. Nós temos mais médicos do que o mínimo
recomendado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), só que eles estão mal distribuídos. Acho que
temos de ter uma solução que seja definitiva, e não
soluções apressadas, como, por exemplo, a simples
revalidação de diplomas de pessoas que se formam
em faculdades que não têm uma grade curricular adequada e que, portanto, podem inclusive – não estou
generalizando – colocar em risco a vida daqueles que
eles possam vir a atender. Portanto, é melhor pensar
numa forma em que possamos exigir que os nossos
profissionais que se formem aqui – também tenho
um projeto sobre isso – passem um ano servindo em
Municípios onde não exista essa correlação de um
médico para mil pessoas, para que, só depois disso,
tenham registro no Conselho de Medicina. É o que eu
digo: devemos fazer um mutirão, pegar todas essas
ideias e imediatamente transformá–las em realidade.
A SRª VANESSA GRAZIOTTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Perfeitamente, Senador Mozarildo. Incorporo o aparte de V. Exª, dizendo que precisamos adotar
duas medidas: uma emergencial, e outra, como V. Exª
levanta, permanente, para que esse problema não se
repita daqui a quatro, cinco ou dez anos.
A Organização Mundial da Saúde indica o mínimo
de um médico para cada mil habitantes...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP. Fazendo soar a campainha.) – Para encerrar,
Senadora.
A SRª VANESSA GRAZIOTTIN (Bloco/PCdoB
– AM) –... – concluo –, e o Brasil tem uma média de
1,95. Entretanto, a nossa Região e o Nordeste, e em
algumas localidades do próprio centro–sul, têm menos
de meio médico por mil habitantes. Então, não temos
médicos suficientes, mesmo porque estamos levando
em consideração todos, e grande parte deles sequer
trabalha no sistema público de saúde, grande parte
desses médicos computados nessa pesquisa.
Países como a Itália, têm 4,2 médicos por mil
habitantes. Nós temos, em média, 1,95.
Senadora Marta, se V. Exª me permitir, concederei o aparte ao Senador Jayme Campos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Darei um minuto a mais, porque já exageramos,
Senadora Vanessa.
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O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Não
vou ocupar nem um minuto, Srª Presidente. Senadora
Vanessa Grazziotin, a minha intervenção será rápida,
apenas para cumprimentar V. Exª pelo belo pronunciamento, que é pertinente e, sobretudo, trata de um
assunto muito importante para a população brasileira.
V. Exª chamou atenção aqui com os números que citou
em sua fala. Na verdade, precisamos urgentemente
fazer algo que permita tenhamos médicos no interior
deste País. V. Exª citou o exemplo de que apenas 20%
se inscreveram para as 7.400 vagas para o serviço
público federal. Todavia, apenas 436, se não me falha
a memória, tomaram posse. Mas há algumas coisas
que temos de discutir. Agora, nesse pacto federativo
isso está sendo discutido, Senadora Vanessa, por isso,
temos de discutir também uma melhor distribuição dos
recursos do SUS, pois, até agora, eu não entendi qual
é o critério dessa distribuição por meio dos percentuais que o Ministério coloca. V. Exª há de convir que
nenhum médico vai sair daqui para atender em uma
cidade do interior de Mato Grosso, a mil e quinhentos
quilômetros da capital, como Apiacás, para receber...
(Interrupção do som.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – ...
R$23,00 por consulta. Por outro lado, os Municípios
são pobres, Senadora Vanessa, não têm recursos suficientes para bancar um profissional, como a senhora
disse aqui, que, em alguns casos, chegam a ganhar
até R$30 mil. Isso representa, muitas vezes, de 3% a
5% do orçamento da prefeitura de determinados Municípios do interior do Brasil, que, às vezes, arrecadam,
entre FPE, ICMS, taxas e outros bônus que recebem,
R$800, R$900 mil. Ele não aguenta pagar para um
profissional um salário de R$30, R$35 mil, ele não
consegue. Em Mato Grosso, 50% a 55% das cidades
não têm um médico sequer. De maneira que o projeto
que V. Exª apresentou aqui é meritório e tem o apoio –
tenho a certeza – de todos os Senadores desta Casa.
Temos de buscar esses profissionais, que se formam
na Bolívia ou em outros países, e dar a eles a garantia
de que poderão...
(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Para encerrar, Senador, por favor.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) –... portanto, trabalhar. Caso contrário, nunca teremos médicos aqui como na Itália. Como V. Exª disse, lá chega a
quatro por mil, se não me falha a memória. Então, aqui
é essa disparidade. Quero cumprimentá–la. O projeto de V. Exª tem o meu apoio, a minha solidariedade
como Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
e como membro deste Colegiado. Parabéns a V. Exª.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Agradeço a V. Exª.
Peço a V. Exª, Senadora Marta, que meu pronunciamento seja incluído nos Anais com lido.
Em breve teremos um grande debate na Comissão de Assuntos Sociais sobre este tema.
Muito obrigada, Senadora.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a edição do Jornal O Globo do
último domingo, dia 8 de abril, trouxe em sua manchete de primeira página informações que deixam claro
que nossa preocupação com a questão da saúde no
interior do Brasil tem muito fundamento. A manchete
diz: “Programas falham e Brasil não atrai médicos para
áreas pobres”. E na parte interna do jornal, editoria
País, o desenvolvimento da matéria traz o título “Procuram–se médicos”.
A matéria revela que o Programa de Valorização
do Profissional da Atenção Básica (Provab), lançado
pelo Governo Federal no final do ano passado, com
o objetivo de incentivar a ida de médicos recém–formados para o interior do país, tem tido baixa adesão.
Mil duzentos e vinte e oito municípios (1.228) pediram
ajuda ao Ministério da Saúde para atrair os recém–
formados. Mas, das 7,193 vagas oferecidas, só 20%
foram preenchidas, isto é, apenas 1.460 médicos demonstraram interesse, e somente 460 começaram,
efetivamente, a trabalhar.
O Provab oferece bônus de 10% nas provas de
ingresso em residências médicas a recém–formados
que trabalham por um ano em cidades do programa,
que busca levar médicos aos rincões do nosso País e
periferias de capitais e regiões metropolitanas.
Como é visível, o Governo Federal e algumas
prefeituras estão se esforçando para resolver o problema. Existe prefeitura oferecendo salários de até 38
mil reais para os médicos. Mas nada, nada disso tem
conseguido atrair estes profissionais, Srªs Senadoras
e Srs. Senadores.
Comprometidos em contribuir para solucionar este
problema, apresentamos projeto que dispõe sobre a
revalidação e o reconhecimento simplificado de diplomas de cursos de graduação em medicina expedidos
por instituições estrangeiras de ensino superior. Porém,
em nosso projeto, atrelamos este reconhecimento ao
exercício profissional desses médicos, obedecendo a
critérios, condições e regiões definidas pelo poder público. O médico deverá ir para onde tenha necessidade.
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Porém, quero deixar claro, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores, que não cabe aqui – no tamanho desse
problema – a preocupação de reserva de mercado.
Não se pode querer reservar um mercado para o qual
não há profissionais interessados. E não se tem como
obrigar um médico a trabalhar onde ele não quer. O
que se pode é criar mecanismos de incentivo para o
exercício desse trabalho nesses rincões onde há a
demanda e isso já está sendo feito até agora e não
está surtindo efeito.
Estamos falando de saúde, estamos falando de
vidas de brasileiros e brasileiras que podem ser perdidas ou se tornarem com qualidade precária por falta
de assistência médica. A matéria do jornal O Globo reforça, com muitos números essa situação, Aliás, está
de parabéns a equipe de reportagem do referido jornal
pelo excelente material. Vou ler aqui alguns trechos
que, na minha avaliação, merecem destaque porque
evidenciam a situação de caos:
“Enquanto em algumas cidades temos um médico para cada 200 habitantes, em outros (nos rincões)
temos um para cada cem mil”.
“O Ministério da Saúde identificou 2.130 municípios com dificuldade de manter ou expandir o Programa
Saúde da Família por falta de médicos”.
“Boa parte das cidades, que contam com o Programa (Saúde da Família), têm direito a mais equipes
do que possui hoje, mas não consegue criá–las por
falta de profissionais”.
“Em março deste ano o Ministério da Saúde listou 26 municípios que não tinham médico da família
e outros quatro que não tinham nenhum profissional
da área de saúde”.
Outro problema que os municípios enfrentam é
a alta rotatividade. Revela a matéria que:
“Em 1.190 cidades, mas de 75% das equipes trocam de médicos pelo menos uma vez por ano”.
“Sempre que um profissional deixa o emprego,
é comum as cidades ficarem semanas ou meses sem
médico”.
A matéria cita exemplos como o da cidade de
Pracuúba, no Amapá, que passou oito meses sem médico o ano passado, com dois enfermeiros cuidando de
toda a população, três mil habitantes, Hoje a médica
da cidade – a única – recebe 28 mil reais do Governo
do Estado, e 5.500,00 reais da prefeitura. Ou seja, um
salário bruto de 33 mil reais.
Outro exemplo, citado, é o da cidade São Félix, em
Tocantins, onde um ginecologista é o único médico da
cidade. Mesmo assim é contratado para uma jornada
de apenas 18 dias por mês, e admite que tem ficado
menos tempo que isso na cidade. Ele está no município
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desde fevereiro, seu antecessor ficou só 15 dias. Antes
disso, São Félix passou quatro meses sem médico.
E no estado do Amazonas, meu querido Estado,
temos dados tão preocupantes quanto estes. Pesquisa
da Secretaria de Saúde local, realizada o ano passado, revela que cidades como Caapiranga e Borba, por
exemplo, só contam com um médico. Em Caapiranga
este único profissional tem que dar conta de cuidar da
saúde de 11 mil pessoas. Em Borba, 35 mil habitantes
dependem do único médico disponível.
Levantamento feito por minha assessoria, ainda
em andamento, já trouxe à tona outro fato: de 26 municípios pesquisados, quase 13% dos médicos são estrangeiros, entre bolivianos e peruanos. Ou seja, atuando,
no que se refere à formalização, de maneira irregular.
Embora o Conselho de Medicina, no seu estudo
Demografia Médica no Brasil, diga que não faltam profissionais, o que há é má distribuição, o Governo Federal
está convencido de que há sim falta de médicos. E na
minha avaliação uma situação ou outra – acredito que
ocorram as duas – revela um quadro de caos, porque
o que importa termos um número de profissionais necessários ou até mais que o necessário se estes profissionais não querem atuar onde é preciso, onde há
carência? E não se sensibilizam com os mecanismos
de incentivos desenvolvidos?
Bem, a presidente Dilma, como nós, quer é resolver o problema. Ela determinou que os Ministérios
da Saúde e da Educação preparem um plano para
aumentar o número de médicos no País, abrir quatro
mil vagas de residência, como também para facilitar,
e revalidar os diplomas de quem se formou no exterior, medida que vai ao encontro do que propõe nosso Projeto.
Este meu pronunciamento não tem o objetivo
apenas de expor esta questão. Mas, principalmente,
de conclamar esta Casa a priorizar o assunto, reunir
todos os projetos que buscam solução, debate–los,
dando a eles caráter de urgência, porque vida que
precisa de cuidado não pode esperar. Tenho certeza
que este parlamento, como sempre, vai fazer sua parte
para resolver este problema.
Também quero convidar aqui representantes do
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina e outros ligados a área da saúde, estudantes
da área, Organizações Não Governamentais e toda
a sociedade interessada no assunto para pensarmos
juntos a construção de um país com saúde, seja nas
capitais, seja no interior.
Nosso projeto, que hoje se encontra na Comissão
de Assuntos Sociais, tendo como relator o senador e
médico Paulo Davim, está aberto a contribuições. Aliás, ele precisa dessas contribuições. Necessita ser
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aperfeiçoado. Aceitamos as críticas, mas elas serão
mais bem vindas se vierem com propostas alternativas
para o que foi criticado.
É importante que fique claro que o queremos é
resolver o problema da saúde no interior do Brasil, em
especial nossa Amazônia, que devido à sua localização
geográfica, contabiliza menos interessados no exercício da medicina em seus municípios que as outras
regiões. Na matéria do Jornal O Globo um mapa do
Brasil mostra a relação de médicos por mil habitantes
nos municípios. A média no país é 1,95, porém na
Amazônia a situação é cruel: é menor que 0,5 senhoras senadoras e senhores senadores.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendida conforme o Regimento,
Senadora Vanessa.
Obrigada.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata como
oradora inscrita.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, pela
ordem. Quero me inscrever pela Liderança da Minoria
nesta Casa.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador, V. Exª será o próximo a falar,
logo após a Senadora Lídice da Mata.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Muito obrigado.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero usar da
tribuna para registrar e, ao mesmo tempo, parabenizar
no dia de hoje a Ordem dos Advogados do Brasil, secção da Bahia, que hoje completa 80 anos e, em nome
do atual Presidente Saul Quadros Filho, parabenizar
todos os advogados do meu Estado.
A OAB, sem dúvida nenhuma, é uma instituição
de grande relevância, com uma história diretamente
vinculada às lutas democráticas. Durante os anos da
ditadura militar, tornou–se o principal porta–voz nacional no combate à repressão política e na luta em
defesa do restabelecimento da democracia em nosso
País. Nos seus 80 anos de existência, a entidade esteve sempre pregando a liberdade de expressão, de
pensamento político e social.
Pouco mais de um ano após a fundação da Ordem dos Advogados do Brasil, cinco renomados advogados de Salvador resolveram fundar a seccional da
OAB na Bahia, que passaria a exercer as funções do
Instituto dos Advogados, criado em 1892 no Estado e
em plena atividade.
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Os nomes de Ernesto de Sá Bittencourt Câmara,
Francisco Marques de Góes Calmon, Carneiro da Rocha, Madureira de Pinho e Medeiros Neto estão perpetuados na história da OAB/BA desde 11 de abril de
1932, quando criaram a entidade que, desde aquela
época, tornou–se protagonista na incansável e cotidiana tarefa de valorizar o advogado, dando–lhe todas as
condições para exercer a profissão, defender o Estado
de direito e a ordem democrática.
Desde essa data, a OAB/BA tornou–se uma frente de luta na defesa dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos brasileiros, baianos especialmente,
e contra os regimes opressivos. Combateu o governo
fascista do Estado Novo nos anos 30 e 40, passando
pelo governo militar instalado no Brasil em 1964 e que
durou até o inicio dos anos 80.
A luta da OAB no Estado da Bahia continua, de
afirmação da cidadania, de espaço aberto para que
os cidadãos integrem e conheçam os seus direitos
neste País.
E quero parabenizar especialmente a data de
hoje, a secção da OAB, na Bahia, que realiza uma grande comemoração, com uma grande cerimônia, com a
participação da Drª Eliana Calmon, representante do
Conselho Nacional de Justiça, corajosa baiana, que
tão bem representa o mundo jurídico do nosso Estado
e do nosso País.
Pela relevância da OAB/BA em todas as lutas para
a consolidação da democracia e garantia da liberdade
de direito e expressão, as nossas homenagens.
Quero também, Srª Presidenta, destacar a manifestação de hoje dos profissionais de enfermagem,
que fazem um ato na Esplanada dos Ministérios em
defesa do projeto que regulamenta a jornada de 30
horas semanais para a categoria. Profissionais, estudantes da categoria de 26 Estados e do Distrito Federal
se reuniram na manhã desta quarta–feira em frente a
Catedral de Brasília para uma caminhada até a Câmara dos Deputados.
Segundo o presidente do Conselho Federal de
Enfermagem, Manoel Carlos Silva, essa mobilização
visa viabilizar de forma mais imediata esse que é um
desejo, que é um pleito dos profissionais de saúde
há muitos anos em nosso País. O Sr. Manoel Carlos
alerta que já há mais 1,6 milhão de profissionais de
enfermagem adoecendo em função de uma jornada
de trabalho com até 60 horas semanais.
O Projeto de Lei do Senado nº 161/99 (PL
2.295/2000 da Câmara dos Deputados) estabelece
a jornada de trabalho de 30 horas para enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem. Foi aprovado
pelo Senado no final de 1999 e tramita desde janeiro
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de 2000 na Câmara dos Deputados, onde aguarda
votação no plenário daquela Casa.
A manifestação hoje vem no sentido justamente
de pressionar de forma democrática para que a Casa
se manifeste o mais rápido possível.
Nessa mesma direção, na data de hoje, foi apresentado Requerimento de inclusão na Ordem do Dia nº
4.902, de 2012, pelo Deputado Gonzaga Patriota, do
PSB de Pernambuco, que requer inclusão do projeto
para votação imediata.
Portanto, está neste momento acontecendo uma
audiência pública promovida pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara, criada para debater
e analisar proposta de iniciativa popular que discute
justamente a jornada de trabalho dos profissionais de
Enfermagem.
Nós já aprovamos aqui, no Senado Federal, projeto para os profissionais da área de Psicologia cuja
preocupação vem nessa mesma direção. V. Exª tem
projeto no sentido de regulamentação da profissão
total das ações do profissional de Psicologia. E nós
estamos vendo, na verdade, com alegria, que a área
de saúde no Brasil vem caminhando cada vez mais
para receber da Câmara e do Senado atenção especial no sentido não apenas da regularização dessas
profissões, como também do atendimento ao pleito de
diminuição da jornada de trabalho.
Esse pleito, que considero extremamente justo,
representa não apenas justiça para com os profissionais da Enfermagem, mas também a preocupação e
o cuidado com a saúde dos cidadãos atendidos pelos profissionais dessa área, os quais, submetidos a
uma larga carga de trabalho, não podem dar atenção
devida e necessária a cada um dos cidadãos que se
apresentam para ser atendidos por esses profissionais.
Portanto, o meu abraço, a minha solidariedade
total à luta dos profissionais de Enfermagem pelas suas
30 horas semanais de jornada de trabalho.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Lídice da Mata.
Com a palavra, o Senador Jayme Campos, pela
Liderança.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de fazer um breve registro acerca dos importantes
debates hoje realizados no âmbito da Comissão de
Assuntos Sociais (CAS), colegiado que tenho a honra
de presidir nesta Casa.
Eu gostaria, igualmente, de consignar a importância da matéria de autoria do Senador Vicentinho Alves
ali aprovada nesta manhã, relativa à aposentadoria
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especial a que farão jus os garis, varredores de rua,
e os trabalhadores que exercem a atividade de coleta
de lixo de qualquer natureza ou que selecionam lixo
para reciclagem.
De acordo com a proposta – que virá à deliberação terminativa deste Plenário, antes de seguir para
a Câmara –, a aposentadoria especial, aos 25 anos
de serviço, será de 100% do salário, e a data de início do benefício será fixada da mesma forma que a
da aposentadoria por idade, desde que o segurado
comprove, além do tempo de trabalho, a exposição
aos agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos.
No nosso entender, esse é um reconhecimento justo
e merecido àqueles trabalhadores que, muitas vezes
em condições desumanas, cuidam de nossa qualidade
de vida, ajudando–nos a limpar nossas ruas e demais
espaços públicos de nossas cidades.
Outros três assuntos de especial relevância hoje
também tratados na CAS referem–se ao definhamento
de nosso parque industrial, às enormes carências de
investimentos no setor elétrico e à inadequada distribuição dos recursos destinados à saúde.
Quanto ao primeiro desses temas, cabe ressaltar a timidez com que o Governo enfrenta a questão.
O alardeado pacote, Senadora Marta, para defender
a indústria nacional nada traz de novidades, senão
limitadas medidas paliativas, incapazes de fortalecer
nossa combalida produção.
A grande verdade é que, aliado à perda de 3,4%
acumulada pelo setor industrial nos dois primeiros meses de 2012, o Brasil, entre os países considerados
emergentes, continua sendo o lugar mais caro para
se fazer negócio.
No que diz respeito ao setor elétrico, só temos
a lamentar pela burocracia, pela falta de investimentos em infraestrutura e pela ausência de mão de obra
qualificada.
Com a implantação das usinas hidrelétricas em
Mato Grosso, preocupa–nos a capacitação para atender
às necessidades do setor, no preenchimento das quarenta mil novas vagas para trabalhadores qualificados.
Já no que se refere à saúde pública, por sugestão
do Senador Wellington Dias, nossa Comissão decidiu
constituir um grupo de trabalho com o objetivo de discutir o repasse de recursos para a saúde, no contexto
da revisão do pacto federativo.
Precisamos atualizar a tabela do Sistema Único
de Saúde (SUS) e estabelecer um repasse diferenciado
para os Municípios mais pobres. É preciso melhorar a
atual distribuição, porque, dentre outros fatores, não é
justo que a mesma tabela praticada em Estados ricos,
como Rio de Janeiro e São Paulo, sirva de referência
para o interior do Brasil, sobretudo para Mato Grosso.
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(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Fui prefeito três vezes e sei das grandes dificuldades
e da perversa sobrecarga que recai sobre as finanças
municipais.
Para não me alongar nesses rápidos comentários,
congratulo–me, mais uma vez, com os integrantes da
CAS e com os prestimosos servidores que dão suporte ao nosso trabalho, na certeza de que a importância
política e o alcance social das discussões e propostas
ali produzidas vêm tornando possível melhorar a vida
do cidadão brasileiro, mediante o constante fortalecimento de seus direitos e a busca da melhoria das instituições e serviços que lhe são prestados.
Senadora Marta, estou concluindo minha fala. É
muito importante a proposta do Senador Wellington
Dias, que, na discussão do pacto federativo, sugeriu a
criação de um grupo de trabalho na CAS, com a participação de quatro ou cinco Deputados, para fazermos
um trabalho integrado com o Ministério da Saúde. Já
foi feito o primeiro contato com o Ministro Padilha, que
aceitou a proposta.
Quero crer que, dessa maneira, esta Comissão
será representada por Senadores das várias regiões
do País, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro–Oeste, para chegarmos à conclusão, como eu bem disse
no meu aparte feito ao discurso da Senadora Vanessa
Grazziotin, de que é inconcebível que a mesma tabela
praticada em São Paulo e no Rio de Janeira seja usada
em determinadas regiões do Brasil. Não se vai achar
médico nunca! É mentira! Quem é que vai sair da Vieira
Souto, no Rio de Janeiro, ou da Paulista para ir para
lá – desculpem–me –, para ficar a 1,6 mil quilômetros
da capital, para receber um baixo salário? Acho que
R$30 mil é um bom salário, mas é um bom salário em
São Paulo. O cidadão, dificilmente, quer ir para o interior do Estado, em que há muita dificuldade de infraestrutura. O cidadão prefere ganhar R$10 mil ou R$
15 mil num posto de saúde em São Paulo a ir para o
interior do Estado, para um lugar distante deste País.
Penso que a proposta do Senador Wellington Dias
vai ter o apoio, o respaldo de todos nós. Certamente,
por esse entendimento do Ministério da Saúde, vamos
melhorar a distribuição dos recursos do SUS para os
Municípios brasileiros.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Jayme Campos.
Esse é um bom debate. Estamos falando em
pacto federativo; falamos sobre isso, durante toda a
manhã, também na CCJ. Então, isso tem de entrar na
discussão, o que é justo.
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Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o
Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srs. e Srªs Senadoras, volto à tribuna do
Senado para trazer um tema, mas, ao mesmo tempo,
registrar o avanço que esse tema tem alcançado no
nosso País. Refiro–me a uma fala que fiz desta tribuna, no dia 27 de março deste ano.
Lendo as matérias na grande imprensa, conversando com as pessoas, vendo e lendo os articulistas
ligados à economia, ouvindo a Presidenta da República, o Ministro da Fazenda, as autoridades monetárias
do País, assistindo à palestra do Presidente do Banco
Central, Alexandre Tombini, aqui, no Senado, eu me
somei à voz das ruas sobre o absurdo que o Brasil
estava e está vivendo: redução da inflação? O Governo está lutando para desonerar a economia, para que
possamos ter um crescimento mais robusto; a taxa de
juros Selic está caindo; e os juros bancários, aumentando. Quer dizer, é uma equação sem pé nem cabeça.
E, andando por este Brasil, seja no Acre, aqui em
Brasília, em outros Estados, participando de eventos,
debatendo no Senado, todos pedem a mesma explicação: por que isso? Como podemos lidar com uma
situação em que o lucro dos bancos cresce, aumenta,
a inflação é reduzida, os juros da taxa Selic, que é a
taxa guia de juros, cai, e o spread bancário aumenta?
Ou seja, os bancos cobram mais caro para emprestar dinheiro.
Todos ficamos diante de uma situação bastante
inusitada, que mereceu, da própria Presidente Dilma,
agora, recentemente, um posicionamento ainda mais
duro, e também da equipe econômica.
Na ausência do Ministro Mantega, o Ministro interino, o Ministro Barbosa reuniu–se com a Febraban.
Discutiram – certamente há aí uma posição do Governo – o porquê de os juros bancários seguirem aumentando, dificultando a vida de todos os brasileiros,
fazendo algo que é inaceitável, porque não podemos
aceitar uma espécie de agiotagem institucionalizada.
Então, o Brasil que cresce, que, a duras penas,
cresceu 2,7% no ano passado, numa luta também para
não deixar a inflação fora de controle, ficou, quando
comparado com os nossos vizinhos, numa situação
nada confortável. O crescimento da Argentina foi de
8,8%; todos os países vizinhos cresceram o dobro do
que o Brasil cresceu. Foi feito um esforço do Governo
no sentido de preservar aquilo que está na base da
política que começou com o Presidente Lula – houve
um início ainda de estabilidade no Governo Fernando
Henrique, é bom que se faça o registro, mas ela foi
consolidada, materializou–se no Governo do Presi-
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dente Lula –, que foi o crescimento econômico, a distribuição de renda. O Brasil é uma referência, mas o
nosso crescimento econômico, mesmo esse, que ainda
é precário, porque é preso exclusivamente ao PIB e
não expressa qualidade de vida nem sustentabilidade,
tem sido representado por um número vexatório: 2,7%
de crescimento.
E onde pode estar o problema? Uma parcela
do problema certamente está na falta de um crédito
mais atrativo, para que o cidadão comum, que é fruto dessa política do nosso Governo de fazer inclusão
social, possa tomar um empréstimo, adquirir bens,
movimentar a economia. Ele não o faz por conta dos
custos proibitivos do dinheiro do Brasil. É o dinheiro
mais caro do mundo!
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tratar
com bancos é uma coisa bastante esquisita. Banco
tem dinheiro, e só procura banco quem está atrás de
dinheiro ou quem tem dinheiro. E, normalmente, no
Brasil, o banco só atende quem já tem dinheiro. O crédito é muito difícil para aquele que quer começar uma
atividade econômica, que quer ajudar o crescimento
de um Município, de um Estado ou mesmo do Brasil.
Todo mundo reclama de banco. O Presidente
Lula sempre reclamou e nos ensinou a cobrar, o que
faço hoje da tribuna. A Presidente Dilma tem cobrado,
o cidadão comum, os empresários. Todos cobram. E aí
há uma situação também inusitada: quem está dentro
de uma atividade ou faz negócio com banco procura
sempre uma maneira de cair fora desse sistema, por
conta da própria exploração em que vive; e quem está
fora não consegue entrar.
Essa situação inusitada também pode ser ampliada com outra constatação: no fundo, no fundo, banco
nunca tem problema, porque, quando um banco tem
problema, o problema deixa de ser dele e passa a ser
nosso. Normalmente, quando um banco quebra – aliás, banco não quebra nem aqui, no Brasil, e nem em
nenhuma outra parte do mundo. Há sempre o dinheiro
público ou o do cidadão para socorrer.
Se quisermos consolidar, como bem falou a Presidente Dilma, o Brasil como um País de classe média,
não há como fazermos isso sem uma política de empréstimo, sem uma política de taxas bancárias, sem
uma política de juros bancários adequada, para que
tanto os empreendedores possam acessar o crédito
razoável como também o cidadão comum, para adquirir
bens que movimentam a economia.
De nada adianta o Governo desonerar impostos
em vários segmentos da nossa indústria, que é tão importante, se o custo para a obtenção de crédito para
adquirir algum bem segue aumentando.
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Então, Srª Presidente, eu queria aqui dizer que
fizemos uma constatação: este ano, a situação da inflação está bastante melhor. A inflação em fevereiro
foi de 0,45%, o IPCA, mas, agora, o resultado foi de
0,21%, quer dizer, menos da metade. A inflação está
caminhando para alcançar o centro da meta, e é possível que ela alcance, no final do ano ou, o mais tardar, no começo do ano que vem, mas o setor bancário
teima em trabalhar contra o Brasil.
Vou ler aqui notícias de ontem: “Setor bancário
lidera lucro no País em 2011”. “Bancos tiveram ganhos
de 49 bilhões no ano passado, alta de 14,4%. O setor
bancário, representado por 25 bancos, foi o que registrou o maior volume de lucro entre as empresas de
capital aberto, em 2011, no Brasil. Dados divulgados
agora, terça–feira, 14% de ganho em relação a 2010.
Fiz um discurso, no dia 27 de março, falando do
absurdo do custo do dinheiro nos bancos seguir crescendo para todos os brasileiros de forma inaceitável.
Para concluir o meu pronunciamento, louve–se,
o Presidente da Febraban teve uma reunião com o
Governo – Febraban é a organização que representa
o conjunto dos bancos – e apresentou condicionantes
para baixar os custos dos bancos. O Governo, acertadamente, não aceita condicionantes. E daqui, da
tribuna do Senado, devo dizer que não podemos aceitar condicionantes. O setor com aplicação financeira
movimenta quase dois trilhões e meio de reais. São
190 instituições bancárias de crédito, são centenas
de instituições de postos de atendimento Brasil afora.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Só no
meu Estado do Acre, temos 54 postos de atendimento, mas ainda há, para concluir, Srª Presidente, uma
diferença enorme.
A Caixa Econômica e o Banco do Brasil acabaram de apresentar uma proposta de redução dos juros,
mas ainda é pouco. O lucro ainda é muito grande, o
ganho ainda é muito grande. E, dessa maneira, o Brasil
vai seguir perdendo força na indústria, no comércio, e
o cidadão vai perder força de ser um consumidor que
movimenta a economia.
Quero concluir, dizendo que o Governo da Presidente Dilma está certo, que o Ministério da Fazenda
está certo: não podemos aceitar condicionantes da
Febraban. Ela precisa tomar uma atitude vinculada
ao mercado; o mercado de que eles tanto falam para
manter os privilégios agora desprezados na hora de
garantir o lucro.
Encerro, aqui, o meu discurso, Srª Presidente,
dando apoio ao posicionamento do Ministério da Fazenda...
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(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ...para
defender todos nós, brasileiros: industriais, comerciantes, empreendedores e, especialmente, o cidadão simples, comum, que sofre uma extorsão quando procura
algum dinheiro para adquirir algum bem, porque paga
as taxas de juros mais caras do mundo.
Da tribuna do Senado, devo dizer que o Brasil precisa de uma explicação e de uma posição dos bancos
com a atitude de redução do custo do dinheiro para o
cidadão brasileiro.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Jorge Viana.
Com a palavra o Senador Aécio Neves, em permuta com o Senador Ivo Cassol.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu agradecimento ao ilustre colega Senador Ivo Cassol pela
deferência para com este seu colega de Minas Gerais,
senhoras e senhores, recentemente, ao analisar os
primeiros 15 meses do Governo da Presidente Dilma,
eu disse aqui desta mesma tribuna que o País carecia
de projetos e que respondia apenas a emergências.
Vivemos em um presente eterno, o mais do mesmo,
sempre.
O recente pacote de medidas de incentivo à indústria – e é ele que volto a analisar desta tribuna – espelha essa absoluta falta de projetos, Líder Alvaro Dias,
que V. Exª tanto tem alertado ao País. A falta de uma
visão global dos problemas da economia brasileira, a
falta de coragem para enfrentar as questões de fundo
e, acima de tudo, reflete grande inépcia governamental.
Mais uma vez, o Governo lançou um plano de socorro à indústria sem apresentar nada de novo: repetiu
medidas pontuais e não produziu nada que pudesse
representar um salto de qualidade ou mudanças de
paradigmas. Desde 2008, foi a sexta tentativa de tirar
a indústria do atoleiro, da estagnação e da perda de
participação na economia brasileira. O Governo atingiu
com ele uma rara unanimidade, convergindo as opiniões de especialistas e até mesmo de empresários:
foram medidas insuficientes.
A parte mais significativa dessas medidas foi um
novo empréstimo de R$45 bilhões ao BNDES, provocando elevação do valor do crédito total do Tesouro
junto a essa instituição, que em fevereiro já era de
R$311,8 bilhões, ou seja, já representava 7,5% do PIB.
Mesmo aqui cabem críticas e desconfianças. Se,
por um lado, a estratégia adotada pelo Governo terá sido
a de aumentar os créditos do Tesouro com o BNDES,
por outro, a taxa de investimento nacional decresceu
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de 19,5% do PIB, em 2010, para 19,2% em 2011. Além
disso, trata–se de estratégia de mérito equivocado. O
custo fiscal, Srs. Senadores, do recurso é elevado e
nebuloso. Reduz–se o espaço, portanto, para novas
desonerações tributárias, o que seria essencial, além
de os empréstimos serem concedidos de forma pouco
transparente e sem qualquer controle da sociedade.
Pensando nisso, Líder Mário Couto, no ano passado, apresentei emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, obrigando que os empréstimos do Tesouro
Nacional ao BNDES passassem a constar do Orçamento; proposta aprovada pelo Congresso Nacional
e, infelizmente, vetada pela Presidente.
Nesse tipo de pacote de medidas que beneficiam
determinados setores não se preocupou o Governo,
hora alguma, em explicar a escolha desse ou daquele
beneficiado. O Governo continua insistindo na questão
da valorização cambial, como assistimos recentemente em declaração da Srª Presidente, como se todos
nossos problemas a ela se restringissem.
A Presidente tem repetido esse mantra em suas
viagens internacionais, como se isso eximisse o Governo de suas gravíssimas responsabilidades. Esquece,
então, de atacar o problema real de nossos custos de
produção. Custos resultantes da inexistência de infraestrutura adequada; custos resultantes da elevada
tributação de insumos básicos, como telecomunicações e energia; custos provocados por um modelo de
crescimento de gastos públicos ancorados no aumento
da carga tributária; custos resultantes do baixíssimo
crescimento da produtividade da indústria e das elevadas taxas de juros existentes em razão da baixa
poupança doméstica.
O pacote lançado mais uma vez seguiu a lógica
da emergência. Aliás, marca permanente deste Governo. A solução apresentada, como é prática deste
Governo, não atacou a raiz do problema, não modernizará o nosso parque industrial nem tornará as nossas
indústrias mais eficientes para enfrentar os desafios da
competição externa e da moeda apreciada.
O Governo adota um comportamento que de certa
forma até nos assusta, mas que já vem de longe. Assusta, pois tem sido prática das gestões petistas adiar
tomadas de decisões que impliquem em polêmicas ou
em desagradar esses ou aqueles setores ou eventuais aliados políticos. Ao mesmo tempo, usa e abusa
da estratégia de subordinar todos à dependência de
soluções que são dadas a conta–gotas, como água
de colher. Assusta, acima de tudo, quando temos pela
frente um desafio ainda maior do que o sucateamento
da nossa indústria nacional.
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Falo, Srªs e Srs. Senadores, ilustres Líderes aqui
presentes, falo do malogro do pacto federativo, da falência dos Estados e dos Municípios.
Senador Pedro Taques, desde o início de 2010,
sabe V. Exª que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais os atuais critérios de rateio do
Fundo de Participação dos Estados e decretou 31 de
dezembro deste ano de 2012 como data limite para a
aplicação do atual sistema.
Ao mesmo tempo, os Estados vivem hoje premidos pelo pagamento das dívidas consolidadas e repactuadas com a União pela Lei 9.496, de 1997. Naquela
época, a medida representou a salvação financeira
de muitos Estados. Porém, ao longo do tempo e com
o sucesso alcançado com a estabilização da moeda,
promovida pelo Plano Real, a União passou à condição de rentista dos Estados, hoje sufocados por pagamentos insustentáveis. A conjugação desses dois
aspectos representa hoje o maior desafio enfrentado
pela Nação, desafio que envolverá posicionamento de
todos os Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário,
em todas as esferas, federal, municipal e estadual.
E como se comportará o Poder Executivo, Senador Cyro Miranda? Continuará, a exemplo do pacote
da industrialização, a produzir soluções paliativas? A
se esconder dos problemas? Afinal, há de se perguntar para que serve essa imensa, essa gigantesca base
parlamentar por ele construída. No caso do FPE, o que
o Governo fez até agora? Já apontou um caminho que
nos possibilite a discussão madura dessa questão?
Não, mais uma vez se omite. E o fato é que nesse
presidencialismo quase monárquico o papel do Poder
Executivo é central. É desanimador, caríssimos colegas, verificar o sem número de projetos existentes nas
Comissões do Senado e que não caminham pela falta
de ação propositiva e positiva do Governo.
Nos últimos dias, o Senador Francisco Dornelles
– para citar apenas uma dessas propostas – acrescentou uma nova e valorosa contribuição ao debate, por
meio do Projeto de Lei nº 86, de 2012.
Apresentei também, Srs. Senadores, proposta
que expressa posição que defendi durante os oito
anos em que governei o Estado de Minas Gerais. Nela,
proponho que se adote para a atualização monetária
da dívida dos Estados o IPCA, ou o IGP–DI, aquele
que for menor no período de apuração, acrescido de
taxa real de juros de 2% ao ano pelo serviço da dívida.
A flexibilidade da aplicação de um ou de outro
índice terá como objetivo adotar uma regra que possa
neutralizar possíveis mudanças conjunturais no cenário econômico, como ocorreu ao longo dos últimos
anos, que acabem por tornar este ou aquele índice
mais gravoso.
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Também com o objetivo de se amparar o planejamento das finanças públicas estaduais – e falo aqui
para inúmeros ex–Governadores de Estado –, proponho
limitar o comprometimento da Receita Líquida Real dos
Estados ao máximo de nove pontos de percentagem,
Senador Benedito, quando, atualmente, a taxa varia
de Estado para Estado, entre 11,5% a 15%. Aliás, a
mesma posição defendida por inúmeros secretários de
Estado da Fazenda no âmbito do Confaz.
No ano passado, caso já houvesse essa regra,
para citar apenas o exemplo do meu Estado de Minas
Gerais, haveria uma economia R$1 bilhão nos gastos
com o pagamento da dívida. Uma economia de 25%
do total. Algo semelhante ocorreria em todos os outros Estados.
Com isso, Srªs e Srs. Senadores, poderíamos ter
melhor atendimento nas despesas com saúde pública, com educação, com segurança. Enfim, o Estado
poderia ter melhor cumprido todas as obrigações que
recaem sob a responsabilidade dos governos locais.
Mas mais uma vez, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Governo, com a sua autossuficiência,
Senador Cássio Cunha Lima, anuncia ao Congresso
uma proposta sem qualquer discussão prévia sequer
com os governadores.
Sinceramente, Srª Presidente, Srs. Senadores, espero que o Governo da Presidente Dilma possa mudar
de comportamento, que deixe de tratar a conta–gotas
e com paliativos problemas que são estruturais e que
comprometem o nosso futuro.
Não precisamos de um governo, Srª Presidente,
que distribui favores a determinados grupos. Precisamos de um governo que tenha coragem, que trabalhe
para melhorar as condições gerais do País para que
todos possam nele desenvolver suas potencialidades
e cumprir com seus deveres e suas obrigações.
Muito obrigado!
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada Senador Aécio Neves.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Está aberta a

ORDEM DO DIA
Vamos começar com a leitura da
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição, nº 63, de 2011,
tendo como primeiro signatário Senador Valdir Raupp, que altera a redação do art. 3º da
Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezem-
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bro de 2009, para ampliar o prazo de adesão
ao regime especial de precatório até a data
de 31 de dezembro de 2012.
Consulto o Plenário se há acordo para a
votação, porque não chegou à Mesa. Essa é
uma matéria que exige quórum qualificado, e
o Plenário não está com quorum qualificado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exatamente, Srª Presidente, creio que esta é uma realidade.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Então, deixamos para daqui a pouco.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exato. Eu pediria a V. Exª que fizesse a leitura também de
dois requerimentos de urgência que dizem respeito
à Justiça do Trabalho, em Minas Gerais e no Paraná.
Se V. Exª puder, faça a leitura para que, em acordo de liderança, possamos votar ainda hoje
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Preciso saber se também há acordo de lideranças, porque temos requerimentos.
V. Exª se refere ao nº 12?
Projeto de Lei nº 6, que é do Paraná, e o Projeto
de Lei nº 4, que é de Minas. Mas preciso de pronunciamento das lideranças sobre se há acordo, porque
temos outros requerimentos que são tranqüilos, sem
acordo de liderança.
Vou pedir aos Srs. líderes que se manifestem, e
eu vou prosseguindo com os outros requerimentos que
não exigem nenhuma autorização de líderes.
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Presidenta, não sei se é o momento oportuno, mas
eu gostaria de insistir de colocar em votação o Requerimento nº 1.552, de 2011, que propõe uma sessão
especial para comemorar os 30 anos da Associação
Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior.
A data prevista seria 3 de setembro, mas precisamos aprovar.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Vou averiguar, porque nós temos todos esses
para votar. Deve ser um desses aqui.
Vamos votar os mais simples enquanto as Lideranças se manifestam sobre os que foram mencionados.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item 2:
REQUERIMENTO Nº 183, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 183, de 2012, do Senador Vital do
Rêgo, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
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do Senado nº 36, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (concessão de seguro desemprego).
Votação do Requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Agricultura, a matéria vai à Comissão de
Assuntos Econômicos, seguindo, posteriormente, nos
termos do art. 49, inc. I, do Regimento Interno, à de
Assuntos Sociais.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item 3:
REQUERIMENTO Nº 185, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 185, de 2012, do Senador Vital do
Rêgo, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 28, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (envio
de documento de cobrança de débitos por
meio eletrônico).
Votação do Requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria retorna à Comissão de Meio Ambiente,
seguindo, posteriormente, à Comissão de Ciência Tecnologia e nos termos do art. 49, inc. I, do Regimento
Interno, à de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item 4:
REQUERIMENTO Nº 186, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 186, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 45, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária (tratamento tributário, previdenciário
e trabalhista do turismo rural).
Votação do Requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria retorna ao exame da Comissão de
Assuntos Sociais, segue, posteriormente, à Comissão
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de Agricultura, para a de Assuntos Econômicos e, nos
termos do art. 49, inc. I, do Regimento Interno, à de
Desenvolvimento Regional e Turismo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item 5:
REQUERIMENTO Nº 187, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 187, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 591, de 2011 – Complementar,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Agricultura e Reforma Agrária (veda o
contingenciamento de recursos orçamentários
para sanidade animal e vegetal).
Votação do Requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria retorna ao exame da Comissão de Assuntos Sociais, seguindo, posteriormente, às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Assuntos
Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item 6:
REQUERIMENTO Nº 206, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 206, de 2012, do Senador Antonio Carlos
Valadares, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 336 e 400,
de 2011, por regularem matéria correlata (base
de cálculo para o COFINS e PIS/PASEP).
Votação do Requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame da Comissão de Serviços de Infraestrutura, seguindo posteriormente à Comissão de Assuntos
Econômicos em decisão terminativa.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item 7:
REQUERIMENTO Nº 211, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 211, de 2012, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando o
sobrestamento do Projeto de Decreto Legislativo nº 238, de 2011, a fim de que se oficie
à Senhora Presidente da República sobre a
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necessidade de adequar o referido acordo à
Lei nº 12.527, de 2011.
Votação do Requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência encaminhará cópia do referido
requerimento à Senhora Presidenta da República e
a matéria ficará na Secretaria–Geral da Mesa, com
tramitação sobrestada, aguardando a realização da
diligência solicitada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item 8:
REQUERIMENTO Nº 212, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 212, de 2012, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando o
sobrestamento do Projeto de Decreto Legislativo nº 240, de 2011, a fim de que se oficie
à Senhora Presidente da República sobre a
necessidade de adequar o referido acordo à
Lei nº 12.527, de 2011.
Votação do Requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência encaminhará cópia do referido
requerimento à Senhora Presidenta da República e
a matéria ficará na Secretaria–Geral da Mesa com
tramitação sobrestada aguardando a realização da
diligência solicitada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item 9:
REQUERIMENTO Nº 213, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 213, de 2012, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando o
sobrestamento do Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de 2011, a fim de que se oficie
à Senhora Presidente da República sobre a
necessidade de adequar o referido acordo à
Lei nº 12.527, de 2011.
Votação do Requerimento em turno único.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência encaminhará cópia do referido
requerimento à Senhora Presidenta da República e
a matéria ficará na Secretaria–Geral da Mesa com
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tramitação sobrestada aguardando a realização da
diligência solicitada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item 10:
REQUERIMENTO Nº 221, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 221, de 2012, do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 147, de 2011, com
o Projeto de Lei do Senado nº 12, de 2011,
que já tramita em conjunto com os Projetos de
Lei do Senado nºs 74, 94, 470, 681, de 2007;
138, 364, 465, de 2008; e 354, de 2011, por
regularem matérias correlatas. (dedução de
despesa com medicamentos do IRPF)
Votação do Requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e retornam ao exame da Comissão de Assuntos Sociais,
seguindo, posteriormente, às Comissões de Direitos
Humanos e de Educação, Cultura e Esporte, nos termos do art. 49, I do Regimento Interno e a de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Estamos aguardando a consulta das lideranças.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero manifestar, como líder da minoria, apoio ao requerimento do
Senador Alvaro Dias que trata de assuntos da justiça
trabalhista no Estado de Minas Gerais e do Paraná.
Eu quero manifestar aqui o meu apoio e espero que V. Exª coloque em votação também a matéria
solicitada pelo requerimento do Senador Alvaro Dias.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Srª
Presidente, pela ordem.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, nós temos o PSDB, a liderança da minoria pelo Senador Jayme Campos.
Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PR também acompanha o pedido do Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – A
liderança do PT também acompanha, Srª Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
O PMDB também acompanha o pedido e concorda
com a votação.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – O
PDT também, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Falta do PT, Senador Wellignton.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O
PT também acompanha, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Então, vamos à votação.
Vamos votar o Requerimento nº 268, de 2012,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania:
Requeiro, combinado com o art. 338, inciso IV, do
Regimento Interno do Senado Federal, tramitação, em
regime de urgência, do Projeto de Lei da Câmara nº 4,
de 2012, que “altera a composição do Tribunal Regional
do Trabalho da 3ª Região, cria Varas do Trabalho em
sua jurisdição e dá outras providências”.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 268, DE 2012
(Requerimento nº 13, de 2012–CCJ)
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Requeiro, nos termos do artigo 316 inciso II,
combinado com o artigo 338, inciso IV, do Regimento
Interno do Senado Federal tramitação em regime de
urgência do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2012,
que “altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, cria Varas do Trabalho em sua
jurisdição e dá outras providências”.
Brasília, 4 de abril de 2011. – Sala das Sessões,
Senador Clésio Andrade.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Em votação. (Pausa.)
Não havendo manifestação de nenhum Senador...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Srª
Presidente, esse assunto foi amplamente discutido na
Comissão de Constituição e Justiça inclusive com a
presença e o apoio de V. Exª.
Trata–se de uma proposta absolutamente consensual no âmbito da justiça do trabalho, uma proposta relatada pelo Senador Clésio Andrade no que diz
respeito a Minas Gerais.
Gostaria de solicitar dos Srs. Senadores e Srªs
Senadoras o apoio a esse projeto que amplia, adequando as vagas, a composição do Tribunal do Trabalho
do Estado do Paraná e do Estado de Minas Gerais. É
uma iniciativa absolutamente meritória, necessária e
urgente. Gostaria que, se possível, fosse aprovada pela
unanimidade dos votos dos Srs. Senadores.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os Senadores que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Vamos, então, votá–lo.
Não havendo objeção e tendo sido aprovado em
regime de urgência, vamos votá–lo.
Há sobre a mesa o Projeto de Lei nº 4.
Item extrapauta:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 4 DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 4, de 2012, originário
1.830/2011, de iniciativa do Tribunal Superior
do Trabalho, que altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – MG,
cria Varas do Trabalho em sua jurisdição e dá
outras providências.
Parecer favorável sob o nº 340, de 2012,
da Comissão de Justiça, Relator Senador Clésio
Andrade, que será publicado na forma regimental.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Algum Senador quer discutir o projeto?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Não, vamos apoiar e votar.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Seguindo o pedido do Senador Aécio, não há
nenhuma discussão. Há unanimidade, pelo menos,
parece isso.
Encerrada a discussão.
Votação do projeto.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o Projeto aprovado:
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O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Agradeço a compreensão e o apoio dos ilustres Senadores
e Senadoras de todos os Estados brasileiros, para com
Minas Gerais em especial e, obviamente, também com
o Estado do Paraná em seguida.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Só o Ceará faz parte do Polígono das Secas.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Vamos agora a outro requerimento da Comissão de Justiça e Cidadania feito também pelo Senador
Alvaro Dias, que pede, nos termos do art. 338, inciso
IV, do Regimento Interno, urgência para o PLC nº 6.
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É o mesmo tipo de projeto, só que agora é o TRT
do Paraná.
É o seguinte o Requerimento:
REQUERIMENTO Nº 269, DE 2012
(Requerimento Nº 12, DE 2012 – CCJ)
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso IV, do
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para
o PLC nº 6, de 2012
Sala das Comissões, em 4 de abril de 2012. –
Senador Alvaro Dias.

ABRIL 2012
11880

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os Senadores que aprovam a urgência permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Não havendo objeção, procedemos à votação.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 6 DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 6, de 2012, originário
1.834/2011, que dispõe sobre a criação de
Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal
Regional do Trabalho da 9ª Região – PR e dá
outras providências.
O parecer é favorável, sob o número 341,
de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Relator: Senador Alvaro Dias.
Será publicado na forma regimental.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Presidente...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É
apenas para agradecer a eficiência da Mesa ao colo-
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car em votação os dois projetos, dizendo que é uma
contribuição para aproximar a Justiça do Trabalho dos
trabalhadores, facilitando o acesso dos trabalhadores
com a descentralização da Justiça do Trabalho.
Agradecemos o apoio de todas as lideranças.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não havendo emendas e não havendo mais
Senadores que queiram discutir o requerimento, está
encerrada a discussão.
Votação do projeto.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O Senador Wellington Dias quer se pronunciar?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É
favorável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não. Eu entendi que era para agora.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É
favorável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Está aprovado o projeto.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o Projeto aprovado:
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O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG)
– Srª Presidente, uma questão de ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG)
– Srª Presidente, é só para fazer o registro e parabenizar o Senador Aécio Neves, ex–Governador de Minas,
pela lembrança da urgência na criação das 21 Varas
do TRT de Minas, que foi aprovada, e agradecer a V.
Exª também por essa atenção com Minas Gerais.
Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª
Presidente, eu pediria também...
Srª Presidente...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
pediria a V. Exª também que colocasse para deliberação das lideranças um requerimento de urgência que
chega da Comissão de Justiça e diz respeito ao PLC
nº 3, já que há urgência na aprovação dessa matéria.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Só tem acordo para o requerimento de urgência.
Vamos fazê–lo, então.
Requeiro, nos termos do art. 338, inciso
IV, do Regimento Interno do Senado Federal,
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº
3, de 2010, que dispõe sobre o processo e jul-
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gamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações
criminosas; altera os Decretos–Leis nºs 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
e 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal, e as Leis nºs 9.503, de
23 de setembro de 1997, e 10.826, de 22 de
dezembro de 2003; e dá outras providências.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 270, DE 2012
(Requerimento nº 17, de 2012 – CCJ)
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso IV, do
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2012 que “Dispõe
sobre o processo e julgamento colegiado em primeiro
grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas; altera os Decretos–Leis nos 2.848, de
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e 3.689, de 3
de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, e as
Leis nos 9.503, de 23 de setembro de 1997, e 10.826,
de 22 de dezembro de 2003; e dá outras providências.”
Sala das Comissões, em 11 de abril de 2012. –
Senador Alvaro Dias.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Em votação.
Não havendo discussão, os Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria entrará na Ordem do Dia, na forma
regimental.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª
Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª
Presidente, da pauta que trata das autoridades, embaixadores, eu gostaria de sugerir que pudéssemos
iniciar pela Mensagem nº 16, em razão dos procedimentos próprios nestas apreciações de ministros. É a
Mensagem nº 16.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É o Embaixador do Brasil junto à República
Democrática Socialista do Sri Lanka?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Exatamente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – É nominal, Senador.
Nós temos 69 Senadores presentes. Então, V. Exª
quer que coloque em votação, teríamos de chamar...
Vamos fazer isso.
Acho que podemos fazê–lo. Mas, antes, vamos
começar a chamar e vamos votando o que não precisa
de quórum para votação nominal.
Já estou chamando os Senadores que se encontram
em seus gabinetes, pois vamos fazer votação nominal.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, pela ordem.
Eu queria fazer apenas um questionamento a
respeito desta proposta de emenda constitucional que
diz respeito a precatórios.
Parece–me que, se nós deliberarmos da forma
com que está redigida essa proposta, ela acabará sendo inócua em razão da limitação dos prazos.
Eu sugiro a V. Exª que nos permita melhorar a
redação dessa proposta para uma deliberação posterior, a fim de que ela não se torne inócua em razão da
limitação dos prazos estabelecidos na proposta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Então, nós temos de adiar a votação, Senador
Alvaro Dias.
Tem que haver um requerimento aprovado para
adiar a votação, para a matéria voltar à Comissão de
Constituição e Justiça. V. Exª está propondo?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Estou tentando colaborar apenas.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – É, mas teria que voltar.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Se
a Liderança do Governo concordar, eu encaminho o
requerimento.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pela Liderança, o Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª
Presidente, eu posso responder pelo PT, a Liderança
do Governo não se encontra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – A sugestão, Srª Presidente, é que não se delibere sobre o
Item 01, e não há necessidade de se retirar da pauta...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está bom, aguardamos, não tem problema.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Vou colocar uma solicitação do Senador Cristovam de um requerimento, chamando os Srs. Senadores
para a votação do Embaixador que vamos proceder
em seguida, depois da aprovação desse requerimento.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento
nº 1.552, de 2011, do Senador Cristovam e de outros
Senadores, solicitando a realização de sessão especial
destinada a comemorar os trinta anos da Associação
Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior, a realizar–se no dia 3 de setembro de 2012.
Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Bom, vamos à votação do Embaixador, votação nominal.
Peço às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores
que estão em seus gabinetes que compareçam.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Item extrapauta:
MENSAGEM N° 16, DE 2012
(Escolha de autoridade)
Mensagem nº 16, de 2012, pela qual a
Senhora Presidenta da República submete à
apreciação do Senado a indicação do Senhor
Marcelo Leonardo Da Silva Vasconcelos, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial
da Carreira de Diplomatas do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República Democrática Socialista do Sri Lanka e cumulativamente, junto à República das Maldivas.
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Sobre a Mesa parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. (Parecer nº 353,de
2012 – CRE.)
Relator ad hoc, Senador Sérgio Souza.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo nenhum Senador que queira se
manifestar, a discussão está encerrada.
Passa–se à votação, que, de acordo com a deliberação do Senado do dia 6 de maio de 1998 e nos
termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento Interno, deve ser procedida por escrutínio secreto em
sessão pública.
Está aberto o painel.
Em votação. (Pausa.)
Está aberto o painel.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores podem
votar.
(Procede–se à votação.)
Peço às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores
que permaneçam em plenário, porque temos mais
quatro embaixadores a serem votados.
Não havendo objeção do Plenário, votaremos
os quatro.
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Por favor, Senadores que já estão presentes, façam o favor de votar.
Já temos 41 Senadores.
Daqui a pouco, encerraremos a votação.
Pois não, Senador Pinheiro e Senador Pimentel,
que estão chegando. Senador Aloysio Nunes, eu estou aguardando.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª
Presidente, eu queria chamar a atenção dos Srs. Senadores. Estamos em processo de votação da Mensagem
nº 16 e a orientação é o voto “sim”. Convidamos todos
os Senadores de todos os partidos para comparecerem ao plenário.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu gostaria que os respectivos Líderes chamassem os liderados para virem ao plenário, porque
ainda temos mais quatro votações nominais.
Senadores do Amapá e do Paraná também estão
faltando, Maranhão, Goiás, Tocantins. (Pausa.)
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Aprovado, com 47 votos SIM; 07 NÃO; zero
abstenção; 54 votos.
Já está aprovado.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidenta da República.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 11, DE 2012
(Escolha de autoridade)
Mensagem nº 11, de 2012, pela qual a
Senhora Presidente da República submete à
apreciação do Senado Federal a indicação
do Senhor Michael Francis De Maya Monteiro
Gepp, Ministro de Segunda Classe do Quadro
Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto a São
Vicente e Granadinas.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. (Parecer nº 354,de
2012 – CRE.)
Relator ad hoc – Senador Mozarildo Cavalcanti.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo discussão, passa–se à votação –
abrir o painel –, que, de acordo com a deliberação do
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Senado do dia 6 de maio de 1998, deve ser procedida
por escrutínio secreto em sessão pública.
Painel aberto.
Peço aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras
para votar. Chamo os Senadores e as Senadoras que
não estão presentes ainda para virem ao plenário,
porque temos ainda três votações.
Vamos votar, Srs. Senadores e Srªs Senadoras.
(Procede–se à votação)
O plenário está pleno, só com 31 votos. Alguns
não estão votando ainda.
Faltam Amapá, Distrito Federal. (Pausa.)
O Senador Aécio ainda está votando.
O Senador Suplicy está faltando. Onde está?
(Pausa.) S. Exª estava aí.
Alagoas, Espírito Santo. (Pausa.)
Algum Senador presente ainda não votou? (Pausa.)
Encerrada a votação? (Pausa.)
Por favor, não saiam do plenário. Temos mais
três seguidas.
O Senador Ferraço é o último.
Algum Senador presente ainda não votou? (Pausa.)
Votou, Ferraço? (Pausa.)
Cristovam não? Votou, Senador? (Pausa.)
Encerrada a votação. Pode abrir o painel.
(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – SIM: 49; 07, NÃO; zero abstenção; 56 votos.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Srª Presidente, gostaria de registrar o meu
voto “sim”, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Suplicy.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO) –
Pela ordem, Srª Presidente, na votação anterior votei
com o meu partido.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
Espero que os Senadores permaneçam porque
temos mais três.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Presidente, só para consignar meu voto.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 13, DE 2012
(Escolha de autoridade)
Mensagem nº 13, de 2012, pela qual a
Senhora Presidenta da República submete à
apreciação do Senado Federal a indicação
do Senhor José Marcus Vinicius De Sousa,
Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
Dominicana.
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Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. Relatora ad hoc: Senadora Ana Amélia. (Parecer nº 355, de 2012 – CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Painel aberto.
(Procede–se à votação.)
O painel está aberto, Srªs e Srs. Senadores.
Temos mais dois embaixadores.
Falta a Bahia. (Pausa.)
Senador Suplicy, está aberto o painel.
Senador Aécio, está aberto o painel.
Goiás. (Pausa.)
Rio Grande do Sul.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Srª
Presidente, pela ordem.
Eu gostaria que a senhora consignasse que votei com a Liderança do meu partido nas votações anteriores.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador.
Aproveite para votar, porque tem este e mais dois.
Eu vou encerrar a votação.
Todos os presentes já votaram? (Pausa.)
Clésio, votou? (Pausa.)
Aloysio? (Pausa.)
Todos os presentes já votaram? (Pausa.)
Pois não, Senador Cunha Lima.
Quem mais? Acho que foram todos.
Encerrada a votação.
Walter Pinheiro.
Tem mais algum Senador ou Senadora presente
que não votou? (Pausa.)
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – SIM: 56; 07 NÃO; 01 abstenção.
Aprovado por 64 votos.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidenta da República.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 14, DE 2012
(Escolha de autoridade)
Mensagem nº 14, pela qual a Senhora
Presidenta da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor Jorge Geraldo Kadri, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República da
Polônia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relatora ad hoc:
Senadora Vanessa Grazziotin. (Parecer nº 356, de
2012 – CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo nenhum Senador que queira discutir, está encerrada a discussão.
O painel está aberto.
Votação.
(Procede–se à votação.)
Esta é a penúltima votação.
Senador Dornelles. (Pausa.)
Temos mais um.
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Falta o Paraná. (Pausa.)
Bahia; Walter Pinheiro está presente? (Pausa.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Só para fazer um registro,
enquanto termina a votação nominal.
Nós contamos aqui com a presença da nossa
ex–Senadora Fátima Cleide, do Partido dos Trabalhadores, que traz a boa notícia a todos os cidadãos de
Porto Velho de que ela acaba de ser escolhida, pelas
prévias do Partido dos Trabalhadores, candidata à Prefeitura de Porto Velho.
Então, eu quero dar as boas–vindas à nossa ex–
Senadora Fátima Cleide e dizer que nós lhe desejamos
muito boa sorte nessa sua nova caminhada, nessa nova
missão lá em Porto Velho, no Estado de Rondônia.
Seja muito bem–vinda e parabéns, Fátima, pela
vitória inicial dessa caminhada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Essa realmente é uma boa notícia, Senador
Anibal.
Também quero cumprimentar a Senadora Fátima
Cleide e desejar muito sucesso nessa disputa. Muito
bom! Como ele disse, é o primeiro passo para a disputa.
Todos já votaram? Todos os Senadores presentes
no plenário já votaram? (Pausa.)
Encerrada a votação.
Capiberibe, já foi. Agora vai ser para o próximo.
(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – SIM: 58; 06 NÃO; 01 abstenção; 65.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidenta da República.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Último. Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 17, DE 2012
(Escolha de autoridade)
Mensagem nº 17, pela qual a Senhora
Presidenta da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor
George Ney De Souza Fernandes, Ministro de
Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República das Filipinas e,
cumulativamente, junto à República de Palau,
à República das Ilhas Marshall e aos Estados
Federados da Micronésia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. Relator ad hoc: Senador
Randolfe Rodrigues.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.

ABRIL11895
2012

Quinta-feira 12

O painel está aberto para votação.
(Procede–se à votação.)
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice–Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem,
Sr. Presidente, eu queria registrar minha votação nas
votações anteriores, por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata vai fazer constar a declaração de V. Exª.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Queria registrar o
meu voto “sim” nas votações anteriores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará.
Se todos os Senadores e Senadoras já votaram,
vou encerrar a votação. (Pausa.)
Encerrada a votação. Vou proclamar o resultado.
(Procede–se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM: 55; 06 votos NÃO; nenhuma abstenção.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 271, DE 2012
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, inserção de Voto de Pesar pelo falecimento do comerciante
português, radicado há mais de 60 anos no Brasil, em
Manaus, Armando Dias Soares, bem como seja encaminhada as condolências aos seus familiares e amigos no endereço: Rua 10 de Julho, 593, Centro. CEP:
69010-060 – Centro, em nome de sua filha Ana Cláudia
Soares e de sua Esposa – Senhora Lourdes Soares.
Justificação
O Amazonas perdeu um de seus maiores boêmios na tarde desta terça (10-4-2012), depois de mais
de dois meses hospitalizado, Armando Soares, o português que comandou o Bar que levava o seu nome,
e que deu origem à Banda da Bica, vítima de falência
múltipla de órgãos no hospital- Beneficente Portuguesa, em Manaus.
Os problemas de saúde do comerciante tiveram
início no dia 5 de janeiro, quando ele apresentou dificuldades de respiração e foi levado às pressas por
familiares para o hospital.
A Banda da Bica, formada em uma roda de amigos no Bar do Armando em 1987, conta com cerca de
40 mil foliões, que desfilam todos os anos pelas ruas
do centro de Manaus, saindo da Avenida Eduardo Ribeiro em direção à Avenida Getúlio Vargas.
Na época da ditadura, a nata da intelectualidade
se reunia no Bar do Armando, onde fundaram a famosa Banda Independente da Confraria do Armando, a
BICA, como ficou conhecida. Falam os historiadores
que os desfiles de carnaval, foi moldado pelo militares,
como um puro desfile militar, realmente, parece muito,
com alas sincronizadas, marchando com carros alegóricos. O pessoal da esquerda arranjou logo um jeito de
driblar os “milicas”, sendo os precursores a Banda de
Ipanema, no Rio de Janeiro, com muitas marchinhas,
uso de metais, samba no pé, com descontração total
e muita irreverência, tudo para contrabalançar a rigidez do pessoal linha dura dos quartéis, logo serviu de
inspiração para os Biqueiros, foi sucesso total, os res-
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ponsáveis foram cidadãos que fazem parte da história
popular de Manaus: Armando Soares, Celito, Mona,
Aldísio Filgueiras, Mário Adolfo, Afonso Toscano, Simão Pessoa, dentre outros. Atualmente, a Banda faz
parte do calendário turístico de Manaus.
A Banda é caracterizada pelos bonecos gigantes,
feitos pelo Paulo Mamulengo, pelas velhas marchinhas
de carnaval e, muita irreverência. A Banda da Bica foi
tema para a elaboração do livro “Amor de Bica”, sob
o comando do jornalista Orlando Farias, com a colaboração do Mario Adolfo, Simão Pessoa e Marco Gomes, ainda existe alguns exemplares a venda no Bar.
Todos os empregados do Bar parecem que foram escolhidos a dedo.
O Bar do Armando é seguidamente premiado,
pela Revista Veja como o melhor boteco de Manaus.
Aliás, o termo boteco passou a nominar, no Brasil,
aqueles lugares onde se reúnem os amigos para uma
conversa informal.
Armando garantiu, sem que Manaus à época
percebesse, um mínimo de espaço democrático para
que jovens, artistas, jornalistas, socialistas de todas
as matizes e até rebeldes sem causa pudessem debater sobre os assuntos do País, da cidade, da vida.
Perdemos uma grande figura amazonense, querida na
cidade, mas seu sorriso, suas brincadeiras, seu jeito
manauara sempre serão lembrados.
E, com muita tristeza, que comunico a esta Casa,
após tomar conhecimento da morte do Armando, o mais
amazonense dos portugueses, que virou símbolo da
nossa Manaus. A Banda da Bica está de Luto. Neste
momento de perda e dor transmito meus sentimentos
a seus familiares e amigos.
Sala das Sessões, 11 de abril de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 272, DE 2012
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com os arts. 215, inciso I, alínea
a; 216; e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja solicitada ao Ministro de Estado do
Esporte a seguinte informação sobre a notícia “Verba
pública financia carreira de neto de Fittipaldi, nos EUA”,
divulgada no blog do José Cruz – UOL:
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s / 0ROGRAMA DE &ORMAÀâO DO 0ILOTO 0IEtro Fittipaldi na NASCAR, do Instituto Emerson
Fittipaldi, cumpre todas as exigências e recomendações estabelecidas para ser beneficiário
da Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006,
que dispõe sobre incentivos e benefícios para
fomentar as atividades de caráter desportivo
e dá outras providências (Lei de Incentivo ao
Esporte)?
Requeiro, ainda, seja solicitada cópia do projeto
em questão, que foi submetido ao Ministério do Esporte, acompanhada da documentação estabelecida em
regulamento e do orçamento analítico, assim como
dos pareceres de aprovação.
Justificação
Em 12 de março de 2012, o jornalista José Cruz
divulgou em seu blog a notícia “Verba pública financia
carreira de neto de Fittipaldi, nos EUA”, onde questiona
a aprovação do Programa de Formação do Piloto Pietro
Fittipaldi na NASCAR, do Instituto Emerson Fittipaldi,
a receber verbas da Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, que dispõe sobre incentivos e benefícios
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para fomentar as atividades de caráter desportivo e
dá outras providências (Lei de Incentivo ao Esporte).
Apesar de não vermos uma impropriedade na
aprovação, assim como o repórter, também nos questionamos se o destino de mais de R$ 1 milhão para a
preparação de um desportista que visa à profissionalização ao automobilismo de competição não foge às
prioridades definidas à Lei de Incentivo ao Esporte.
Aproveitamos para solicitar cópia do projeto em
questão, submetido ao Ministério do Esporte, acompanhada da documentação estabelecida em regulamento
e do orçamento analítico, assim como dos pareceres
de aprovação, a fim de que esta Comissão possa fazer
seu exame. – Senador Paulo Bauer.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO Nº 273, DE 2012
(Requerimento nº 16, de 2012 - CCJ)
Requeiro, nos termos do art. 258, do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
das Propostas de Emenda à Constituição n°s 56, 103
e 113, de 2011, por regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, de de 2012. – Senador Eunício Oliveira.
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REQUERIMENTO Nº 274, DE 2012

Justificação

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
da PEC n° 56, de 2011, da PEC n° 103, de 2011 e da
PEC n° 113, de 2011, por versarem sobre a mesma
matéria. – Senador Luiz Henrique da Silveira.

A Reunião Preparatória contará com apresentação do Rio Clima pelo Deputado Alfredo Sirkis. O
Governador de Pernambuco e o seu Secretário de
Meio Ambiente, Sérgio Xavier, apresentarão projetos
e estratégias de baixo carbono e o Prefeito do Rio de
Janeiro oferecerá uma prévia dos preparativos da Conferência Rio+20 e COP 18, entre outros.
Sala de Reuniões, 10 de abril de 2012. – Senador Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
seram despachados à Mesa para decisão, nos termos
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 275, DE 2012
Requer a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 221, de 2008 e do
Projeto de Lei do Senado nº 21, de 2009.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Senador José Sarney,
Com fundamento no disposto no art. 258, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa
Excelência a tramitação conjunta do Projeto de Lei do
Senado de nº 221, de 2008, e do Projeto do Senado
nº 21, de 2009, por disporem sobre a mesma matéria.
Justificação
As proposições supracitadas tratam da tributação
sobre ganho de capital. Assim, apresento o presente
requerimento por considerar as propostas acima são
correlatas e devem tramitar em conjunto nesta Casa.
Sala das Sessões, 2 de abril de 2012. – Senador
Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 276, DE 2012
(Requerimento nº 1, de 2012 – CMMC)
Requeiro, nos termos regimentais, autorização
para participação da Comissão Mista sobre Mudanças
Climáticas na Reunião Preparatória “Rio Climate Challenge”, a realizar–se nos dias 12 a 15 de abril corrente,
na cidade de Recife, Pernambuco.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 277, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 255, inciso II, alínea c, item 12, do Regimento Interno do Senado Federal, que sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 10, de
2012 que, “Dispõe sobre as medidas relativas à Copa
das Confederações Fifa 2013 e à Copa do Mundo Fifa
2014, que serão realizadas no Brasil; e altera as Leis
nos 6.815, de 19 de agosto de 1980, e 10.671, de 15
de maio de 2003”, seja ouvida a Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle (CMA), além das comissões constantes do
despacho inicial de distribuição. – Senador Rodrigo
Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 279, DE 2012
Requer a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 394, de 2009 e do
Projeto de Lei da Câmara nº10, de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Senador José Sarney,
Com fundamento no disposto no art. 258, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa
Excelência a tramitação conjunta do Projeto de Lei do
Senado de nº 394, de 2009, e do Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2012, por disporem sobre a mesma matéria.
Justificação
As proposições supracitadas tratam de questões
referentes à Copa das Confederações Fifa 2013 e à
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Copa do Mundo Fifa 2014 . Assim, apresento o presente requerimento por considerar que as propostas
acima são correlatas e devem tramitar em conjunto
nesta Casa.
Sala das Sessões, 03 de abril de 2012. – Senador Valdir Raupp.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia,
pela liderança.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, enquanto o orador chega à tribuna...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Só
mais uma vez vou fazer o registro que estou fazendo
todo dia: o meu repúdio mais uma vez à Ministra que
deu uma carta de alforria, que fez uma homenagem
célebre, uma homenagem lindíssima a um estuprador,
pisando, cuspindo na infância do Brasil, a Ministra que
disse que o estuprador cumpriu um belo papel abusando de uma criança e que essa criança de 12 anos
já era prostituta.
Essa Ministra merece o repúdio de todos nós,
todos os dias. Aliás, esse tipo de Ministro que pensa
que é Deus ou que está acima de Deus precisa cair na
realidade, porque se esse tipo de precedente é aberto
aonde nós vamos parar com uma Ministra de Tribunal
Superior que diz: Viva o estuprador!, e cuspiu no rosto
de uma criança de 12 anos de idade?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Na tribuna, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador José Sarney, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, eu fui um daqueles que, quando começou a ser discutida nesta Casa, e depois votada e
aprovada, a criação das agências reguladoras, concordaram com a necessidade de que essas agências
reguladoras existissem, qualquer uma delas. Mas existem duas que me preocupam muito pelo seu papel de
não regular, não fiscalizar e, sobretudo, de não tomar
providência alguma.
Vou dar um exemplo primeiramente da Anatel.
Vejam bem. Eu estava em Boa Vista, no meu
Estado de Roraima, no dia 13 de fevereiro, quando o
Estado ficou mais de um dia sem Internet. E a telefonia
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móvel e também a fixa são de péssima qualidade. Da
móvel então nem se fala. Em alguns lugares da capital não se consegue fazer ligação e, o que é pior, se
recebe, como, por exemplo, eu ligo para uma pessoa
da minha família, recebo uma mensagem dizendo que
aquele telefone não existe.
Pois bem. Fiz um ofício ao Presidente da Anatel
no dia 13 de fevereiro relatando esse fato de que estava ali, presenciando o problema, e pedindo explicações e providências.
Isso foi em 13 de fevereiro. Hoje é dia 11 de abril.
Não recebi resposta alguma. Estou, portanto, cobrando
da Anatel essa resposta.
Falei por telefone com o presidente, e a coisa
continua do mesmo jeito. Ele assumiu recentemente,
mas essa descontinuidade não pode haver.
Agora, vamos passar à Agência de Vigilância Sanitária, cuja questão é mais séria ainda, uma vez que
lida com a saúde. O nome já diz: vigilância sanitária,
portanto, tem que estar atenta à questão dos medicamentos, à questão dos consultórios, à questão dos
ambulatórios, dos hospitais. No entanto, vemos uma
ausência de fiscalização. Normas até que existem,
mas, na prática, o que vemos?
Por exemplo, dá para entender, Presidente, que
uma farmácia promova venda de medicamento com
50%, 60 % de abatimento? Se uma farmácia é capaz
de vender medicamentos com esse abatimento, quando ela estava ganhando?
Vamos aos hospitais. Que fiscalização! Aqui falo
como médico. Ontem, fiz um pronunciamento sobre a
distribuição dos médicos e, hoje, quero falar da falta
de vigilância nos hospitais.
É preciso que a Anvisa procure, de fato, fazer vigilância sanitária em todos os estabelecimentos que
cuidam da saúde humana, como hospitais, postos de
saúde e ambulatórios.
Não é surpresa para ninguém um fato recente
que está na mídia, o caso ocorrido em um hospital de
Brasília que vitimou o filho do Sr. Flávio Dino e que
representou a Anvisa sobre o fato. Até onde sei – conversei com ele ainda ontem –, não há providências por
parte desse órgão.
Desde que eu exercia o dia a dia da medicina,
até quando fui Secretário de Saúde e mesmo agora
que não exerço a medicina, mas continuo pagando o
CRM e estudando, não estou alheio a um problema
que faz parte da minha formação, ou seja, cuidar da
saúde, cuidar do bem–estar das pessoas.
Então, Sr. Presidente, quero deixar registrados
esses dois protestos, em relação à Anatel, do qual o
meu Estado é vítima – está no extremo norte, onde
está situado o ponto mais extremo ao norte deste
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País, o monte Caburaí – e em relação à Anvisa, cujos
problemas, digamos, centrais, como vemos aqui, em
Brasília, acontecerem com os hospitais públicos, privados ou que atendem a planos de saúde.
Não posso realmente aceitar que essas agências reguladoras fiquem assim, sem que tenhamos
condições para cobrar e exigir. Acho que o Senado
tem que tomar providências. Vou inclusive propor, na
Comissão de Assuntos Sociais, um convite – pelo
menos, inicialmente, um convite – ao Presidente da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária para explicar
alguns fatos que são revoltantes e que compactuam
pela omissão, pelo menos, com esse estado precário
da condição de funcionamento da saúde pública, da
privada ou mesmo das de plano de saúde.
Quero deixar, inclusive pedindo a V. Exª, a transcrição do ofício que fiz à Anatel, no que tange às telecomunicações, e pedir a transcrição também da
representação feita pelo Sr. Flávio Dino à Agência de
Vigilância Sanitária sobre a morte de seu filho Marcelo Dino Fonseca de Castro e Costa, que, segundo os
relatos, faleceu de uma crise de asma, e onde? Num
hospital respeitável de Brasília. Então, não é possível realmente. E não existe o que muita gente pode
pensar que exista essa história de corporativismo, de
acobertar malfeitos. Não existe. Eu, como médico, não
concordo, principalmente na área de saúde, que haja
essa situação.
Quero, portanto, deixar aqui, como parte do meu
pronunciamento, o ofício que fiz para a Anatel e a representação feita pelo Sr. Flávio Dino ao Presidente
da Agência de Vigilância Sanitária a respeito do fato
ocorrido com o falecimento do seu filho Marcelo Dino
Fonseca de Castro e Costa, de forma que nós possamos realmente – aí, sim – vigiar as agências reguladoras, porque não é possível que elas fiquem aí pairando
numa área meio, digamos assim, acima de tudo.
Quero conceder um aparte ao Senador Pedro
Taques.
Com prazer, ouço V. Exª.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Mozarildo, quero dar conta a V. Exª de que, na
data de hoje, fiz dois requerimentos à Comissão de
Meio Ambiente e Fiscalização para que num deles a
Anvisa viesse dar conta se ela está ou não a cumprir
a legislação no tocante à fiscalização das entidades
particulares e filantrópicas na chamada saúde suple-
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mentar. E um segundo pedido, também da Comissão
de Meio Ambiente e Fiscalização para que o Datasus,
que controla o Sistema Único de Saúde possa também
dar conta à sociedade brasileira do seu trabalho de
fiscalização. Porque como V. Exª bem sabe, porque é
médico e é um grande Senador, as Leis nºs 8.080 e a
8.142 estabelecem a necessidade de fiscalização, e
isso não vem sendo feito. Já atendem quanto ao caso
do Marcelo, filho do Flávio Dino, mas não só esse. Eu
citei nesse requerimento vários casos de brasileiros,
em vários Estados da federação, que estão a padecer
nos hospitais e a Agência não vem fiscalizando.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Concordo e até fico feliz de saber que V. Exª
tomou essa providência, porque eu pretendo também
fazer isso na Comissão de Assuntos Sociais.
Agora, veja V. Exª, a nossa Comissão de Fiscalização e Controle também é de meio ambiente e também
é de legislação participação. Então uma comissão que
devia ser de prioridade um, que é a de fiscalizar, que
é talvez a mais nobre função do parlamento, fiscalizar,
nós temos uma comissão misturada que, portanto, termina também não fiscalizando.
Acho que nós temos que fazer isso que V. Exª
fez, entrar com requerimento – está aqui o Presidente Jayme Campos, da nossa Comissão de Assuntos
Sociais – e fazer esse convite, porque não é possível
ficarmos lendo, ouvindo, vendo na imprensa esses
fatos se repetirem e as agências não correspondem,
não correspondem. Então não é possível realmente
nós deixarmos que elas sejam chamadas de agências
reguladoras, agência de vigilância, quando elas não
regulam nem vigiam nada.
Quero ficar por aqui, pedindo, ao final, novamente, ao Presidente que autorize a transcrição do ofício
que enviei à Anatel e da representação feita pelo Sr.
Flávio Dino ao Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFRE O
SR.SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, darei a palavra à Senadora Ana
Amélia.
Antes, quero comunicar ao Plenário que a Mesa
recebeu a comunicação do Senador João Durval, informando que estava presente na votação anterior.
Com a palavra V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente José Sarney, embora já se tenha encerrado a Ordem do Dia, eu
queria que consignasse em Ata meu voto favorável às
cinco indicações de embaixadores ocorridas há pouco, porque eu estava numa audiência com o Ministro
das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, junto com o Prefeito
de Porto Alegre, José Fortunati, tratando de assuntos
muito relevantes para a nossa Capital.
Então, eu queria a consignação em Ata desses
votos favoráveis aos cinco embaixadores.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ... Senadora Ana Amélia.
Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Da mesma forma que
a nobre Senadora Ana Amélia, eu gostaria de justificar meu voto favorável nas cinco votações que foram
feitas, tendo em vista que também me encontrava ausente do Senado.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Pela ordem, Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Eunício Oliveira.
O Sr. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
também na mesma linha, para justificar, eu estava
numa audiência fora, e, quando cheguei aqui, já haviam acontecido as votações.
Portanto, eu pediria a V. Exª que consignasse
em Ata que o Senador Eunício Oliveira votou nas cinco votações anteriores, acompanhando a Liderança
do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR) – Presidente, só para pedir a V. Exª que autorize,
portanto, como pedi, a transcrição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu ia retificar quando anunciei o novo orador,
e não tinha deferido a solicitação de V. Exª.
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V. Exª será atendido, e a publicação será feita
nos Anais da Casa.
Com a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, eu quero aqui dizer da minha satisfação com esse conjunto
de medidas voltadas para estimular o crescimento da
nossa economia.
Aliás, antes de iniciar sobre o tema específico,
saúdo aqui o Senador Eunício, o Senador Delcídio,
pelo andamento que estamos tendo na votação desse
conjunto de medidas, com a complexidade que lhe é
própria, pois envolve 27 unidades da Federação, pela
aprovação do Projeto de Resolução nº 72, iniciativa
do Senador Renan– aliás, Jucá –, e que agora é debatido na Comissão de Assuntos Econômicos, onde
hoje tivemos a leitura do relatório favorável do Senador
Eduardo Braga, foi feito um pedido de vista, e, na próxima terça–feira, teremos a oportunidade de debater
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o crescimento da popularidade da Presidente Dilma Rousseff
de 72%, no final de 2011, para 77% agora – índice
divulgado na última semana – reflete, na minha opinião, o bom desempenho das ações desenvolvidas
que estão sendo colocadas em prática pelo nosso
Governo. Esse é o índice de aprovação mais alto desde que ela assumiu o cargo. Também é superior aos
alcançados pelos ex–presidentes Fernando Henrique
Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva em igual período
de seus governos.
Sr. Presidente, essa ótima avaliação da Presidenta é resultado do trabalho a que ela e todos que
fazem parte do Governo brasileiro têm se dedicado
para impulsionar o crescimento econômico e social
de nosso País.
Nesta última segunda–feira, a Caixa Econômica
Federal anunciou um corte nas taxas de juros para o
crédito de famílias e financiamento para micro e pequenas empresas. A redução de juros anual do cheque especial chega a 67%. Para correntistas com crédito salário, os juros do cheque especial passarão de
8,18% ao mês para 3,5% ao mês. Os outros clientes
contarão com taxa máxima de 4,27% ao mês, porém
os juros podem chegar a 1,35% ao mês, dependendo
do relacionamento do cliente com o banco. O programa
de corte das taxas de juros também atende as linhas
de capital de giro para empresas. A taxa passará de
2,72% ao mês para 0,94% ao mês.
O Banco do Brasil também anunciou uma redução dos juros e aumento do crédito para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, dois dias após uma
medida semelhante tomada pelo Banco do Nordeste.
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O conjunto de medidas “Bompratodos”, do Banco do
Brasil, estará disponível nas agências a partir deste dia
12 de abril, com redução dos juros das principais linhas
de crédito para pessoas físicas e micro e pequenas
empresas. Essa mesma redução de juros também fez o
Banco do Nordeste em vários programas. Juros baixos
são mais dinheiro no bolso de quem precisa do crédito.
Outra boa notícia é que, na semana passada,
mais um passo foi dado para selar o pacto social que
visa à melhoria de vida do povo brasileiro: governo,
indústria e trabalhadores firmaram um acordo para
fortalecer a economia brasileira de forma a garantir um
crescimento de 4,5% do Produto Interno Bruto neste
e nos próximos anos.
As medidas fazem parte do Plano Brasil Maior e
seguem a estratégia do Governo brasileiro de buscar
o desenvolvimento, condicionando os investimentos
que serão feitos à inovação tecnológica, qualificação
e formalização dos empregos e melhoria da renda dos
trabalhadores.
O pacote de medidas divulgado pelo Palácio
do Planalto envolve R$60,4 bilhões. Sr. Presidente, a
grande aposta do Governo para estimular imediatamente nossa economia é a desoneração da folha de
pagamentos. Ao todo são quinze os setores que, em
90 dias, passarão a ter a contribuição previdenciária
sobre a folha de pagamentos reduzida a zero. Esses
setores, em contrapartida, vão passar a contribuir com
uma alíquota sobre o faturamento bruto de 1%, para
a indústria, e 2% para serviços. Ao reduzir o custo da
folha de pagamentos para esses quinze setores da
economia, entre eles o têxtil, confecções, calçados,
móveis, plásticos, material elétrico, ônibus, setor naval
e aéreo, bens de capital e serviços, call center, construção e hotéis, será possível registrar em carteira, ou
seja, formalizar um número maior de trabalhadores.
Também foram elevadas as alíquotas do PIS/
Cofins sobre as importações na proporção da alíquota sobre o faturamento que a produção nacional dos
quinze setores pagará para a Previdência. Com isso,
além de apurar cerca de R$1,3 bilhão em receitas,
encarecerá as importações em relação ao produto
nacional. As exportações estarão isentas do imposto
sobre o faturamento, melhorando, assim, a competitividade do País no exterior.
Devo dizer que, sobre esse ponto, temos uma
condição excepcional de proteger o mercado nacional
e passar a gerar empregos positivos em nosso País.
Aliás, os Estados ainda em fase de desenvolvimento,
principalmente aqueles que estão em fase de industrialização, como o meu Piauí, ganham a condição
de poder competir no mundo globalizado. Temos hoje
um formato em que o incentivo à importação, além do
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câmbio, leva à quebra de empresas, principalmente
aquelas que estão em fase inicial.
Além disso, foi anunciada a criação de uma comissão tripartite (com governo, empresários e sindicalistas dos quinze setores) para acompanhar os
resultados econômicos e os impactos fiscais dessa
importante medida.
Devo dizer que todas essas medidas são frutos,
ao contrário do que alguns dizem aqui, de amplo debate, de ampla negociação.
Para compensar as renúncias fiscais, o Ministério da Fazenda pretende aumentar a tributação do
IPI sobre bebidas, o que fortalece a ideia do combate
ao abuso de bebidas alcoólicas. Sempre lembro que
temos aí uma grande porta de entrada, através da bebida alcoólica, para um conjunto de outras drogas que
viciam no nosso País.
A redução de 5% para zero das alíquotas do IPI
para os setores de móveis, madeira e laminados tem
por objetivo dar fôlego para que as indústrias tenham
condições de oferecer preços mais baixos e competir no
mercado externo. O Governo decidiu manter, até julho,
alíquotas menores do IPI para a linha branca (fogões
e geladeiras), porque, a partir do segundo semestre,
o melhor desempenho da economia dará condições
para as empresas arcarem com o tributo, mantendo
a competitividade.
Na área de portos, ferrovias, armazéns e máquinas de proteção ambiental, o Governo reduzirá o
IPI, PIS e Cofins como forma de reduzir o custo da
infraestrutura.
O Governo também decidiu incentivar as compras
governamentais de produtos que tenham conteúdo local, para dar prioridade à indústria nacional.
Outra importante medida foi tomada para incentivar o Plano Nacional de Banda Larga: os principais
impostos serão reduzidos para que a rede de fibras
óticas, que hoje tem 11 mil quilômetros, atinja 30 mil
quilômetros até 2014. Os impostos serão menores para
obras civis, produtos, equipamentos que atendam o
Programa Um Computador por Aluno. A área de semicondutores também será incentivada.
O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social desempenhará um importante papel
nesse contexto. Srª Presidente, foi estabelecido que o
BNDES terá R$45 bilhões para financiar iniciativas que
garantam o desenvolvimento econômico do País no
âmbito do Programa de Sustentação do Investimento.
Nesse campo, indústrias da cadeia automotiva terão
financiamentos com juros baixos para estimular a produção de automóveis que contenham o maior índice
de nacionalização dos produtos.
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Tenho certeza, Srª Presidente, de que o anúncio
dessas novas medidas trará estímulos necessários para
garantir o crescimento de 4,5% do PIB, ou até mais,
e levará a um crescimento ainda maior nos próximos
anos. Por esse trabalho em conjunto é que a Presidenta
Dilma tem sido tão bem avaliada na condução do Brasil.
Era isso que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice–Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Wellington Dias.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro, que permutou com o Senador Cícero Lucena.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senadora Marta Suplicy, que preside a sessão, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, a Presidenta Dilma Rousseff assinou, no dia 4 deste mês, a Medida Provisória
nº 563, de 2012, que estabelece uma série de incentivos: cria programas de apoio à Atenção Oncológica e
à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência; restabelece o Programa Um Computador por Aluno e cria
Regime Especial de Incentivo a Computadores para
Uso Educacional; institui regime especial para acelerar
os investimentos em infraestrutura de redes de telecomunicações, com suporte a serviços de Internet em
banda larga; amplia o Regime Tributário para Incentivo
à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária; cria o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos
Automotores; aperfeiçoa a legislação do Imposto de
Renda das Empresas e da Contribuição Social sobre
o Lucro, no tocante a negócios transnacionais, a fim
de coibir manipulações de valores em operações de
importações ou de exportações; e zera a alíquota da
contribuição previdenciária incidente sobre a folha para
setores selecionados dos serviços e da indústria de
transformação, com a migração da base de contribuição
patronal da folha de pagamentos para o faturamento.
Não considerando, Senadora Marta Suplicy, o fato
de a medida provisória não ter um único objeto, e, sim,
uma série de pontos, como aqui elenquei, afora esse
óbice, quero dizer que estou satisfeito em observar
que o Governo finalmente começa a se movimentar na
direção de incentivar a indústria nacional, como vem
fazendo nessas medidas tomadas e aqui pontuadas
nesse início de pronunciamento que faço nesta tarde,
início de noite, constantes da Medida Provisória nº 563.
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A MP faz parte de um conjunto de medidas pelas quais venho clamando, desta tribuna do Senado
Federal, há muito tempo. Assim como a determinação
da redução das taxas de juros cobrados na ponta pelos bancos públicos.
Desta forma, realmente, a sociedade brasileira, o
cidadão brasileiro, poderá ter, no curto prazo, um horizonte de redução das taxas cobradas no consumo e
não apenas na redução da Selic.
O que se verifica é que o Banco Central reduz a
taxa Selic, mas o consumidor não vê chegar na ponta a
redução dos juros cobrados. E, agora, a determinação
pelo Governo Federal da redução dos juros cobrados
ao consumidor final, ao usuário, ao cidadão, pelos bancos públicos fará com que, pela guerra de mercado, os
bancos privados também venham a atender a redução
dos juros cobrados, na ponta, ao consumidor final.
Também a decisão de acabar com a guerra fiscal
dos portos, que tanto prejudica a indústria nacional.
No caso da Medida Provisória nº 563, temos
ainda a designação de uma comissão mista para que
sobre ela emita parecer.
Lamentavelmente, foi preciso o Supre Tribunal
Federal determinar que, a partir de agora, as medidas
provisórias tenham de passar pela prévia deliberação
de uma comissão mista, como já determinava a nossa Constituição.
Até que, enfim, começamos a observar o mandamento constitucional. Mandamento este que tem razão
de ser, já que a deliberação dessa comissão mista,
Senador Mozarildo, sobre os pressupostos constitucionais e sobre o mérito da MP, antecipa e enriquece a
discussão que tantas vezes tem sido prejudicada pelo
exíguo tempo de que dispomos para esse fim.
Como disse, a MP é vista com bons olhos; no
entanto, percebo também que precisamos discutir algumas questões relevantes.
Primeiramente, temos de nos posicionar em relação à recorrente prática do Governo de oferecer benefícios que impõe perda aos Estados e Municípios
– a famosa cortesia com chapéu alheio.
O Governo – e me refiro, Senador Cristovam
Buarque, ao Governo Federal – vem sistematicamente estabelecendo reduções de IPI, que importam em
perdas diretas ao FPM e ao FPE. Ou seja, estende
benesses com uma mão e, com a outra, tira recursos
dos Estados e dos Municípios.
É importante, sim, reduzir o IPI, ou seja, aumentar
a competitividade da indústria nacional, principalmente
num momento como o atual em que o aumento das
importações, com a valorização do real, faz com que
os produtos estrangeiros entrem no mercado nacional
em melhores condições de competitividade do que os
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da indústria nacional, inclusive com a sobrecarga tributária que existe, lamentavelmente, em nosso País.
Então, é necessário, sim, que haja um atendimento à indústria brasileira com a redução do IPI, mas, aí,
é preciso que o Governo Federal não faça esse atendimento na redução do IPI retirando já dos parcos recursos dos Estados e dos Municípios.
É nosso dever, como Senadores, representantes
dos Estados brasileiros, zelar pelo equilíbrio fiscal dos
Estados e, como disse, dos Municípios e sua capacidade de prestar os serviços aos cidadãos.
Por esse motivo, apresentei uma emenda à Medida Provisória nº 563, estabelecendo que o valor equivalente à perda de arrecadação de IPI, em razão dos
benefícios dessa MP, integrará o cálculo da parcela de
IPI destinada ao Fundo de Participação dos Estados e
ao Fundo de Participação dos Municípios. Em outras
palavras, a perda decorrente da redução de IPI sairá,
exclusivamente, da parte, ou seja, do bolo da União.
Para tanto, quero pedir o apoio dos meus pares.
Chamo a atenção das Srªs e dos Srs. Senadores para
o fato de que, na hora de nós votarmos o mérito da MP
nº 563, é importante que nós votemos favoravelmente
à emenda que apresentei, ou seja, que não retiremos
mais recursos dos Estados e Municípios, que já estão com dificuldades de atender às necessidades das
suas populações.
Outra questão de fundamental importância para
os Estados mineradores, especialmente para o meu
Estado, o Pará, é a que diz respeito à tributação das
exportações.
A Exposição de Motivos que acompanha a MP
563 faz a seguinte observação:
A MP visa a aperfeiçoar a legislação aplicável ao Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e à Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) no tocante a negócios
transnacionais entre pessoas ligadas, visando a reduzir litígios tributários e a contemplar
hipóteses e mecanismos não previstos quando da edição da norma, atualizando–a para o
ambiente jurídico e de negócios atual.
(...)
A MP promove alteração na legislação
de preços de transferência que trata de controles realizados a fim de coibir manipulações
de valores em operações de importações ou
de exportações (...) Tais manipulações visam
a transferir lucros para países com menor
imposição tributária sobre a renda e, consequentemente, sofrer uma menor tributação no
país de origem.
(...)
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Como medida de combate a essas práticas, impõe–se ao contribuinte o dever de comprovar que os valores dessas operações não
sofreram manipulações ou ajustes indevidos,
o que é feito mediante o cálculo dos chamados
preços parâmetros.
Isso quer dizer que a medida provisória vem coibir, na exportação, o subfaturamento. E a isso me referi
no pronunciamento que fiz ontem, exatamente ontem.
Quando se exporta, no caso do Pará, minério de
ferro... A Companhia Vale, Senadora Vanessa – e V.
Exª, como me referi ontem, aprovou um requerimento
para realização de uma audiência pública para discutir
a mineração no Estado do Amazonas –, que explora
no Pará minério de ferro, ouro, níquel, cobre, bauxita,
enfim, explora tudo, pega o minério de ferro, exporta
para uma subsidiária nas Ilhas Cayman pela metade do
preço da commodity, e, depois, a nota fiscal viaja das
Ilhas Cayman para a China pelo preço da commodity,
pagando os impostos só pela metade.
Então, o Governo Federal, agora, nessa medida
provisória, vem defender a sua parte que se refere ao
Imposto de Renda. Vai proibir isso, tanto na exportação
quanto na importação.
Fiz uma emenda e espero que o Governo a acate, através do seu Líder, Senador Eduardo Braga, para
defender também que, no Cfem, se faça pelo valor da
commodity.
Como eu disse, concordamos plenamente tanto
com as observações quanto com as medidas propostas. O problema é que essas mesmas manipulações
não ocorrem apenas em relação ao Imposto de Renda
e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; atingem
fortemente a arrecadação da Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais, já que o valor
usado como base de cálculo da contribuição, no caso
do minério exportado, é muitíssimo inferior ao valor da
commodity no mercado internacional.
Por esse motivo, apresentei emenda estabelecendo que o método de cálculo do preço parâmetro,
determinado na medida provisória para fins de cálculo do IRPJ e da CSLL, aplica–se também ao cálculo
da Cfem.
Por fim, penso que este momento em que se
busca ampliar a competitividade da indústria nacional é mais que propício para permitirmos, finalmente,
que as empresas que detêm crédito junto a Receita
Federal possam utilizá–lo na compensação de débitos de contribuições previdenciárias junto à mesma
Receita Federal.
Se o objetivo da MP é realmente simplificar procedimentos e facilitar o desenvolvimento da atividade
industrial, nada mais lógico que permitir, desde já, que
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as empresas utilizem seus créditos. Afinal, essa medida
é de simples execução e não implica custo nenhum.
É nesse sentido que apresentei outra emenda à
medida provisória. Ressalto que esta medida é especialmente importante para as empresas exportadoras,
cujos créditos de PIS/COFINS somente podem ser
usados por meio da compensação, para pagamento
de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Mas ela é também importante para todo e qualquer cidadão brasileiro porque a emenda que apresentei
se refere a um projeto – o PLS nº 492, de 2007 –, que
tramitava nesta Casa há cinco anos e que, agora, no
dia 7 de fevereiro deste ano, foi aprovado com o brilhante parecer do Relator, Senador Francisco Dornelles.
Àquela altura, o Líder do governo, Senador Romero Jucá, liberou para aprovação porque não tinha
mais sentido. Nós já havíamos aprovado a Receita do
Brasil, que juntou as receitas tanto do Imposto de Renda, quando da Previdência, e não tinha mais sentido
não haver a compensação automática, sem burocracia, entre créditos e débitos no Imposto de Renda e
na Previdência. O PLS nº 492, de minha autoria, que
dormitava aqui no Senado, foi finalmente aprovado no
dia 7 de fevereiro e encaminhado á Câmara.
Mas nós não precisamos aguardar a tramitação
na Câmara. Por isso, fiz a emenda à medida provisória,
e espero que possamos ter o apoiamento do Governo
para que essas emendas sejam incorporadas ao texto
da Medida Provisória nº 563 e possam ter aprovação
junto com o texto que foi editado pela Presidente Dilma.
Não tenho dúvidas de que as três emendas vêm
ao encontro da intenção do Governo Federal de aumentar a competitividade das empresas brasileiras junto
ao mercado, tanto o internacional quanto o nacional.
Ainda, também quanto à compensação dos tributos, créditos e débitos da Previdência e do Imposto
de Renda, isso vai facilitar muito a vida dos cidadãos,
aqueles que farão, por meio de simples requerimento
à Receita do Brasil, essa compensação.
Então, ao finalizar o pronunciamento de hoje,
quero dizer que o Senador Dornelles, membro da Comissão Mista que estuda a admissibilidade e o mérito
da Medida Provisória nº 563, convocou reunião para
as 19h30min a fim de implantarmos, em definitivo,
aquele colegiado na Sala nº 15. Lá estaremos para
fazer a instalação da comissão, a escolha do Presidente e do Relator e iniciar a discussão da Medida
Provisória nº 563.
Vou apresentar a defesa e os argumentos das
emendas que encaminhei e quero aqui, já adiantando,
pedir o apoio dos meus pares para que possam ser
incorporadas ao texto encaminhado ao Congresso e
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serem aprovadas, porque vêm ao encontro dos interesses do Governo Federal em apoiar a indústria nacional.
Muito obrigado, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Flexa Ribeiro.
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque,
que permutou com o Senador Ivo Cassol. V. Exª tem
20 minutos, pelo tempo regimental.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, esta semana, o Senador Rodrigo Rollemberg fez aqui um discurso que me deixou com a sensação de que a cidade dele e minha e o Distrito Federal
inteiro estão abandonados. Mas, quando a gente lê os
jornais e vê a tevê, a sensação que a gente tem, por
conta dos escândalos, Senador Rodrigo, é que, além
de abandonada, a cidade está à venda. Ela está à
venda na medida em que nós tomamos conhecimento
de que fatos que não aparecem facilmente, a não ser
com CPI talvez, estão levando os gastos do Governo
a serem manipulados por meios ilícitos. Mas, além de
abandonada e além também de estar à venda, dá a
impressão de que ela está sendo enganada quando
a gente olha para a televisão e vê a publicidade que o
Governo está fazendo, com o custo, no ano passado,
entre R$100 a 150 milhões, porque ninguém ainda tem
certeza de quanto foi.
Abandonada, o discurso do Senador Rodrigo
Rollemberg mostrou com muita clareza. Abandonada,
por exemplo, na saúde; abandonada por uma saúde
cujas UPAs só aparecem na televisão, porque a televisão não mostra com clareza na propaganda a falta de
médicos, até vermos o noticiário e sabermos que não
há médicos, ou até visitarmos algumas UPAs e conversarmos com as pessoas que ali estão esperando
atendimento e que não o conseguem.
Na semana passada, um homem foi preso no
Hospital da Ceilândia porque, indignado com o fato de
que seu filho não foi atendido – obviamente com essa
indignação natural de quem vê o filho sofrendo por falta de atendimento médico quando a televisão mostra
que tudo é um paraíso –, ele se revoltou. E saiu preso,
num camburão. A cidade está abandonada na saúde.
Ela está abandonada, obviamente, na segurança, quando a gente sabe que hoje existe um processo de operação tartaruga, quando lemos os jornais
e vemos as estatísticas de fim de semana, que não
eram característica do Distrito Federal, com os índices
de assassinatos e sequestros como hoje nós vemos.
A cidade está abandonada na educação. Não se
veem projetos de mudança na educação, como foi prometido na campanha; não se veem hoje nem mesmo
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as escolas funcionando por causa de uma paralisação,
que eu não apoio como paralisação; eu não apoio aula
parada, mas a gente sabe que os professores têm razão na indignação de verem que seus compromissos
com o Governo, formulados, feitos e assinados na
campanha, não foram cumpridos.
A cidade está abandonada na sensação de paralisia no funcionamento do Governo, quando a gente
conversa com as pessoas e sabe que não há um rumo
e que há uma máquina governamental parada.
Isso nos deixa com uma sensação de muita tristeza, de indignação diante do quadro que atravessamos
na Capital da República. Mas, talvez, o pior de todos
os sentimentos, o mais incômodo, o mais triste, não é
nem esse de abandono, mas o de enganados, como
nós nos sentimos.
Nós fomos para as ruas pedir votos para formular
e colocar Brasília num novo caminho. O que nós vemos do caminho seguido neste um ano? Nós vemos
um estádio em construção; nós vemos publicidades
enganosas e nós vemos escândalos que nós pensávamos que tínhamos colocado para trás na história,
em 2010. Não colocamos para trás. Eles continuam
presentes, insistindo, incomodando a população do
Distrito Federal.
Nós estamos com a sensação de que a cidade
está abandonada, à venda e enganada. E não podemos deixar que isso continue. Não podemos deixar
que isso continue porque esta é a nossa cidade para
sempre e esta é a Capital do Brasil, que nós esperamos ser para sempre.
Por isso, é preciso não apenas fazer os discursos
de denúncia da enganação, do abandono. É preciso
também chamar a atenção das lideranças do Distrito
Federal.
O Governo Federal, parece que antes mesmo
de nós daqui, tomou a iniciativa correta, fazendo uma
intervenção branca, como se diz. Eu diria não explícita, uma intervenção implícita para ver se recupera as
rédeas de um governo que não consegue saber para
onde vai e não consegue agir como se espera.
A Presidenta da República fez um gesto em direção de salvar Brasília ao fazer a intervenção, Senador
Armando Monteiro, indicando dirigentes do próprio Palácio do Planalto para, dentro do Governo do Distrito
Federal, colocar ordem nas coisas e trazer alguns dos
compromissos que nós apresentamos com a ética, com
a eficiência e com o projeto social.
Mas não basta a intervenção da Presidenta da
República e do Governo Federal, porque isso seria
prova de incompetência de todos nós daqui. Nós lutamos contra uma intervenção no ano de 2010, quando
tínhamos governador sendo preso, quando tínhamos
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vice–governador renunciando, quando tivemos quatro
governadores em um ano. Nós dissemos: “Aqui não
precisa de intervenção”. De repente, eu estou aqui
para parabenizar a intervenção implícita, branca. Mas
não basta!
Eu chamo aqui a atenção de outros atores. Quero começar pelo Partido dos Trabalhadores, que é o
partido do governador, que é o partido do Governo. O
Partido dos Trabalhadores tem de, no Distrito Federal,
tomar uma posição clara. Não pode ficar a reboque
do sem rumo, como está o Governo e, em função do
Governo, a nossa cidade.
O Partido dos Trabalhadores é o mais forte partido
do Distrito Federal. É o partido que tem, provavelmente, mais credibilidade no Distrito Federal. É um partido
com o patrimônio de um governo de quatro anos, durante os quais não houve escândalo, durante os quais
surgiram algumas das propostas sociais que tomaram
conta de todo o Brasil. Foi o Partido dos Trabalhadores
que fez o governo de 1995 a 1998 e que pode orgulhar
o PT não só daqui, mas do Brasil inteiro.
O Partido dos Trabalhadores precisa, não vou
dizer se distanciar do Governo dele, mas pelo menos
fazer com que seu Governo seja a serviço da Capital
da República, a serviço do Distrito Federal, Senadora Vânia.
Depois de fazer o reconhecimento da intervenção feita pelo Governo Federal, de cobrar isso do Partido dos Trabalhadores, quero cobrar de todos nós, os
partidos – inclusive o meu, o PDT –, que fomos à rua
fazer com que o Governo fosse eleito trazendo um
novo caminho.
Nós não podemos dizer que desconhecemos o
Governo do Distrito Federal. Nós não podemos dizer
que somos oposição ao Governo do Distrito Federal.
Nós temos de exigir que o Governo do Distrito Federal
passe a ser situação de um projeto, de um programa,
de um rumo e que ele cumpra com seus compromissos.
O PSB do Senador Rodrigo; o PDT, com a minha
participação; o PCdoB – está aqui a Senadora Vanessa; o PMDB, que faz parte da composição e, é preciso
reconhecer, foi importante na viabilização da vitória
com o vice–governador; todos os partidos, todos nós
precisamos fazer algum gesto em uma reunião, em um
conjunto de medidas para que nós digamos: esse é o
rumo que nós oferecemos aos eleitores. E esse rumo
que nós oferecemos aos eleitores e que se perdeu nos
primeiros quinze meses ou mais, queremos recuperar
para cumprir com os compromissos que formulamos
durante a campanha eleitoral de 2010. E isso só pode
ser feito com o PT.
Sem o PT não é possível fazer isso. E isso não
será feito só pelo PT. O PT sozinho não faz isso. Nós
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precisamos, Senador Rodrigo, juntos, encontrar um
caminho para recuperarmos, oferecermos e construirmos o novo caminho que nós propusemos. Se não formos capazes disso nos próximos meses e talvez até
semanas, nós corremos o risco de que a intervenção
implícita – e hoje eu parabenizo a Presidenta – transforme–se em uma intervenção explícita, e não só pelo
Governo Federal, mas talvez até por esta Casa, talvez
até pela população nacional.
Senador Acir, o partido que o senhor lidera nesta
Casa tem uma grande responsabilidade de fazer com
que se recupere o rumo que nós prometemos em 2010
e que o Governador Agnelo abandonou. Ou abandonou
conscientemente, por uma formulação própria, equivocada, ou abandonou por incompetência, um abandono
total da liderança que deveria ter.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Senador Cristovam...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Eu proponho que nós trabalhemos não com a ideia
de ser oposição, mas com a ideia de fazer com que o
Governo vire situação de um projeto igual ao que nós
prometemos e que não está sendo cumprindo.
Era isso, Srª Presidente, que eu tinha para falar,
mas há um pedido de aparte do Senador Rodrigo Rollemberg, que faço questão de conceder.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Muito obrigado, Senador Cristovam. Quero cumprimentar mais uma vez V. Exª pelo seu compromisso com
o Distrito Federal. Tive a oportunidade de assomar à
tribuna nessa segunda–feira para fazer um discurso e
desabafo, expressando o sentimento da população do
Distrito Federal, que, como V. Exª reiterou, é um sentimento de abandono efetivo. A nossa cidade, no mês
de março, teve 88 homicídios, três homicídios por dia.
Lembrei que em 2011 houve um aumento de 13% nos
homicídios e de 26% nos estupros em relação a 2010,
que foi um ano em que tivemos quatro governadores, o
pior ano da história política do Distrito Federal. E tudo
indica que em 2012 vai aumentar. Mas a sensação de
abandono por parte do Governo vem também da sua
falta de iniciativa, de não conseguir resolver uma greve de professores que se alastra há 30 dias e de não
convocar os representantes da população do Distrito
Federal, os Deputados e Senadores, para contribuir
na mediação para a resolução desse conflito, para
que possamos voltar à normalidade e ver as crianças
do Distrito Federal estudando. Também me chocaram
três fotografias publicadas pelo Correio Braziliense que
mostram uma invasão monumental numa área de proteção ambiental que é responsável pelo abastecimento
de 70% da água para a população do Distrito Federal.
Recebemos todo dia reclamações de empresários que
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não conseguem um alvará, que não conseguem uma
liberação para construir, para gerar empregos. Pedi para
a minha assessoria fazer um levantamento: 13 dos 30
administradores regionais sequer moram nas cidades
que administram, não conhecem as cidades que administram. Servem mais a algum Deputado Distrital
que os indicou do que à população. Também estamos
vendo coisas no dia a dia. A Senadora Ana Amélia se
referiu à grama que não é cortada. Na minha quadra,
na 206 sul, tiraram ou roubaram, não sei, uma tampa
de bueiro na entrada da quadra. Há uma semana os
moradores colocam galho ali, para marcar a área, porque o GDF foi incapaz de trocar uma tampa de bueiro.
Mesmo na saúde, não se sentiu melhora nenhuma na
saúde pública do Distrito Federal. Quero registrar que
o Partido Socialista Brasileiro, na semana anterior ao
Carnaval, sinalizou a decisão, pela grande maioria
da executiva, de que sairíamos do Governo, porque
não conseguimos ser ouvidos pelo Governo. Nós nos
propomos a ajudar, mas parece que o Governo não
quer a nossa ajuda. Não conseguimos ter nenhuma
participação expressiva, no sentido de contribuir para
a mudança de rumos no Distrito Federal. Eu, pessoalmente, liguei várias vezes para o governador. Coloquei
a bancada e a mim, na condição de coordenador da
bancada, à disposição, para tentar ajudar a resolver
a operação tartaruga da Polícia Militar, para ajudar a
resolver a greve dos professores, mas, em nenhum
momento, fui chamado. Agora, quero registrar que, com
a decisão do Governo Federal de indicar o ex–assessor da Presidência da República Berger, uma pessoa
muito conceituada no Distrito Federal, que tem experiência administrativa, para ajudar na condução, nosso
partido resolveu dar um tempo. Estamos discutindo,
mas também considero, Senador Cristovam, que só
tem sentido rever essa posição anterior do partido se,
efetivamente, for para mudar completamente esses
rumos e para que possamos ser ouvidos. Nós fizemos
campanha juntos, assumimos compromissos juntos,
mas – quero registrar – já no dia seguinte à eleição,
não tivemos mais oportunidade de ser ouvidos. Tivemos oportunidade de conversar, inclusive com V. Exª:
como, depois de uma campanha realizada em conjunto,
escolhe–se uma Secretária de Educação da Universidade de Brasília sem sequer dar um telefonema para o
Senador Cristovam, para consultá–lo sobre a política
de educação no Distrito Federal? O que a gente percebe é que, após a eleição, houve uma troca dos aliados preferenciais. Aqueles aliados históricos que têm
uma história no campo da esquerda, que contribuíram
para a construção dessa história, foram alijados. E as
alianças que existem hoje, aquelas pessoas que foram
prestigiadas pelo Governo são pessoas que não parti-
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ciparam da campanha, que não têm essa trajetória de
compromisso com a esquerda do Distrito Federal, com
o compromisso de construir uma sociedade democrática, uma cidade melhor. Portanto, é importante que
V. Exª venha trazer esse fato à tribuna, é importante
que nós tomemos a responsabilidade pelo futuro do
Distrito Federal, mas não tem sentido – quero registrar
a minha opinião – permanecer num governo em que
nós não temos a capacidade de influenciar as suas
decisões nos seus caminhos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Senador. Depois passarei a palavra
ao Senador Wellington. O senhor trouxe o assunto da
greve. Eu fui governador, eu sei o que é ser governador
e não poder atender a reivindicações de professores
porque os recursos não são suficientes. Mas eu fui
candidato também, Senador Wellington, e eu sei como
é bom perder uma eleição por não assumir compromissos que não seriam possíveis de cumprir. Quando
na televisão, no debate com o meu adversário, ele
prometeu 28% de aumento para todos os servidores.
Eu disse: “Isso eu não prometo, porque as contas que
eu conheço não me permitirão atender”.
Eu não acuso o Governador Agnelo por não ter
dinheiro para pagar. Agora, eu o acuso de ter prometido
e não estar cumprindo. Ou ele era incompetente como
candidato por não saber a realidade do Estado, ou ele
está agora deixando de cumprir um compromisso que
assumiu. Uma das duas.
Então, quero dizer que o que realmente está
acontecendo é não cumprir os compromissos com os
professores, com os PMs, com os bombeiros, com a
área de saúde. Não vou citar a lista imensa porque tomaria muito tempo, mas lembro uma: ele prometeu que
pelo menos durante os primeiros seis meses seria ao
mesmo tempo governador e secretário de saúde, que
usaria um avental branco de médico. Em vez disso,
colocou um capacete de engenheiro e foi construir um
estádio e concentrou todo o seu projeto nisso.
Não vou entrar no detalhe se pode ou não
pagar agora o que os professores reivindicam; se
é justo ou não que professores façam greve. Mas
sim, é justo denunciar que o governador não cumpre compromisso.
Pergunto se posso passar a palavra ao Senador
Wellington.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Tem um minuto ainda. Como são vinte minutos
e hoje nós temos uma coisa que é difícil acontecer, os
31 inscritos – nós estamos no 13º – estão presentes,
estão querendo falar...
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – O Senador Wellington fala em 30 segundos e
eu nem respondo se não for possível.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Então, vamos dar um minuto a mais e encerrar.
Por favor, Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador
Cristovam, eu queria aqui, primeiro, dizer que posso parecer um intruso por não ser representante do Distrito
Federal, mas aqui moram também muitos piauienses e
é aqui que eu moro também, e, pelo carinho que tive por
essa vitória importante aqui, vim aqui na eleição, participei dela, quero elogiar V. Exª, e aqui também o Senador
Lindbergh, por essa postura de apresentar um caminho,
um caminho que seja a partir do debate dos partidos
que fizeram essa vitória, que geraram essa esperança.
(Interrupção do som)
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – E quero
chamar a atenção para um fato: eu acho que não tem
outra saída, esse conjunto de lideranças que construiu
essa vitória no Distrito Federal é um caminho, e tudo
que for necessário fazer para acertar o passo, acho
que deve ser feito. E com certeza contarão com a modesta contribuição da nossa bancada.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Eu concluo dentro do prazo, sem dúvida alguma, Senadora, com as palavras do Senador Wellington, que
conclui o meu discurso, dizendo apenas: Brasília pode
continuar contando comigo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Cristovam Buarque.
A Presidência comunica ao Plenário o recebimento do Ofício nº 2, de 2012, comunicando a instalação
da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, bem como a eleição de seu Presidente, Vice–Presidente e Relator.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
O ofício é o seguinte:
Comunico a Vossa Excelência que, em
reunião realizada no dia de hoje, foi instalada
a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, conforme disposto
na Resolução n° 4, de 2008–CN, tendo sido
eleita a seguinte Mesa:
Presidente: Deputado Márcio Macedo.
Vice–Presidente: Senadora Vanessa Grazziotin.
Relator: Senador Sérgio Souza.
Este documento foi recebido na sessão de 11/04,
hoje, às 11horas e 40 minutos.
É o seguinte o ofício na íntegra:
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Ofício nº 2/2012–CMMC
Brasília, 10 de abril de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada no dia de hoje, foi instalada a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC,
conforme disposto na Resolução nº 4 de 2008–CN,
tendo sido eleita a seguinte Mesa:
Presidente: Deputado Márcio Macêdo
Vice-Presidente: Senadora Vanessa Grazziotin
Relator: Senador Sérgio Souza
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Respeitosamente, – Deputado Márcio Macedo
Presidente da CMMC.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra, agora, pela Liderança, porque
tenho que alternar com oradores inscritos, o Senador
Eduardo Amorim.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de registrar o meu voto nas votações anteriores, favorável
aos cinco itens que foram votados.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) –Será registrado em ata, Senadora Lúcia Vânia.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, entendendo que ainda existem muitos oradores,
procurarei ser muito breve na minha fala.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não precisa ser breve, não. O senhor tem 20
minutos, e todos aqui têm muito prazer em escutá–lo.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Mas serei, Presidente, porque sei que ainda existem
muitos oradores.
Após ter me licenciado, primeiro, por motivo de
saúde, quando precisei afastar–me para me submeter
a uma cirurgia, e, depois, por questão particular, para
que pudesse dar continuidade aos procedimentos e
cuidados pós–cirúrgicos, retorno a esta Casa com
muita satisfação.
Vendo a política como instrumento de transformação social, percebo na atividade parlamentar uma
missão, missão essa que deve ser cumprida com determinação, perseverança e responsabilidade. O nosso compromisso não pode estar vinculado a projetos
individuais, mas sim a projetos coletivos, projetos que
atendam a todos, no plural, assim como é plural o País
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em que vivemos. Temos uma enorme diversidade étnica, cultural e religiosa que nos orienta ao respeito a
essas diversidades, e a orientação do pensamento e
da atuação política não pode ser diferente.
Ao longo da nossa história, partidos políticos
que comungam de ideais comuns uniram–se para que
a voz dos que representam – que é a voz do povo –
pudesse ganhar força e, dessa maneira, ser ouvida
e respeitada. E, partindo desse princípio, foi criado o
Bloco Parlamentar União e Força, formado pelo PTB,
pelo PR e pelo Partido Social Cristão – PSC.
De fato, a união desses partidos no Parlamento
brasileiro, especialmente aqui no Senado, muito me
agradou, sobretudo porque, em Sergipe, já é assim.
Há alguns anos, esses partidos estão irmanados no
universo político, estão juntos trabalhando em perfeita
harmonia, mantendo seus princípios, sua individualidade, suas características, pelo bem do nosso povo e
pelo bem da nossa gente, a gente do nosso Estado.
Comungamos de valores democráticos, humanistas e
desenvolvimentistas que vão muito além de objetivos
meramente parlamentares e o que nos motiva é tornar
reais as aspirações de todo o povo brasileiro.
Inegavelmente, essa missão exige um esforço
constante de união e coordenação entre nós, parlamentares, para que as decisões do bloco sejam efetivadas tanto no plenário do Senado Federal quanto nas
comissões e para que tenhamos sempre renovada a
confiança que nos foi dada pelo povo.
Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
em nossas muitas caminhadas por vários Municípios
sergipanos e conversando com as pessoas, pudemos
ter uma visão ainda mais objetiva das necessidades da
nossa gente. E quando falo “nossa gente”, refiro–me a
uma parcela do povo brasileiro que reflete a realidade
da maioria dos Municípios do nosso País. Infelizmente,
a questão da saúde continua sendo um grande problema nacional e, em nosso Estado, o Sergipe, não
é diferente. Não apenas no âmbito da saúde pública,
mas também no setor privado.
Não é novidade a nossa luta e o nosso empenho em levar para Sergipe um hospital especializado,
por exemplo, no atendimento e tratamento do câncer.
Continuaremos, incansavelmente, em busca de recursos e de apoio para a concretização deste que, mais
que um sonho, é uma necessidade iminente dos cidadãos sergipanos. Contudo, além dessa bandeira que
defendemos com veemência, desde o início do nosso
mandato, o que vimos foi a necessidade de cuidarmos
melhor da saúde das nossas crianças e dos nossos
idosos. E, nesse sentido, nós precisamos somar esforços aqui no Parlamento, independente de partido
ou bloco partidário, para juntos encaminharmos, ao
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Executivo, pedidos, solicitações, ajudar no que for
possível no sentido de obter ações mais efetivas que
contemplem essas faixas etárias.
Mas, hoje, é também um momento de agradecimento, Srª Presidente.
Durante o período em que estive afastado, sei
que fui muito bem representado nesta Casa pelo meu
primeiro suplente e amigo, o Senador Lauro Antônio,
que demonstrou compromisso com o desenvolvimento
do nosso País, especialmente com o desenvolvimento
do nosso Estado, Sergipe. Um exemplo de que, quando
caminhamos juntos visando um objetivo comum, somos
mais fortes. E, como bem disse o Senador Lauro, para
nós, Laurinho: a união, verdadeiramente, faz a força e
muda destinos. Fiquei muito orgulhoso do trabalho por
ele desenvolvido aqui no Senado Federal. Na verdade,
eu tinha certeza de que assim o seria.
Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, infelizmente, a única certeza que temos na vida é
a morte, que sempre nos pega desprevenidos.
Hoje, fomos surpreendidos por duas grandes perdas para Sergipe: a perda do sogro do então Senador
Lauro Antônio, o Laurinho, o Sr. José Augusto Azevedo
– e daqui eu gostaria de enviar minhas condolências
ao Senador e à sua esposa Hulda Menezes, minha
grande amiga e amiga de todos nós, e a toda sua família; e a perda do colega médico, pediatra e clínico
geral, Dr. Luciano Alves dos Santos, com quem dei
muitos plantões em minha vida, eu como anestesista
e ele como neonatologista, quando foi possível salvar
muitas e muitas vidas, mas também ajudar para que
crianças viessem ao mundo e aqui fossem acolhidas,
primeiro, pelas mãos do médico pediatra e neonatologista, o Dr. Luciano Alves.
O Dr. Luciano Alves foi um grande amigo, um grande companheiro. Ao longo de sua jornada, prestou um
relevante serviço ao povo de Sergipe, especialmente
ao povo de Itabaiana, onde, além de médico na Maternidade e Hospital São José, foi também Secretário
de Saúde do Município. Deixo à sua família os meus
mais profundos sentimentos.
Tenho refletido sobre a temporalidade de estarmos aqui e na necessidade de estarmos “vivos neste
presente”. O que de fato me fica claro é que o amor
que sentimos não se vai com a “partida” de quem amamos. A saudade é um fato, mas as boas lembranças
nos confortam.
Muito obrigado, Srª Presidente. Procurei ser breve, como prometi.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Amorim.
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Passo a Presidência ao Senador Paim, para eu
fazer uso da palavra como oradora inscrita, agradecendo ao Senador Cyro Miranda pela permuta.
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice–Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paulo Paim.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Caros Senadores e Senadoras, ouvintes da Rádio
e da TV Senado, subo à tribuna agora para contar um
pouco sobre a viagem com a Presidenta Dilma aos
Estados Unidos.
Chegamos hoje às cinco da manhã. Foi uma
viagem extremamente interessante porque pude perceber de perto a atuação da nossa Presidenta, a sua
competência, sua capacidade de se colocar, de se explicar, de responder a questões difíceis, a sua firmeza
e, principalmente, o seu conhecimento sobre questões
tão variadas.
A viagem foi dividida. Foram dois dias muito intensos. No primeiro dia, foram focadas a relação empresarial e a relação governamental com o Presidente
Obama, em Washington. O segundo momento foi em
Boston, com uma visita às universidades, universidades
de ponta como a MIT e a Universidade de Harvard, e
uma palestra na Harvard Kennedy School. E a presidenta se saiu muito bem em todos os aspectos, que
vou agora detalhar.
No primeiro dia, com uma ênfase grande, encontro com empresários brasileiros, grande parte do
PIB brasileiro. E até a Presidenta brincou que estava
encontrando com eles nos Estados Unidos, tendo encontrado ainda há pouco, e o porquê de estar encontrando empresários brasileiros lá fora; e colocou com
clareza que era muito bom estar ali com empresários
que tinham interesse nos Estados Unidos, que tinham
investimentos, como também parcerias americanas, e
que ela queria ouvi–los. Isso sensibilizou bastante o
empresariado brasileiro. Eram CEOs de grandes empresas brasileiras.
Em seguida, foram reuniões, seminários com os
brasileiros, com os americanos e também conjuntamente, quando foi enfatizada principalmente a parceria econômica, a parceria tecnológica e na educação,
o que a Presidenta considera importantíssimo como
resultado dessa viagem.
Agora, foi interessante também – não foi nesse
momento, mas em outros momentos da viagem – como
a Presidenta colocou com clareza a sua posição sobre
a questão do Irã, da energia nuclear e do respeito que
se tem de ter à autonomia dos povos, mas principalmente de que não se coloque combustível ao acirra-
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mento nessa questão do Irã. Ela colocou com firmeza a posição brasileira e depois, também com muita
delicadeza, mas com nenhuma sombra de dúvida, o
perigo que considera se porventura tivermos um acirramento dessa questão.
Foi um privilégio também um jantar na Embaixada brasileira, em que estavam presentes as ex–Secretárias de Estado Madeleine Albright e Condoleezza
Rice, quando a Presidenta colocou essas questões,
e elas tiveram um diálogo muito intenso sobre essas
questões internacionais de defesa e de posicionamento internacional.
No final, o Chanceler Patriota comentou que tinha
sido realmente um privilégio escutar uma discussão –
estou colocando discussão, mas não era uma briga;
eram pontos de vista sendo aprofundados – entre três
mulheres tão competentes e que tinham tanto conhecimento sobre essas questões internacionais.
Nesse primeiro dia, a agenda na Casa Branca
também foi focada no estreitamento da relação empresarial entre os dois países. Para se ter uma ideia da
importância – e isso foi bastante enfatizado pela Presidenta – os Estados Unidos foram o segundo principal
parceiro comercial brasileiro, somente atrás da China.
Entre 2007 e 2011 o intercâmbio comercial brasileiro com os Estados Unidos cresceu 40%. A Presidenta
colocava a importância dos Estados Unidos também
aumentarem os seus investimentos para conosco.
Em conversa com os executivos americanos,
a Presidenta enfatizou a necessidade também das
nossas parcerias diversificarem os interesses. Pediu
o apoio também aos CEOs, tanto brasileiros como internacionais, para o Programa Ciência Sem Fronteira.
Foi um programa que a Presidenta lançou ano
passado e que vai distribuir mais de 100 mil bolsas de
estudo, de graduação e pós–graduação no exterior até
2014. Pode ter um impacto gigantesco no desenvolvimento tecnológico brasileiro.
O diagnóstico do nosso Governo é que, sem
investimentos em educação, pesquisa e tecnologia,
vai ser muito difícil o país sustentar as altas taxas de
crescimento econômico. Diversas vezes, principalmente
nas universidades, a Presidenta reiterou a nossa produção intelectual, os papers que são publicados nas
revistas internacionais por professores nossos. Mas,
esses papers não se transformam em ação concreta.
Há uma discrepância gigantesca entre o número de
papers publicados, que chega a ser bastante grande,
e quanto se transformam em ação, em patentes para
nós brasileiros. Não chega nem a 0,2%.
Então, ela colocava a importância de haver papers
publicados nos jornais internacionais, porque isso faz
uma diferença em carreira acadêmica, para o próprio
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desenvolvimento da ciência, mas que nós temos necessidade hoje de transformarmos esse conhecimento
em patentes para o nosso Brasil, para o nosso povo,
e isso não está acontecendo.
Esse salto é que a Presidenta Dilma está buscando. É esse salto que ela está querendo para investir
nos nossos jovens, para que eles tenham a condição
de aprimoramento num país que, por excelência, é o
país da inovação.
Se pensarmos em tudo de modernidade que temos (Internet, Google etc.), veremos que tudo isso foi
desenvolvido nos Estados Unidos. É lá que criam, porque é outro tipo de abordagem, é outro tipo de incentivo.
Achei muito interessante essa preocupação da
Presidenta, traduzida em uma ação concreta de busca dessa parceria com as grandes instituições internacionais.
Aos CEOs, a Presidenta enfatizou que o Brasil
e os Estados Unidos são parceiros iguais. E apreciei
muito uma frase que ela colocou: “ninguém é igual ao
outro porque quer ser, mas se torna igual pelo que
constrói.” Esse é o caminho que o Brasil está fazendo.
E, dentro do quadro internacional, o Brasil tem eixos
importantes de interesse que coincidem com os dos
Estados Unidos. É por essas características que os
Estados Unidos são um parceiro estratégico para o
nosso País.
E nesse mundo bipolar, nós atribuímos aos Estados Unidos esse papel estratégico para o Brasil em
três eixos enfatizados pela Presidenta.
1 – pela capacidade econômica americana. Mesmo hoje, numa situação difícil financeiramente, os
Estados Unidos reagem, os Estados Unidos têm uma
capacidade de se renovar, de arrumar, de ter respostas que nós realmente admiramos.
2 – pela capacidade americana frente à tecnologia, desenvolvimento de tecnologia de ponta. Em
todas as áreas os americanos se superam e aos outros países.
3 – pelos componentes históricos americanos de
luta pela democracia que nós brasileiros também hoje
temos em comum.
Durante as audiências a nossa Presidenta destacou a importância de expor os brasileiros também
à cultura americana de inovação e de criatividade,
e explicou o desafio de criar condições para que as
classes médias novas e emergentes se tornem produtivas em áreas dependentes de capital humano bem
treinado e educado.
Esse ponto também foi interessante porque nós
temos 40 milhões de brasileiros que entraram na classe
média e que hoje exigem um serviço melhor de saúde, de educação, e nós precisamos de gente qualifi-
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cada para realmente poder prestar serviços de maior
qualidade.
Além do estreitamento da relação comercial entre os dois países, o encontro também foi importante
para coroar o estreitamento da relação do Brasil com o
Governo americano e, em especial, a relação da Presidenta com o Presidente Obama. Eu me permitiria uma
liberdade poética porque, quando tivemos a percepção
de que a relação pessoal da Presidenta Dilma com o
Presidente Obama havia mudado de patamar, eu me
lembrei muito da relação Fernando Henrique e Clinton,
depois Lula e Bush e que, agora, nesse segundo encontro – a primeira viagem aos Estados Unidos como
Presidente – com Obama, essa relação começou a
ser construída. E nós todos sabemos a importância
também de uma construção pessoal, de uma amizade
pessoal, de uma admiração pessoal que se constrói
exatamente nesse contato. Eu acredito que o grande
êxito dessa viagem foi exatamente isto: a mudança de
patamar da relação Brasil/Estados Unidos e a mudança de patamar da relação pessoal entre a Presidente
Dilma e o Presidente americano.
Bom, no segundo dia de viagem, a Presidenta
se voltou mais para a questão da educação. Aí foi só
uma questão de busca de parceiros para pesquisa e
para inovação. A Presidenta reiterou as características
que tornam essencial a parceira do Brasil com os Estados Unidos, além de enumerar uma série de fatores
que se tornam atraentes para a parceira. Ela primeiro
disse – e achei interessante, Senador Paim – porque
eles eram importantes para nós e depois ela explicou
por que nós também podíamos ser atraentes para eles.
Isso foi dito na Kennedy School, em Harvad. Primeiro,
pela relação com os nossos vizinhos. Há muitos anos
não temos guerra com os nossos vizinhos. Segundo,
porque nós integramos os Brics, que são responsáveis
por 25% do PIB mundial. Isso é muita coisa. Depois,
porque nós somos um país que luta pela melhoria da
qualidade de vida da nossa população e também porque não temos conflitos bélicos. Por último, porque não
rompemos contratos.
Então, foi interessante que ela tenha ponderado
por que nós somos bons. Não estávamos lá somente
dizendo que nós queremos as coisas boas deles, que
eles têm muitas, mas que nós também somos parceiros
muito importantes para os Estados Unidos. Ela reiterou
que as parcerias que buscamos são nas áreas de bioenergia, segurança alimentar, biotecnologia e defesa,
entre outras. E também foi além, dizendo que gostaria
o nosso Governo de ter a certeza de que contratos
assinados não fossem derrubados pelo Legislativo.
Em vários discursos, inclusive na Universidade de
Harvard, a Presidenta cobrou a retomada dos investi-

433

Abril de 2012

mentos produtivos como antídoto para barrar a crise
econômica mundial e ampliar a oferta de empregos no
mundo. Ela disse acreditar que não há outro caminho
para a economia global recuperar o fôlego e superar os
estragos provocados pelo que ela chama de “tsunami
monetário” que não seja injeção de US$ 9 trilhões na
economia global pelas economias em desenvolvimento – e que tem incentivado a valorização das moedas
de países emergentes, especialmente o real. Essa
questão do tsunami financeiro, que está prejudicando
os emergentes, foi colocada na Casa Branca e em todos os discursos seguintes da Presidente, inclusive na
fala final da Casa Branca, nas universidades. Foi uma
posição sempre muito clara da Presidente, muito firme
e, até onde eu sei, foi bastante apreciada.
Ainda em Harvard, onde Dilma destacou o fato
de a Universidade ser, pela primeira vez em 375 anos
de história, comandada por uma mulher, a Drª Drew
Faust, ela lembrou que os Estados Unidos são uma
economia flexível, sempre capaz de liderar as crises
e sair delas, e por isso a parceria entre os dois países
para o século XXI é de enorme interesse para nós.
A Presidenta também falou da necessidade de
darmos importância a patentes, ampliando a oportunidade de acesso aos mercados e melhorando a qualidade da educação. E cobrou também uma mudança
dos Estados Unidos no posicionamento em relação a
Cuba, especialmente no veto à participação do país
na Cúpula das Américas.
Como vocês têm visto, não teve nenhum assunto
que a Presidenta não tenha tocado, por mais delicado
que tenha sido.
Olha, foi uma oportunidade, da minha parte, fantástica, ouvir a Presidenta Dilma se colocar, acompanhar seus pronunciamentos, as suas explicações ao
povo americano, aos estudantes, sobre a complexidade
de eliminar a pobreza extrema ao mesmo tempo em
que tenta criar um setor de alta tecnologia, enfatizando
sempre a importância das potências emergentes neste
mundo “multipolar” e listando as qualidades brasileiras
para esse novo tempo.
Olha, por meio de nosso otimismo quanto ao
futuro, pelo nosso compromisso com a expansão das
oportunidades dos mais necessitados e daqueles que
começam a progredir pela vontade política para reunir
indivíduos de histórias e visões de mundo muito distintas, é que tenho certeza de que a Presidenta, realmente, está trilhando um caminho excepcional.
No MIT, também presidido por uma mulher, a Drª
Profª Susan Hockfield, visitamos o Media Lab, interessantíssimo, que é um espaço muito grande e que não
parece um laboratório. Lá foram desenvolvidas grandes
invenções americanas. É aberto a docentes e alunos
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do MIT. É um espaço para criar, para inovar, para inventar coisas novas.
E é nisso que a Presidenta está querendo ter a
parceria para que nossos alunos e nossos professores possam aprender como é que se cria a situação,
o clima para se desenvolver tecnologia nova.
Depois de tantas reuniões, tivemos ainda no MIT
uma reunião com diversos cientistas e pesquisadores,
cada um falando sobre sua especialidade. Foram convidados principalmente cientistas brasileiros radicados
nos Estados Unidos, alguns já em transferência para o
Brasil, outros não. A Presidenta insistiu que muitos, se
não vierem para cá, se não retornarem, pelo menos convidem cientistas, professores ou alunos brasileiros para
que possam ser seus colaboradores nos Estados Unidos.
Estou certa de que a sensibilidade de uma mulher voltada obsessivamente pela busca da excelência
e da modernização na educação vai fazer diferença
muito grande no nosso processo de inovação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. O Brasil, com a
Presidenta, está brigando, está lutando e está tendo
clareza do caminho que devemos seguir para pertencermos ao primeiro mundo em todas as áreas e não
só em algumas, como hoje já acontece com as pesquisas da Embrapa ou as pesquisas sobre petróleo
em que usamos tecnologia de ponta. Mas em tantas
outras ainda somos muito atrasados.
Como lembra a diretora do Programa América
Latina e do Programa Brasil do Council on Foreign
Relations, Julia Sweig, em brilhante artigo na Folha
de S. Paulo de hoje: “Deveríamos aproveitar e atravessar a porta que a presidenta Dilma abriu para os
Estados Unidos”.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Essa foi a Senadora Marta Suplicy, que falou
como oradora inscrita.
Agora, como Líder, fala o Senador Acir Gurgacz.
Enquanto V. Exª vem à tribuna, vou ler três expedientes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa o Deputado Paes Landim, como membro titular, em substituição ao Deputado Jovair Arantes, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
563, de 2012, que altera a alíquota das contribuições
previdenciárias sobre a folha de salários devidas pelas
empresas que especifica, institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia
Produtiva de Veículos Automotores, o Regime Especial
de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga
para Implantação de Redes de Telecomunicações, o
Regime Especial de Incentivo a Computadores para
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Uso Educacional, o Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica, o Programa Nacional de Apoio à
Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, restabelece o Programa Um Computador por Aluno, altera
o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
da Indústria de Semicondutores, instituído pela Lei nº
11.484, de 31 de maio de 2007, e dá outras providências, conforme Ofício nº 126, de 2012, da Liderança
do PTB na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 126/2012
Brasília, 11 de abril de 2012
Assunto: Indicação para Medida Provisória 563
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Paes Landim (PTB–PI) em substituição ao senhor
Deputado Jovair Arantes (PTB–GO), para a Comissão Mista sobre a Medida Provisória nº 563, de 3 de
abril de 2012, que “Altera a alíquota das contribuições
previdenciárias sobre a folha de salários devidas pelas
empresas que especifica, institui o Programa de Incentivo à inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia
Produtiva de Veículos Automotores, o regime Especial
de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga
para Implantação de Redes de Telecomunicações, o
Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso
Educacional, o Programa Nacional de apoio à Atenção
Oncológica, o Programa Nacional de Apoio à Atenção
da Saúde da pessoa com Deficiência, restabelece o
Programa Um Computador por Aluno, altera o Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria
de Semicondutores, instituído pela Lei nº 11.484, de
31 de maio de 2007, 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 Bernardo
Santana de Vasconcellos, como membro titular, em
substituição ao Deputado Anderson Ferreira, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 563, de 2012, que altera a alíquota das contribuições previdenciárias sobre a folha
de salários devidas pelas empresas que especifica,
institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica
e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o Regime Especial de Tributação do Programa
Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes
de Telecomunicações, o Regime Especial de Incentivo
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a Computadores para Uso Educacional, o Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o Programa
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência, restabelece o Programa Um Computador
por Aluno, altera o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores,
instituído pela Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007,
e dá outras providências, conforme Ofício nº 228, de
2012, da Liderança do Bloco na Câmara dos Deputados, Bloco do PR, PTdoB, PRP e companhia limitada
(PHS/PTC/PSL/PRTB), na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 228/2012 – LPR
Brasília, 10 de abril de 2012
Assunto: Substituição de Membro de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Bernardo Santana
de Vasconcellos (PR – MG) como membro Titular em
substituição ao Deputado Anderson Ferreira (PR –
PE) da Comissão Mista destinada a examinar e emitir
parecer sobre a medida provisória nº 563, que “altera a alíquota das contribuições previdenciárias sobre
a folha de salários devidas pelas empresas que especifica, institui o programa de incentivo à inovação
tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de
veículos automotores, o regime especial de tributação
do programa nacional de banda larga para implantação de redes de telecomunicações, o regime especial
de incentivo a computadores para uso educacional, o
programa nacional de apoio à atenção oncológica, o
programa nacional de apoio à atenção da saúde da
pessoa com deficiência, restabelece o programa um
computador por aluno, altera o programa de apoio ao
desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores, instituído pela Lei nº 11.484, de 31 de maio
de 2007, e dá outras providências”.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.
O SR. CLÓVIS FECURY (Bloco/DEM – MA) – Sr.
Presidente, peço licença ao orador apenas para solicitar que seja registrado em ata o meu voto favorável
nas votações anteriores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) –
A Presidência designa a Deputada Rebecca Garcia, como
membro titular, em substituição ao Deputado Arthur Lira, e
o Deputado Renato Molling, como membro suplente, em
substituição ao Deputado Jerônimo Goergen, para inte-

435

Abril de 2012

grarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória n° 563, de 2012, que altera a alíquota
das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários
devidas pelas empresas que especifica, institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento
da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o Regime
Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda
Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações,
o Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso
Educacional, o Programa Nacional de Apoio à Atenção
Oncológica, o Programa Nacional de Apoio à Atenção da
Saúde da Pessoa com Deficiência, restabelece o Programa
Um Computador por Aluno, altera o Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, instituído pela Lei nº 11.484, de 31 de maio
de 2007, e dá outras providências”, conforme o Ofício nº
201, de 2012, da Liderança do Partido Progressista – PP,
Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. Nº 201
Brasília, 11 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada REBECA
GARCIA (PP/AM) como Titular e o Deputado RENATO
MOLLING (PP/RS) como Suplente para integrarem a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
MPV nº 563, de 3 de abril de 2012, em substituição
aos Deputados ARTHUR LIRA (PP/AL) como Titular
e JERÔNIMO GOERGEM (PP/RS) como Suplente.
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira Líder do PP.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa o Deputado Romário, como
membro titular, em substituição à Deputada Sandra
Rosado, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória n° 563, de 2012,
que altera a alíquota das contribuições previdenciárias
sobre a folha de salários devidas pelas empresas que
especifica, institui o Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de
Veículos Automotores, o Regime Especial de Tributação
do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações, o Regime Especial
de Incentivo a Computadores para Uso Educacional, o
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o
Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da
Pessoa com Deficiência, restabelece o Programa Um
Computador por Aluno, altera o Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, instituído pela Lei nº 11.484, de 31 de
maio de 2007, e dá outras providências, conforme o
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Ofício nº 40, de 2012, da Liderança do Partido Socialista Brasileiro – PSB, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
OF. B/040/12.
Brasília, 10 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Deputado ROMÁRIO (PSB–RJ), para titular, da Medida
Provisória nº 563, de 2012, que “Altera a alíquota das
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários
devidas pelas empresas que específica, institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores,
o Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes de
Telecomunicações, o Regime Especial de Incentivo
a Computadores para Uso Educacional, o Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o Programa
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência, restabelece o Programa Um Computador
por Aluno, altera o Programa de Apoio ao DesenvolvimentoTecnológico da Indústria de Semicondutores,
instituído pela Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, e
dá outras providências, em substituição ao já indicado.
Respeitosamente, – Deputada Sandra Rosado
Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa o Deputado Paes Landim,
como membro titular, em substituição ao Deputado Jovair Arantes, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 564, de
2012, que altera a Lei nº 11.529, de 22 de outubro de
2007, para incluir no Programa Revitaliza do BNDES
os setores que especifica, dispõe sobre financiamento
às exportações indiretas, autoriza o Poder Executivo
a criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias S.A. – ABGF, autoriza a União a participar de
fundos dedicados a garantir operações de comércio
exterior ou projetos de infraestrutura de grande vulto,
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009,
e dá outras providências, conforme Ofício nº 125, de
2012, da Liderança do PTB, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 125/2012
Brasília, 11 de abril de 2012.
Assunto: Indicação para Medida Provisória 564
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Paes Landim (PTB–PI), em substituição ao Senhor
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Deputado Jovair Arantes (PTB–GO) para a Comissão
Mista sobre a Medida provisória nº 564, de 03 de abril
de 2012, que “Altera a Lei nº 11.529, de 22 de outubro
de 2007, para incluir no Programa Revitaliza do BNDES
os setores que especifica, dispõe sobre financiamento
às exportações indiretas, autoriza o Poder Executivo
a criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias S.A. – ABGF, autoriza a União a participar de
fundos dedicados a garantir operações de comércio
exterior ou projetos de infraestrutura de grande vulto,
altera a lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, 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 Senador Inácio Arruda,
como membro suplente, em substituição à Senadora
Angela Portela, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 564,
de 2012, que altera a Lei nº 11.529, de 22 de outubro
de 2007, para incluir no Programa Revitaliza do BNDES
os setores que especifica, dispõe sobre financiamento
às exportações indiretas, autoriza o Poder Executivo
a criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias S.A. – ABGF, autoriza a União a participar de
fundos dedicados a garantir operações de comércio
exterior ou projetos de infraestrutura de grande vulto,
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, e
dá outras providências, conforme o Ofício n° 49, de
2012, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, no Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 49/2012 – GLDBAG
Brasília, 11 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Inácio
Arruda como membro suplente na Comissão Temporária para análise da MP 564/2012, em substituição à
Senadora Ângela Portela, em vaga destinada ao Bloco
de apoio ao Governo pela proporcionalidade partidária.
– Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa o Deputado Beto Mansur,
como membro titular, em substituição ao Deputado
Arthur Lira, e o Deputado Carlos Magno, como membro suplente, em substituição ao Deputado Jerônimo
Goergen, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 564, de
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2012, que altera a Lei nº 11.529, de 22 de outubro de
2007, para incluir no Programa Revitaliza do BNDES
os setores que especifica, dispõe sobre financiamento
às exportações indiretas, autoriza o Poder Executivo
a criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias S.A. – ABGF, autoriza a União a participar de
fundos dedicados a garantir operações de comércio
exterior ou projetos de infraestrutura de grande vulto,
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, e
dá outras providências, conforme o Ofício n° 203, de
2012, da Liderança do Partido Progressista – PP, na
Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 203
Brasília, 11 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Beto Mansur (PP/SP) como Titular e o Deputado Carlos Magno
(PP/RO) como Suplente para integrarem a Comissão
Mista destinada a emitir parecer sobre a MPV nº 564,
de 3 de abril de 2012, em substituição aos Deputados
Arthur Lira (PP/AL) como Titular e Jerônimo Goergen
(PP/RS) como Suplente.
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira,Líder
do PP.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – E, finalmente, Senador que aguarda, o último.
A Presidência designa os Deputados Benjamin
Maranhão e Danilo Forte, como membros titulares, em
substituição aos Deputados Mauro Mariani e Leonardo
Quintão, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 564, de
2012, que altera a Lei nº 11.529, de 22 de outubro de
2007, para incluir no Programa Revitaliza do BNDES
os setores que especifica, dispõe sobre financiamento
às exportações indiretas, autoriza o Poder Executivo
a criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias S.A. – ABGF, autoriza a União a participar de
fundos dedicados a garantir operações de comércio
exterior ou projetos de infraestrutura de grande vulto,
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, e
dá outras providências, conforme o Ofício n° 322, de
2012, da Liderança do Partido Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
OF/GAB/I/Nº 322
Brasília, 11 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá–lo, indico a Vossa Excelência os
nomes dos Deputados Benjamin Maranhão e Danilo
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Forte para integrar, na qualidade de titular, a Comissão
Especial destinada a apreciar a Medida Provisória nº
564 de 3 de abril de 2012, na substituição aos Deputados Mauro Mariani e Leonardo Quintão.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração.
Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com a palavra, como Líder, o Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, dentre as medidas anunciadas pelo
Governo da nossa Presidenta Dilma Rousseff e por sua
equipe econômica para fazer frente à crise econômica
internacional, que hoje tem a Espanha como a bola da
vez, a redução dos juros é uma das que terá o efeito
de longo prazo mais positivo na produção nacional.
Isso deve beneficiar e estimular as nossas indústrias e beneficiar principalmente os nossos agricultores.
Atento a esse momento em que a taxa Selic volta
novamente a um dígito (9,75%), estamos levando para
Rondônia, numa parceria entre o governo do Estado
e o Governo Federal, por meio das instituições financeiras oficiais, Banco do Brasil, Basa, Caixa Econômica Federal, uma linha de crédito para os agricultores
familiares de Rondônia com juro zero. Ou seja, juro
pago parte pelo Governo Federal, parte pelo governo
do Estado. É um avanço grande na economia do nosso
Estado de Rondônia.
Trata–se de um programa de apoio à agricultura
familiar rondoniense em que o governo do Estado e
o Governo Federal irão dividir o pagamento dos juros
para que o pequeno produtor rural tenha acesso ao
crédito de forma fácil e barata para investir na produção agrícola.
É a tecnologia no campo que tanto reclamamos
para o governo do Estado e para o Governo Federal.
Hoje temos condição de levar essa tecnologia ao campo de maneira fácil e barata.
Essa medida terá um impacto grandioso na agricultura e na economia de nosso Estado de Rondônia,
que é o campeão da agricultura familiar no Norte do
País, com mais de 75 mil estabelecimentos, de acordo com o Censo Agropecuário de 2006. A agricultura
familiar é responsável por 26% de todo o PIB de Rondônia. Responde por 74% do valor bruto da produção
agropecuária do Estado e emprega 235 mil pessoas,
o equivalente a 84% da mão de obra que trabalha no
campo.
Rondônia é o maior produtor de café da região
Norte, e o sexto maior produtor do País, sendo que
90% da produção do café vêm da agricultura familiar.
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Os agricultores familiares são responsáveis ainda
por 93% da produção estadual de feijão, 92% de mandioca, 82% de leite, 65% de aves e 49% de bovinos.
A retomada dos investimentos no setor agrícola
em Rondônia ocorre num momento em que o governo
do Estado se alinha com o Governo Federal, e ainda
conta com o nosso apoio aqui no Senado e também
na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal.
Na semana passada, estivemos, com a Comissão de Agricultura do Senado, em Cacoal, na região
central de Rondônia, discutindo a produção de café e,
a partir desse debate, já podemos comemorar alguns
avanços, como o registro das variedades de café do
tipo conilon, genuinamente rondoniense, administrado pelo Ministério da Agricultura e adaptado ao nosso
clima e à nossa terra – não é só da Amazônia; é genuinamente rondoniense.
Esse registro é fundamental para viabilizar e legalizar a clonagem de mudas, fundamentais para a renovação dos pomares de café, bem como para liberar
recursos do Funcafé e do Pronaf.
Ainda, no âmbito da Comissão de Agricultura,
discutimos a necessidade de ampliar e qualificar a
assistência técnica e a extensão rural em nosso Estado, o que está sendo retomado por meio de parcerias
com a Embrapa, envolvendo a Emater e a Secretaria
de Estado da Agricultura de Rondônia, com o apoio
do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Agricultura.
Recentemente, o Ministro Pepe Vargas, que estará
amanhã conosco em audiência pública na Comissão
de Agricultura para falar de seus planos e perspectivas
de trabalho para este ano, esteve em Rondônia para
firmar diversos convênios com o governo do Estado.
Alguns já vinham sendo costurados há algum tempo
em parceria com o governo do Estado, como este da
destinação de verbas do Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) a juro zero, destinado à recuperação de pastagens, construção de tanques de
piscicultura e compra de matrizes leiteiras, entre outras
atividades que vão incrementar a produção agrícola
no nosso Estado.
O ministro e o governador também assinaram
convênio do Programa Nacional de Crédito Fundiário
no valor de R$7,3 milhões, para a compra de 2,5 mil
hectares de terras. Esse programa já beneficiou mais
de 200 famílias no Estado de Rondônia.
Na oportunidade, prefeitos dos Municípios de São
Francisco do Guaporé, São Miguel, Pimenta Bueno e
Presidente Médici receberam títulos de regularização
de áreas urbanas em suas cidades, por meio do programa Terra Legal, no qual o MDA repassou 700 hec-
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tares a essas cidades. Alguns produtores de Candeias
do Jamari e de Porto Velho também receberam seus
títulos de regularização rural.
Ainda na mesma oportunidade foi feita a entrega
de 27 pequenas camionetes para atender ao programa
Territórios da Cidadania. Outros 11 veículos, mais barcos, ônibus, motocicletas e equipamentos de informática serão entregues nos próximos dias, adquiridos com
recursos de convênio. Além disso, será feita a entrega
de 18 tratores retroescavadeiras para a recuperação
de estradas, pontes e bueiros, o que agora será muito
bem aproveitado em função do fim das chuvas e do
início da seca no Estado de Rondônia.
Para organizar a cadeia produtiva e inserir o
pequeno agricultor no mercado on–line, o Governador Confúcio Moura fez a adesão ao programa Rede
Brasil Rural, que foi apresentado aqui no Senado, na
Comissão de Agricultura, e pelo qual, por meio da
Internet, os produtores podem expor seus produtos
e negociar os melhores preços com compradores de
diversas regiões do País através de suas cooperativas
e de suas associações.
Sr. Presidente, estamos empolgados com os
investimentos que estão sendo feitos pelo Governo
Federal e pelo governo do Estado na agricultura de
nosso Estado de Rondônia.
Vamos continuar alinhados e trabalhando juntos
para que possamos qualificar ainda mais nossos produtores, a fim de que eles tenham assistência técnica
e crédito para ter acesso às novas tecnologias e poderem ampliar a produção e contribuir ainda mais para
a economia do Estado e do País.
Outra ação que estamos desenvolvendo de forma
integrada é a realização de uma grande feira tecnológica, que deve ocorrer entre os dias 24 e 27 de maio,
em Ji–Paraná, na região central do Estado. Já temos,
em Rondônia, um grande circuito de feiras agropecuárias, mas resolvemos criar mais uma para tratar especificamente da assistência técnica, da apresentação
de novas tecnologias e de linhas de crédito atrativas
para o produtor rural.
Entendo que é somente através da qualificação
do produtor rural, que começa com uma educação diferenciada para seus filhos e passa necessariamente
pela assistência técnica, pela extensão rural e pelo
acesso ao crédito de forma fácil e barata para que o
agricultor possa adquirir as novas tecnologias, que
alcançaremos mais facilmente a condição de maior
produtor mundial de alimentos. Mais do que isso: é
somente com essas ações que o agricultor permanecerá no campo com qualidade de vida para toda a sua
família e para as gerações futuras.
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Por isso, o tema do seminário do nosso ciclo de
debates e palestras da Comissão de Agricultura nesta sexta–feira próxima, a partir das 14 horas, será o
Programa Nacional de Educação no Campo (Pronacampo), que tem como objetivo gerar mais qualidade
de vida e mais oportunidades para a população rural.
A presidenta Dilma anunciou recentemente investimentos da ordem de R$1,8 bilhão por ano para o
Pronacampo. Vamos conhecer melhor as ações e estratégias desse programa e discutir formas para que
possamos aproveitar essa importante política pública,
diria uma das mais importantes para o nosso produtor
rural, que é levar tecnologia ao campo e informação
para toda a sua família.
Eram essas as minhas colocações na tarde de
hoje, Sr. Presidente.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Acir Gurgacz, que falou
como Líder, fortalecendo a agricultura brasileira e o
trabalho brilhante que vem fazendo na presidência da
Comissão. Parabéns!
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra de imediato, como orador
inscrito, ao Senador Eduardo Suplicy; depois, como
Líder, fala o Senador Walter Pinheiro; e, em seguida,
inscrito, o Senador Humberto Costa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Senador Paulo Paim, querido Presidente, quero aqui
saudar, primeiro, a presença da nossa Prefeita Flávia
Serra Galdino, de Piancó, na Paraíba, que visita o Senado Federal, vai dialogar com os Senadores da Paraíba e veio conversar comigo, interessada que está em
tornar Piancó um exemplo pioneiro da Renda Básica de
Cidadania. Com o maior prazer, vou com ela dialogar.
Quero também saudar a presença dos representantes do Movimento dos Sem Teto do Ipiranga. Estão,
diante do Palácio do Planalto, cerca de 650 pessoas
ali acampadas e chegaram segunda–feira para aqui
falar dos problemas e das sugestões dos movimentos
de moradia de São Paulo e do Brasil, com inúmeras
sugestões, e eu, logo depois de falar aqui do tema que
tinha preparado – a guerra fiscal, a tributação e o comércio eletrônico –, vou voltar a esse tema para falar
também sobre isso.
Mas hoje, Sr. Presidente, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), do Senado Federal, apreciou, na sua reunião ordinária, o relatório do
Senador Renan Calheiros à Proposta de Emenda à
Constituição nº 103, de 2011, do Senador Delcídio do
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Amaral, que altera a Constituição Federal com o objetivo de modificar a sistemática da cobrança do ICMS
incidente sobre as transações realizadas por meio do
comércio eletrônico na venda de bens e serviços por
meio da rede mundial de computadores.
Dada a complexidade da matéria e os impactos
dessa medida nas finanças públicas dos Estados, a
CCJ adiou para a próxima quarta–feira a decisão final
sobre o tema.
Há três propostas de emenda à Constituição em
trâmite no Senado Federal e uma já arquivada. Todas
tratam, com alguma similaridade, o tema da repartição
das receitas do ICMS entre os Estados de origem e
de destino das operações e prestações interestaduais.
Por sua vez, a proposição do Senador Delcídio
do Amaral postula que parte da arrecadação do ICMS
caberá ao Estado de origem e outra parte ao Estado
de destino da mercadoria, em percentuais a serem
definidos por resolução do Senado Federal.
Até que o Senado Federal edite a referida resolução, postula que cabe ao Estado de localização do
destinatário 70% do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, na forma
a ser estabelecida por deliberação dos Estados e do
Distrito Federal, nos termos do art. 155 da Constituição Federal.
A potencialidade de crescimento do comércio eletrônico pode ser constatada quando observamos que,
em 1997, o Brasil possuía 1,150 milhão de internautas.
Em 2011, Presidente Paulo Paim, esse número já era
de 75,980 milhões, o que representa um fantástico
incremento de mais de 5.000% em apenas 14 anos.
Por sua vez, nos últimos dez anos, de 2001 a
2011, o volume de recursos transacionados no comércio
eletrônico saltou de R$540 milhões para R$18,7 bilhões.
Conforme dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – que ontem, com o Senador Aloysio
Nunes Ferreira, solicitamos ao Governador Geraldo
Alckmin, que teve a gentileza, junto com o Secretário
da Fazenda Andrea Calabi, de nos encaminhar –, do
total das operações do comércio eletrônico, o Estado
de São Paulo responde por 66%, ou seja, para uma
alíquota interna de 18% do ICMS, São Paulo arrecada
R$1,41 bilhão.
Caso fosse aprovada a PEC do Senador Delcídio
do Amaral, São Paulo, ainda de acordo com os dados
encaminhados pela Secretaria Estadual da Fazenda,
teria uma perda de R$438 milhões. No entanto, o Senador Renan Calheiros apresentou uma nova proposta,
estabelecendo que, em uma alíquota média de 17%,
a partilha da alíquota fique em 7% para o Estado de
origem e 10% para o Estado de destino, no caso de
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operações entre os Estados do Nordeste, Norte e Centro–Oeste e os demais Estados da Federação.
Ora, mesmo na proposta do Senador Renan, o
Estado de São Paulo, meu Estado, contabilizará perdas
de arrecadação. Sendo assim, avalio a necessidade de
uma negociação global, envolvendo não só essa PEC,
como também o Projeto de Resolução nº 72, de 2010 –
ressalto que o Senador Eduardo Braga, Relator desse
projeto de resolução, mencionou que São Paulo terá
alguma compensação no Projeto de Resolução nº 72
–, que estabelece alíquotas do ICMS nas operações
interestaduais com bens e mercadorias importados do
exterior e também a proposta de mudança do indexador das dívidas estaduais. Tudo isso deverá ser objeto
de diálogo entre nós.
Então, tendo em conta esses elementos, eu estou encaminhando correspondência ao Governador
Geraldo Alckmin, propondo que a Secretaria da Fazenda e o Governador realizem, se possível, uma reunião
conosco, Senadores do Estado de São Paulo, para
dialogarmos. Mas gostaria muito que, à luz das novas
propostas encaminhadas, a Secretaria da Fazenda de
São Paulo, o Secretário Andrea Calabi e o Governador
Geraldo Alckmin nos dessem a estimativa de quais
seriam as repercussões das diversas alternativas, de
tal forma que possamos ter os elementos mais adequados para ali defender os interesses do Estado de
São Paulo, bem como de todo o Brasil.
Assim, Sr. Presidente, gostaria agora de voltar ao
tema que há pouco mencionei, trazido pelo Movimento
dos Sem Teto do Ipiranga. Estão presentes aqui o Paulo Roberto Nunes Viana, o Paulinho; o Maksuel José
Costa, a Neusa Teixeira de Lima, a Mônica Aparecida
Souza, a Luzia Maria de Andrade e Silva. Eles vieram
falar sobretudo das ações desse movimento. Eles estão
sugerindo à Prefeitura Municipal de São Paulo, com o
apoio do Governo do Estado de São Paulo e sobretudo da Secretaria–Geral da Presidência da República,
Secretário Gilberto Carvalho; do Secretário Paulo Maldos; do Sr. Ricardo Pereira Leite, Secretário Municipal
de São Paulo; da própria Srª Inês Magalhães, Secretária Nacional de Habitação; da Secretária Municipal
Beth França, que todos colaborem no sentido de que
o terreno que foi objeto de sinalização por parte desse
movimento – o terreno pertencente à Petrobras – BR
Distribuidora, um terreno junto a Heliópolis, na região
do Ipiranga e do bairro Carioca, de 271 mil m2 – seja
objeto de um programa habitacional, um programa
de moradia. E eles estão dizendo estar avançada,
à disposição do próprio Governo Gilberto Kassab, a
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aquisição daquela área para fins da construção de
aproximadamente seis mil casas, que poderão ser a
solução do problema de moradia de cerca de seis mil
famílias, inclusive algumas que estão em dificuldades
em outras regiões do Município de São Paulo, como
a da Universidade de São Paulo, onde também houve
uma ocupação.
Então, esse Movimento dos Sem Teto do Ipiranga veio aqui para dialogar com o Banco Central,
preocupados que estão seus membros com as taxas
de juros muito altas, que tornam mais caro o direito
à habitação. Eles também vieram aqui dialogar com
a Caixa Econômica Federal. Aproveito para transmitir
meu apelo ao Presidente Jorge Fontes Hereda, para
que o Movimento seja atendido e possa dialogar com
respeito a sugestões que estão formulando. Apelo
também para que tanto a Secretaria–Geral da Presidência da República quanto a Secretaria Nacional
de Habitação do Ministério das Cidades, na pessoa
da Secretária Inês Magalhães, ouçam estes que vêm
trazer inúmeras sugestões, não apenas relativamente
ao programa Minha Casa, Minha vida, mas também
com relação à redução dos juros e à isenção patronal
para instituições sem fins lucrativos conveniadas com
a administração pública.
Então, eu quero saudar o Movimento dos Sem
Teto do Ipiranga. Eu inclusive disse que, daqui a instantes – porque tenho pessoas aqui para dialogar,
aguardando no gabinete –, farei uma visita ao acampamento de vocês. Quero conversar mais também com a
Prefeita Flávia Serra Galdino, sobre como realizarmos
ali em Piancó, na Paraíba, uma experiência pioneira
da Renda Básica de Cidadania.
Então, eram essas as preocupações que hoje
gostaria de trazer ao Senado.
Quero, Sr. Presidente, solicitar seja anexada, inteiramente, ao meu pronunciamento a nota técnica que
foi encaminhada pelo Governo Geraldo Alckmin e pelo
Secretário da Fazenda sobre as repercussões para o
Estado de São Paulo, se eventualmente for aprovado
o projeto do Senador Delcídio do Amaral, bem como
o documento completo do MSTI, esta Carta Aberta.
Que os dois documentos sejam inseridos nos Anais
do Senado Federal.
Muito obrigado, Senador Presidente Paulo Paim.
SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Eduardo Suplicy. Que seus
convidados, tanto da minha esquerda como os da minha direita, na galeria, sintam–se homenageados pelo
Senado da República pela luta de vocês.
Senador Suplicy, meus cumprimentos.
Passo a palavra, de imediato, ao Líder Walter
Pinheiro, pelo tempo de vinte minutos.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores e nossos telespectadores da TV Senado e ouvintes da nossa Rádio Senado, eu estive aqui
nesta tribuna na quarta–feira próxima passada para
fazer, Senador Humberto Costa, uma cobrança veemente, até não muito afeita à forma como a gente tem
se comportado. Eu diria até que eu estava um pouquinho acima da minha tensão normal. E a cobrança se
relacionava, meu caro Benedito de Lira, ao encaminhamento de questões principalmente para assistência a
milhões de nordestinos que enfrentam um problema
seriíssimo, que é a longa estiagem que se processa
hoje em todo o Nordeste.
Isso tem sido já veiculado, anunciado, batido, rebatido. Essa é uma experiência com que convivemos e
com que vamos conviver por muito tempo. A diferença
é que a reclamação e, ao mesmo tempo, as ações empreendidas, todas elas vêm ao encontro de um desejo
nosso de perenização de ações, de políticas permanentes para a convivência com a seca.
E fiz aqui uma cobrança até muito dura, meu caro
Benedito, a alguns ministros, dirigentes de órgãos,
das respostas que poderiam ser dadas para suavizar
e, na outra parte, implementar ações para socorrer
essa gente e também já construir uma caminhada em
relação a essa convivência com a seca.
Folgo em saber que boa parte daquelas reivindicações nossas, uma parte expressiva, foi atendida.
O Ministro Pepe Vargas esteve em Salvador nesta terça–feira – portanto, no dia de ontem, meu caro Paulo
Paim –, já cumprindo uma etapa, com a entrega de
máquinas de um programa que já havia sido disparado, inclusive em processos anteriores; fez o anúncio
da autorização para a liberação de mais R$25 milhões.
Nessa primeira leva de máquinas, se não me falha a
memória, ele entregou 95 máquinas, e ainda na terça–feira anunciou a liberação de mais R$25 milhões
para aquisição de mais uma leva de máquinas para
os Municípios; além disso, a liberação de R$6 milhões
para perfuração de poços.
Fez o anúncio também das medidas envolvendo a
renegociação de dívidas, ou pelo menos o alongamento
da dívida neste primeiro momento, até dezembro, até
porque estamos tratando também com a Fazenda, com
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o Conselho Monetário Nacional dessa renegociação
das dívidas. E refiro–me ao alongamento, até o final
de dezembro, das dívidas envolvendo agricultores,
principalmente do Programa Nacional de Agricultura
Familiar (Pronaf).
E o Ministro anunciou também outras medidas
que já haviam sido disparadas, por exemplo, o pagamento do Seguro Safra. O Ministro se referia a uma
cifra de R$54 milhões de Seguro Safra, que é um recurso direto na mão do agricultor, que tem enfrentado
dificuldades e perdido a sua produção.
Na mesma batida, digamos assim, fiz a cobrança
aqui ao Ministro da Integração Nacional, e, de pronto, o Ministro se posicionou, o Ministério liberou mais
R$20 milhões para emergências; já havia liberado dez.
Foram mais R$20 milhões. O MDS mais que dobrou a
sua capacidade de entrega de alimentos na Bahia para
socorrer os nossos baianos nessa difícil convivência,
nessa longa estiagem.
Para muita gente, Paulo Paim, isso talvez pareça
ou pelo menos se apresente como algo momentâneo.
Não é verdade. A nossa experiência, Benedito – e
desculpe–me chamá–lo de Benedito –, mas, Senador
Benedito de Lira, que também é sertanejo, lá das Alagoas, a nossa experiência aponta que, quando a seca
chega desse jeito, é um tempo longo. Vamos ter chuva
agora em maio, mas, como dizem lá na Bahia, é uma
chuva que não chega nem a molhar o chão. A expectativa de água mesmo, Paulo Paim, é para o final de
outubro. Então, imagine a situação que vamos enfrentar.
O Governador Jaques Wagner deve estar em Brasília amanhã. Na semana passada, havíamos pedido,
em nome do Governador – e o próprio Governador
havia solicitado isso –, uma reunião com a Presidenta
da República para que a gente pudesse tratar dessa
questão de maneira a socorrer e, ao mesmo tempo,
ampliar a liberação de recursos para programas de
perenização do sistema de abastecimento de água.
O projeto do Aquífero Tucano, cuja primeira etapa concluiremos agora com R$75 milhões, mas precisamos de mais recursos para construir a segunda
etapa; as adutoras do Estado da Bahia; e a liberação
de R$118 milhões em projetos, que estavam no PAC I,
para sistemas simplificados de abastecimento de água.
Eu fiz questão de vir aqui hoje, não para agradecer, porque acho que a nossa obrigação é cumprir isso,
mas para registrar que os Ministérios adotaram postura
e se mobilizaram. Não estou querendo dizer com isso
que se mobilizaram a partir dessa nossa ofensiva aqui,
mas disse a diversos membros dos Ministérios, conversei inclusive com o Ministro Pepe Vargas: “Nada de
pessoal”. Muita gente chegou até a dizer que a gente
estava fazendo oposição aos Ministérios. Estávamos
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fazendo cobrança aos Ministérios, para que a gente
tivesse a oportunidade de atender a uma demanda, a
uma grita, a uma situação.
Quem viu ontem as imagens veiculadas nas emissoras de televisão pelo País pôde ver, inclusive, a
Chapada Diamantina ardendo em fogo, nossa mata.
Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma tela foi possível
visualizar a situação do gado, ou seja, a criação e de
pessoas, que também ardem, porque é difícil olhar o
chão rachado, Benedito, procurar água e não encontrar, e ainda a questão de alimentos. Então, essas iniciativas foram importantes.
Só senti que o ato do Ministério do Desenvolvimento Agrário ocorreu exatamente na terça–feira. E,
portanto, não tínhamos condições de participar desse
evento na Bahia, por conta, inclusive, das nossas tarefas aqui na terça–feira.
Então, fica essa cobrança, mais uma vez, aqui,
de ampliar essas questões. Espero que, no dia de
amanhã, a gente tenha a oportunidade de continuar a
conversa com o Executivo. E um olhar que todos precisamos fazer agora não é só sobre a Bahia, Alagoas ou
qualquer outro lugar; mas é sobre essa gente toda do
Nordeste brasileiro que enfrenta essa longa estiagem.
E até nesse mesmo sentido, na próxima segunda–feira, dia 16, teremos reuniões com os produtores
de cacau. A produção de cacau foi dizimada pela vassoura de bruxa na década de 90. Portanto, essa lavoura, que hoje experimenta a sua ressurreição, continua
ameaçada. E, mesmo com os esforços de produtores,
de governo, ainda temos diversos problemas: a lavoura
assolada pela queda do preço do cacau nos mercados
interno e externo, a descapitalização e o alto endividamento, que ainda é algo que assusta esse agricultor, as pragas, o baixíssimo custo da mão de obra na
Costa do Marfim, em Gana, países que hoje lideram
a produção mundial. Enfim, o conjunto desses fatores, mas particularmente o seu endividamento e até,
eu diria, o acesso a novas tecnologias, efetivamente
tem contribuído para as dificuldades desse renascer
da lavoura do cacau na Bahia, sem contar que essa
é uma atividade importante. Recentemente, nós estimulamos o surgimento da verticalização da produção
do cacau com cooperativas. Lá na cidade de Ibiracaí
funciona uma fábrica de chocolates, que já produz, já
exporta. Mas é preciso ter muito mais.
A queda do valor da arroba desse produto reflete
obviamente preços internacionais reduzidos em 30%,
nos últimos doze meses. Essa é uma situação que, de
certa maneira, desestimula a produção no País. Por
outro lado, esses preços estimulam a importação de
cacau. E nós discutimos, ainda hoje, Senador Benedito, essa história de ICMS em importação.

455

Abril de 2012

Portanto, esses fatores têm estimulado a importação de cacau no Brasil, expediente ao qual as indústrias têm recorrido para exatamente preencher a sua
capacidade instalada. A indústria pode processar, por
exemplo, 230 mil toneladas de cacau, enquanto que
a produção nacional, na safra de 2011/2012, foi de
195 mil toneladas. Portanto, essa indústria importou,
no ano passado, aproximadamente 33 mil ou, precisamente, 32,5 mil toneladas, com gasto de US$91
milhões em divisas.
Assim, estou falando de uma alternativa intensiva
em mão de obra. A lavoura cacaueira responde por mais
de 16% de toda a mão de obra absorvida pela agricultura baiana, enquanto a soja responde por 0,5% dos
empregos no meio rural do Estado. Portanto, estamos
diante de uma questão não apenas econômica, mas
de profundas repercussões sociais em vastas áreas
do território baiano. Aliás, território esse hoje rachado,
não é nem sacudido, por essa longa estiagem.
É fundamental, portanto, que olhemos outras
lavouras no Estado, que pratiquemos essa lógica, inclusive da diversificação da produção no Estado da
Bahia, para permitir que a gente vá gerando empregos e, ao mesmo tempo, trabalhando, principalmente, a estrutura de verticalização desses produtos, não
só nesse caso do cacau, para pararmos de importar,
mas na estrutura da soja, por exemplo, para pararmos
de exportar só o grão e começarmos, quem sabe, a
exportar o chocolate ou outros produtos já industrializados e manufaturados.
Com relação a essa questão da inadimplência
dos cacauicultores a que me referi, eu poderia aduzir
que apenas 48,9% dos cacauicultores conseguiram
regularizar a sua situação. Portanto, não chegamos
nem a 50% desses agricultores. Essa inadimplência
impõe um ciclo vicioso para a recuperação da lavoura.
Outro aspecto que precisa ser levado em consideração é que os avalistas dessa dívida junto ao Banco do
Brasil e ao Banco do Nordeste são o Tesouro Nacional
e o Estado da Bahia. Então, caso essa inadimplência
se mantenha e caso ela se arraste até 31 de dezembro deste ano, os credores acionarão os Tesouros, o
estadual e o nacional.
Então, a reabertura do prazo para regularização
das dívidas dos cacauicultores baianos, neste momento
de crise na Bahia, é importante. É uma área que, neste momento, não enfrenta esses dissabores da longa
estiagem, apesar de termos problemas.
Portanto, estamos clamando também para que
esses cacauicultores passem a ter acesso a novas
linhas de crédito oferecidos pelo FNE Verde, com
prazos de 20 anos, com até oito anos de carência, e
que esses financiamentos estimulem os produtores,
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principalmente para a adoção de novas tecnologias
disponíveis, para a retomada de suas lavouras e para
a promoção da tão almejada recuperação da lavoura
do cacau no nosso Estado da Bahia.
Estou insistindo muito nesta questão, aqui e agora, fazendo a combinação com esses fatores a que
me referi aqui, porque é um vetor importante de investimento. Inclusive, no próximo sábado, devo estar
na região oeste, acompanhando o Sr. Governador em
visita às cidades de Barreiras e Luís Eduardo, portanto
dois seleiros baianos de produção.
Espero poder fazer isso no sábado, ainda porque, desde ontem, tenho vivenciado uma expectativa enorme com a chegada da minha primeira neta,
Júlia. Pelo menos essa é a minha expectativa, como,
de resto, de todo cidadão. Creio que para V. Exª esta
seja uma experiência já consagrada. Então, fico aqui
com a cabeça voltada para saber se vou ter de voltar
para Salvador ou não. Assim, espero que, até sábado,
inclusive, minha netinha já tenha nascido e nós tenhamos a oportunidade de conhecê–la, já que só temos
conseguido colocar os olhos nela pelas imagens de
ultrassom.
Mas espero que, daqui até sexta–feira, isso possa
ser feito, o que me permitirá, de forma menos tensa,
visitar a região Oeste do Estado e, ao mesmo tempo,
sobrevoar parte de uma região, nesta vinda do Oeste
para Salvador, para que nós possamos visualizar áreas que enfrentam essa longa estiagem e, ao mesmo
tempo, também tomarmos providências em relação
à chegada de equipamentos, de água, enfim, de alimentos, ainda nessa relação com o Governo Federal.
Da reunião de amanhã, espero eu, inclusive com
a vinda a Brasília do Governador Jaques Wagner, que
tem insistentemente, diligentemente atuado nessa
questão, que nós possamos ampliar as condições de
atender a nossa gente em todas as áreas do Estado.
O Governador inclusive chegou de viagem e já
se deslocou para diversas regiões. Hoje estava em
outra cidade do interior. Deve fazer isso também ainda na sexta. Nós temos entrega de equipamentos e,
ao mesmo tempo, uma conversa com os Prefeitos, um
trabalho que tem sido permanentemente, eu diria até,
pilotado pelo nosso Governador do Estado, pela sua
equipe, pela Casa Civil, com Rui Costa, a Defesa Civil,
com Salvador Brito, a nossa UPB, com Caetano, nosso Prefeito de Camaçari, que é o dirigente da União
de Prefeitos da Bahia, os diversos Prefeitos aqui, a
Senadora Lídice, o Senador João Durval e a bancada federal. Todos nós temos nos mobilizado para que
essas questões possam ter uma ação eficaz, sempre
levando em consideração que nós vamos atender a
demanda inicial da emergência, mas construir políti-
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cas que consagrem, de uma vez por todas, a possibilidade de uma esperança para esse sertanejo com a
perenização de sistemas de abastecimento de água.
Concedo um aparte ao Senador Benedito.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Eu
quero cumprimentar V. Exª por ter trazido esse tema,
que é recorrente, não só para a Bahia, mas para o
Nordeste como um todo. E eu, ás vezes, fico a me
perguntar se, por acaso, o Governo ou os Governos
que já tivemos neste País ao longo desses últimos
cem anos tivessem, cada um, feito alguma coisa em
benefício de minimizar a dificuldade das secas no
Nordeste, Senador, nós não teríamos mais secas naquela região, não teríamos mais dificuldades, principalmente no que diz respeito a um copo d’àgua para
beber, o que é realmente constrangedor. O Semiárido
paga um preço muito caro ao longo da história deste
País. A Presidente, no início de seu Governo, lançou
o Programa Água para Todos, a fim de que pudesse,
com isso, estabelecer um programa de governo para
atender a essas necessidades, com a construção de
milhares de cisternas. Só que essas cisternas apenas
podem receber água se chover. Se não chove, não há
água. Então, ao invés de um programa de cisternas,
não seria mais interessante fazer pequenas adutoras,
pequenos serviços de abastecimento d’água convencionais? Talvez, assim, não houvesse desperdício, É
uma ação que deve ser analisada pelo Ministério da
Integração Nacional, pelo Dnocs, pelos técnicos do
Governo, porque, no momento em que não chove,
logicamente não há água nas cisternas. V. Exª trouxe outro assunto, a dívida dos pequenos agricultores.
Como é que o agricultor paga a dívida se ele não tem
produto agrícola, se o que ele planta não colhe? Como
ele paga? Aí, ele passa a ser tido como inadimplente,
como caloteiro. E não o é. E o Governo tem que ter um
projeto definitivo com relação à dívida. Não prorrogar a
dívida, não empurrar a dívida, mas encontrar o caminho. Creio que o caminho seria exatamente anistiar os
pequenos devedores, que não têm como pagar e que
estão perdendo as terras. Ora, vão viver de quê? Vão
sair da zona rural para a cidade. Vão morar debaixo da
ponte e fazer mais favelas. Temos que pensar numa
ação efetiva com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, com quem quer que seja, e
a Presidente da República dar uma determinação. Do
contrário, nós não teremos solução. Por isso eu quero
cumprimentar V. Exª. O seu problema é o do meu Estado. O Estado de Alagoas também vem atravessando
uma seca longa, com as maiores dificuldades do mundo. Então, é preciso que tenhamos essa preocupação,
nobre Senador. Mais uma vez, parabenizo V. Exª por
ter abordado este tema na noite de hoje.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Obrigado, Senador Benedito.
Eu quero encerrar, Senador Paulo Paim, chamando a atenção, mais uma vez, para essa questão, quer
dizer, a forma diligente. Nós precisamos ter um nível de
presença nessas questões, na linha do que o próprio
Senador fez questão de acentuar na sua fala, que é a
consolidação de políticas que perenizem esses sistemas de abastecimento, sejam eles simplificados, com
adutoras, sejam eles sistemas a partir da obtenção de
água do subsolo, da interligação de bacias, do processo
de utilização de poços artesianos, mas com políticas
que, efetivamente, possam resgatar essa esperança,
dar ao sertanejo a condição de ele, em adquirindo o
financiamento, ter as condições de continuar produzindo. Portanto, água para beber, água para produzir
e água exatamente para viver.
Então, eram essas coisas que eu gostaria de
colocar na noite de hoje, Senador Paulo Paim, até em
resposta muito, eu diria, à veemência, de que muita
gente reclamou, na semana passada, das minhas
cobranças. Mas quero me dirigir às pessoas, não me
desculpando, mas dizendo que compreendam isso
como um verdadeiro lamento do sertanejo.
Eu, quando saí daqui naquele dia, conversei com
uma pessoa do sertão, no final de semana, e ele me
dizia assim: “Pinheiro, o mandacaru’ – e acho que é
até o Luiz Gonzaga que assim canta –, ‘quando não
dá a flor, e a nambu, quando não canta, o sertanejo
sabe que a dificuldade se apresentou”. E é isso que
eles vinham me dizendo no final de semana, Paulo
Paim. Quando vim aqui, vim falar exatamente a partir disso. Eles diziam assim: “Nós não estamos vendo
mais a flor do mandacaru”. “Mandacaru quando flora
na seca...” É a música que o velho Gonzaga canta, e
o sertanejo da Bahia sempre lembra: “A nambu não
está cantando, Pinheiro”. É sinal de que a seca chegou a um extremo tão grande que o passarinho velho
não consegue mais nem ecoar o seu canto para que
a gente possa ouvir. Imagine as crianças, imagine a
vidas que ali trabalham.
Então, que as pessoas não tomem aquela reclamação minha, Paulo Paim, como algo agressivo, mas
como algo extremamente verdadeiro, genuíno, do coração, porque é difícil a gente ver o nosso povo sofrer,
e, às vezes, a gente vê o resultado, a resposta para
essas coisas ter um certo nível de demora.
Portanto, quero aqui dizer do empenho dos Ministérios, todos eles, em buscar uma resposta imediata.
Foi importante isso, mas espero que a gente continue
produzindo políticas para essa convivência com a seca,
perenizando essas ações e insistindo nisso, dizendo
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ao sertanejo que a esperança não morreu, que ela
continua de pé.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Walter Pinheiro.
Eu estava aqui e assisti ao seu pronunciamento. Meus
cumprimentos pelos pronunciamentos daquele dia e
do dia de hoje. Sei que V. Exª também entende quando, às vezes, indignado, vou à tribuna falar sobre os
aposentados.
Meus cumprimentos a V. Exª.
Passo a palavra ao Senador Humberto Costa,
pelo tempo de 20 minutos.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, expectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, venho hoje
à tribuna para tratar de um tema de extrema relevância
para a saúde deste País. Aliás, no dia de hoje, vários dos
nossos colegas se manifestaram sobre essa temática.
Refiro–me às dificuldades encontradas pelo sistema de saúde brasileiro em relação aos profissionais
de saúde, em especial os médicos.
As entidades médicas afirmam que não há falta
de profissionais no Brasil, que há apenas irregularidade na distribuição.
Permita–me, Sr. Presidente, discordar dessa assertiva. Acho que convivemos também com a falta de
profissionais de saúde, em especial de médicos.
A pesquisa Demografia Médica no Brasil – estudo
muito interessante elaborado pelo Conselho Federal
de Medicina (CFM) e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CRMESP) – mostra
que o Brasil tem a quinta maior população de médicos
do planeta (em números absolutos), atrás somente
da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Rússia.
Graças ao país continental em que vivemos, temos um
retrato triste quanto à distribuição dos médicos pelas
regiões, Estados e até Municípios.
De acordo com a pesquisa, 20 capitais brasileiras têm mais de 1,95 médicos por 1.000 habitantes,
número que corresponde à média brasileira; Vitória,
por exemplo, tem 10,41 médicos por 1.000 habitantes, enquanto Recife tem 5,46. Em contrapartida, os
habitantes de 22 Unidades da Federação dispõem de
menos médicos que a média nacional – algumas situações são comparáveis à de países africanos.
Os brasileiros residentes nas regiões Sul e Sudeste contam, em média, com duas vezes mais médicos que aqueles das regiões Norte, Nordeste e Centro–Oeste, excluindo–se o Distrito Federal. E é justamente nos Estados dessas três regiões que é maior a
dependência de profissionais médicos da rede pública.

458

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ao mesmo tempo, a oferta de médicos é duas
vezes maior em qualquer capital do País do que no
interior dos Estados. Portanto, a diferença no número
de médicos entre o interior de um Estado pobre e a
capital do Sul e Sudeste é de, no mínimo, quatro vezes.
Convivemos, portanto, com dois Brasis: um, de
perfil africano e, outro, de perfil europeu.
Vejam a gravidade desse problema: segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS), os países onde
a população tem menos médicos à sua disposição
apresentam os piores indicadores de saúde, as maiores taxas de mortalidade infantil e materna e a menor
expectativa de vida ao nascer. Assim, seus IDHs são
os mais baixos.
Essa má distribuição de profissionais também se
dá na relação público–privada. De acordo com a mesma pesquisa, a população coberta por planos e seguros de saúde privados tem à disposição quatro vezes
mais médicos do que os usuários do Sistema Único de
Saúde. O Brasil enfrenta também uma desigualdade
social entre aqueles que podem pagar por um plano de
saúde privado e os cidadãos que dependem do SUS.
Por isso, proponho aqui uma regulação estatal
tanto no processo de formação quanto na distribuição
geográfica dos profissionais. Faço assim na intenção
de resolver a má distribuição e a falta de médicos no
Brasil, muito embora os médicos não sejam os responsáveis por esse quadro.
A primeira posição é de que ocorra a abertura de
novos cursos de medicina, prioritário e especialmente
em faculdades públicas. Esses novos cursos devem
ser abertos nos lugares onde há maior escassez de
profissionais. E por que também não aprovarmos o
serviço civil obrigatório para todos os profissionais de
saúde, inclusive os médicos, formados em universidades públicas?
Nada mais justo que esses profissionais prestem
serviço, depois de formados, por pelo menos dois anos,
em localidades onde há escassez de profissionais,
recebendo salários compatíveis e podendo se tornar
especialistas em saúde da família ou outra área em
que o profissional tenha atuado. Seria uma maneira
de devolver à sociedade o investimento que o setor
público fez em suas respectivas formações.
Sou autor da Proposta de Emenda à Constituição
n° 36, que institui esse serviço civil. Trata–se de medida de caráter regulatório reiteradamente sugerida por
organismos internacionais como a Organização Panamericana de Saúde (Opas) e a Organização Mundial
de Saúde (OMS).
Outra forma de regulação do Estado seria uma
intervenção – sim, neste caso uma intervenção – contra
a cartelização do trabalho em saúde, especialmente
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o trabalho médico. Todos sabemos como os recursos
públicos destinados à saúde são escassos. E não é
justo que grande parte dos recursos do SUS destinado
aos Municípios e Estados seja para pagar cooperativas
de profissionais médicos, que acabam cobrando valores exorbitantes pelos serviços que prestam ao SUS.
Em muitos locais, sabemos, os salários são infelizmente muito baixos. Precisamos resgatar o debate da
carreira única para o Sistema Único de Saúde, permitindo, assim, homogeneizar os salários, a distribuição
dos profissionais e implantar incentivos diferenciados.
Quanto à validação dos diplomas, por que não a
vinculamos a uma espécie de estágio, de acordo com
as necessidades do SUS? Claro que não podemos
perder de vista a qualidade do profissional formado
em outros países que forem atuar aqui, assim como a
compatibilização curricular.
No ano passado, o Ministério da Educação recebeu 677 inscrições para o Exame Nacional de Revalidação dos Diplomas Médicos, tanto de brasileiros
quanto de estrangeiros residentes no País, mas apenas
65 foram aprovados.
Nossos cursos de medicina são tão melhores que
os dos outros países? Ou estamos exigindo muito para
a revalidação do diploma?
Tenho acompanhado esse problema de perto e,
em especial, no Estado de Pernambuco. Estive com a
Presidenta Dilma, no ano passado, quando ela ministrou a aula inaugural para 40 alunos da primeira turma
do curso de medicina da Universidade de Pernambuco,
universidade pública, no Município de Garanhuns, a
230 quilômetros do Recife.
Desses 40 novos estudantes de Medicina, 30 são
do interior do Estado.
No mês passado, em conversa com o Ministro
Aloizio Mercadante, da Educação, falamos também
sobre a situação da Faculdade de Medicina de Garanhuns – Fameg, que está fechada e com os vestibulares suspensos porque não havia migrado do sistema
estadual para o federal de ensino superior. A expectativa é de que, em breve, possamos ter a avaliação do
Conselho Nacional de Saúde quanto à possibilidade de
funcionamento dessa faculdade, abrindo novas vagas
para a formação de profissionais.
Creio, caros colegas, que o Senado Federal tem
muito a contribuir com essa questão. Quero, oportunamente, destacar a importância da Comissão Especial
que deverá tratar de novas fontes de recursos para o
financiamento da saúde pública, cujo requerimento
de criação foi aprovado por esta Casa no último dia
28 de março.
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Porém, diante até dos próprios debates que aconteceram na tarde de hoje, eu gostaria de levantar algumas considerações.
É comum e corriqueiro que as entidades de representação médica, aquelas que representam essa
categoria e que o fazem de forma bastante incisiva,
coloquem restrições a essas posições que levantei
aqui e a outras posições que o Governo Federal vem
anunciando o desejo de implementar. Isso sempre vem
acompanhado do discurso de que não faltam profissionais, de que, na verdade, há uma má distribuição e
há uma má distribuição porque se paga mal. Isso não
é mais verdade.
Se nós pegarmos, por exemplo, as cidades do
interior do Brasil – e, lamentavelmente, são as menores –, os salários pagos a um profissional do programa
Saúde da Família, para compor uma das suas equipes,
não é, em lugar nenhum, inferior a R$15 mil, a R$20
mil para que o profissional possa se dedicar em tempo integral, porém não em regime de dedicação exclusiva. Então, nós não estamos deixando de ter uma
melhor distribuição porque os salários no interior são
defasados. Não corresponde à realidade essa questão.
Aí argumentam: não, não é o salário; são as condições de trabalho. Mas quantos avanços foram feitos
nos últimos anos no sentido de propiciar a esses profissionais, primeiro, que pudessem ter acesso a uma
especialização adequada?
Agora mesmo, o Ministério da Saúde implantou
uma política de incentivo em regiões de difícil acesso,
garantindo ao profissional que viesse a trabalhar nessas áreas uma pontuação diferenciada e importante
para a obtenção de vagas para a especialização no
regime de residência médica.
Em quantos lugares não foi implantada a telemedicina, que permite que um profissional, no interior do
Amazonas, comunique–se com outro profissional em
qualquer hospital público ou em qualquer universidade
do País para discutir – com dois, com três, com quatro
ou até com um número maior de profissionais – determinados casos, determinadas situações? Quanto não
se avançou também na criação das condições para o
atendimento de emergência, inclusive em lugares remotos do Brasil?
O Samu é uma realidade nacional, abrangendo
mais de 100 milhões de brasileiros. Portanto, trata–se,
se não existem as condições, de nós juntarmos para
tê–las, e não de usar isso como argumento para que,
no Brasil, nós deixemos de formar novos profissionais.
Isso se assemelha muito mais à defesa de uma reserva
de mercado do que à defesa da qualidade do serviço
que é prestado à população brasileira.

459

Abril de 2012

As entidades de representação médica, ao mesmo
tempo em que dizem que não se deve resolver o problema com medidas emergenciais, criticando as ações
do Governo, não apresentam – e há muitos anos nós
discutimos isso – uma proposta para fixar o profissional no interior, para criar as verdadeiras condições de
trabalho para que ele lá esteja. Contrapõem–se à ideia
de revalidação dos diplomas de profissionais formados
no exterior, mas o que apresentam como alternativa?
Pois, no Brasil, mais de mil Municípios não têm condição
de ter um profissional médico em tempo permanente.
É preciso que essas categorias apresentem à Nação,
ao Congresso Nacional a sua solução para o problema. Simplesmente se colocar contra não é a solução.
Quando se fala do serviço civil obrigatório vem
o argumento: “Não, a universidade tem o papel de formar o profissional não com a exigência de que ele dê
um retorno para o serviço público; não é esse o papel
da universidade”. Ou seja, quando se trata de uma
intervenção do Estado para beneficiar a população,
há sempre um questionamento e uma negativa a que
isso venha a acontecer, porém, no momento em que
as categorias exigem uma intervenção do Estado para
regular, por exemplo, sua relação com o setor privado,
não há pudor em se fazer isso.
Portanto, o que nós queremos, muito mais do
que críticas às posições que o Governo vai assumir, e
com muita coragem... E nós defendemos essa posição,
defendemos as atitudes do Ministro Alexandre Padilha
em buscar uma solução para o problema da carência
dos profissionais. Esse é o momento de recebermos
essas propostas.
O que fazer para acabar com a concentração de
profissionais no nosso País? O que fazer para fixar
os profissionais nas suas respectivas áreas? E não
adianta falar de soluções que não estão calcadas na
realidade. Por exemplo: carreira única no Sistema Único
de Saúde. Nós somos absolutamente favoráveis, mas
elas não podem ocorrer da forma como ocorre no Poder Judiciário e no Ministério Público.
Ora, o Poder Judiciário existe na esfera federal e
estadual. Não existe na esfera municipal. As atribuições
do Poder Judiciário federal são diferentes no estadual em vários aspectos. No entanto, no Sistema Único
de Saúde nós temos uma estrutura tripartite na qual
o Município exerce um papel, o Estado exerce outro e
o Governo Federal exerce outro.
O Poder Judiciário estadual tem uma carreira
para o Judiciário estadual. O Poder Judiciário federal
tem uma carreira para o Poder Judiciário federal. E
elas não se misturam.
Só é possível construir uma carreira única para o
Sistema Único de Saúde se nós tivermos um modelo
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de contratação de um profissional que possa trabalhar
em qualquer cidade, em qualquer nível, mas mediante a contratação por um regime único, por um sistema único, que entendemos deva ser um sistema de
fundações públicas, estatais, de direito privado, como
acontece, por exemplo, no Estado da Bahia ou como
a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que,
em nível hospitalar, vai trabalhar em todos os Estados
brasileiros para a contratação de profissionais.
Só que, quando se trata do tema fundação estatal,
pública, de direito privado, empresa estatal hospitalar,
novamente se rebelam essas corporações para dizer
que não, não é aceitável. Então, que se apresente a
fórmula milagrosa capaz de criar as condições para
que, no Brasil, cada cidadão, cada cidadã tenha o
direito elementar que é garantido pela Constituição.
De que adianta falar em sistema público universal gratuito, integral, equânime, se no interior do
Amazonas não há um profissional para atender a um
cidadão? Se no Nordeste, em muitos Municípios, não
há profissionais em tempo integral?
Então, vamos nos despir dos preconceitos, das
ideias preconcebidas, e façamos um debate, uma
discussão em que todos os segmentos possam estar
presentes não para defender o seu quinhão, mas para
pensar um Brasil onde a saúde, de fato, torne–se um
direito de todos.
Não sou adversário da categoria médica. Pelo
contrário, sou também médico e exerci, por muitos
anos, a minha profissão. Mesmo recentemente, desempenhei trabalhos na área do magistério, mas sempre
vinculado à área de saúde, e entendo que nós, como
médicos, devemos tratar esse debate de uma forma
ampla. Também devemos nos incorporar para apresentar soluções para o Brasil, soluções para o País,
principalmente para os mais pobres, aqueles que só
têm o Sistema Único de Saúde como alternativa de
acesso aos serviços de promoção e de recuperação
de saúde e de prevenção de doenças.
Portanto, Sr. Presidente, agradecendo a sua tolerância, faço esse desafio.
Tenho aqui à minha frente o nobre e eficiente Presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado,
que já fez aprovar, em nossa Comissão, um grande
debate sobre esse tema, que, parece–me, acontecerá
no dia 25. Esse será o momento de todos esses segmentos se encontrarem para pensarmos uma solução
para esse problema, sob pena de ficarmos o tempo
inteiro fingindo que, no Brasil, temos um sistema que
atende a toda a população brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Humberto Costa. V. Exª,
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com muita propriedade, fala sobre saúde e, como foi
Ministro, orienta a nossa bancada nesse sentido. Sei,
com certeza, que muitos Senadores acompanham a
sua posição quanto a esse tema.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Concedo a palavra ao Senador Petecão, pela ordem.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é apenas
para registrar que eu, agora pela tarde, estava numa
agenda lá no Itamaraty, acompanhando uma delegação de bolivianos, irmãos nossos, bolivianos, e não
pude participar das votações que ocorreram aqui no
plenário da Casa. Eu gostaria que ficasse registrado
aqui que o nosso voto foi a favor das indicações que
tivemos hoje aqui, na sessão da tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento. Sei
que estava em missão importante, junto ao Itamaraty.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Obrigado, Presidente.
SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra, neste momento, como orador
inscrito, ao Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs.
Senadores, TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
Srªs e Srs, ao longo dos últimos meses, temos ocupado a Tribuna para falar de medidas necessárias para
promovermos uma reengenharia da economia brasileira, tão ousada quanto foi o Plano Real no processo
de estabilização da moeda.
Apontamos a necessidade de o Governo focar no
superávit nominal e não apenas no superávit primário,
na importância da renegociação das dívidas dos Estados e Municípios e em baixarmos a taxa Selic para
garantir o acesso ao crédito mais compatível com os
valores praticados no mercado mundial.
Embora entendamos que as ações do Governo
sejam mais pontuais e não façam parte de um plano
estratégico para diminuir o custo Brasil, temos de reconhecer o esforço para se baixar a taxa Selic. Temos
de reconhecer, também, a ação dos bancos públicos
no sentido de reduzir os juros praticados no mercado
e estimular a concorrência bancária.
A Caixa Econômica Federal, por exemplo, reduziu a taxa de juros para empréstimos consignados
em folha de pagamento para 1,2% ao mês, o que não
é ideal, mas já diminui consideravelmente o spread
bancário nessa operação.
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A conta é simples: o custo de captação da Caixa
hoje está variando entre 6% e 9%, e a taxa do valor
cobrado chega a 15,38 % ao ano, com a capitalização.
Ainda é alta, mas sinaliza para uma nova diretriz no
mercado financeiro.
Os bancos públicos e privados passam da hora
de praticar um spread bancário mais compatível com
a realidade internacional.
Isso seria fundamental, sobretudo num momento
em que se torna necessário manter o ritmo da economia
nacional em favor dos interesses maiores da Nação.
O spread bancário é, sem qualquer dúvida, um
dos maiores componentes do custo Brasil, porque onera o tomador de empréstimos com taxas impensáveis
para o atual contexto da economia brasileira. O spread bancário elevado é um fardo para a classe média
e obstrui o empreendedorismo: pegar empréstimos no
Brasil é sinônimo, em boa parte das vezes, de contrair
uma dívida impagável.
S. Exª, o Senador Jayme Campos, como empresário, sabe o quanto pesa e o quanto é difícil encarar
empréstimos com esses juros praticados no País.
Vejamos, Sr. Presidente, algumas das taxas praticadas no mercado brasileiro. O cartão de crédito e o
cheque especial são os dois maiores vilões da história. Um correntista que não pague rigorosamente as
faturas do cartão em dia será taxado em 10,63% ao
mês. Isto mesmo: 10,63% ao mês. A taxa ao mês é
maior que o valor da Selic ao ano. Isso pode resultar
em 236% de juros ao ano, para quem contrai dívidas
em cartão de crédito. O cheque especial cobra 8,28%
ao mês, o que representa 159% ao ano.
Ora, não há argumento razoável para justificar
taxas como essas, que contrariam até mesmo a Constituição de 1988. Na prática significa que, se um cidadão gastou mil reais no cartão de crédito e, por alguma razão, só consegue pagar o mínimo por mês, vai
terminar o ano com a mesma dívida original.
Depois de o consumidor ter pago 236% de juros
ao ano sobre o saldo, a dívida nunca vai abaixar. Com
o cheque especial, a história é, com certeza, bastante
semelhante.
Que se entenda aqui, não queremos estimular o
endividamento sem propósito ou planejamento, mas,
numa emergência, o pai e a mãe de família podem
precisar utilizar esses mecanismos de crédito. Aí, Srªs
e Srs. Senadores, provavelmente a emergência se tornará um calvário.
A verdade dura é que a redução da taxa Selic não
tem resultado na diminuição proporcional das taxas
cobradas no mercado. Nos empréstimos pessoais nos
bancos, de modo geral, paga–se a taxa de 58% ao ano.
Nas financeiras de crédito fácil, a taxa chega a 158%.
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Para as empresas, o panorama não é nada favorável tampouco. O capital de giro é taxado a 32,61%
ao ano, o desconto de duplicatas a 38,31%e a conta
garantida, a 102%.
Essa realidade se constitui num obstáculo ao empreendedorismo, um desestímulo a quem deseja abrir
ou manter o próprio negócio. A taxa mais favorável na
ponta do lápis é a do financiamento de veículos, 26%
ao ano. Mas, ainda assim, é muito salgada.
A sorte do setor financeiro, para o azar dos consumidores brasileiros, é que a população ainda não se
acostumou a somar os juros anuais e compará–los ao
valor da dívida contraída. Lamentavelmente, o cidadão
médio ainda continua preocupado em saber apenas: a
prestação cabe ou não no orçamento mensal.
Mas isso precisa mudar se o desejo for criar as
condições objetivas para uma economia dinâmica e
moderna, compatível com o momento atual do Brasil.
E não me venham argumentar que o spread bancário
é alto apenas porque sofre os efeitos da inadimplência e dos impostos cobrados pelo próprio Governo. De
acordo com a Febraban, os impostos diretos chegam
a 21,9% da composição da taxa de juros, e o depósito
compulsório fica em 4,1%. A inadimplência representa
28,7%, e o custo administrativo, 12,6%
Mas o lucro líquido nos empréstimos bancários
está em torno de 32,7%. É um negócio da China, Senhor Presidente! Para se ter uma idéia, a margem líquida do setor produtivo é da ordem – as maiores – de
10% a 12%. As maiores. A média é de 7%. Por outras
palavras, é bem melhor emprestar dinheiro que produzir. Aí fica difícil, porque, numa economia emergente,
o setor produtivo precisa de estímulos de toda sorte.
O que nós queremos é gente ousada, com vontade de abrir pequenos e grandes negócios. O que nós
queremos é fomentar o espírito empreendedor e criativo
de todos os brasileiros.Mas com um spread bancário
desses, nem o empreendedor em potencial se arrisca,
nem a classe média quer contrair empréstimos. Não
temos nada contra o lucro dos bancos, porque não há
como construir uma economia forte sem um sistema
financeiro vigoroso. Mas precisamos fazer prevalecer
o interesse público e coletivo.
Com a intervenção efetiva do Banco do Brasil e
da Caixa Econômica Federal no mercado financeiro,
é bem provável que os bancos privados revejam as
taxas de juros.
Isso é uma questão de Estado.
Os bancos precisam fazer um esforço conjunto
para diminuir o spread bancário, porque isso terá um
impacto positivo importantíssimo sobre a economia O
caminho para o desenvolvimento sustentável passa
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necessariamente por taxas de juros mais compatíveis
com a realidade internacional.
Passamos da hora de rever essa questão.
Por meio do diálogo, apelamos ao setor financeiro para que pratique taxas de juros capazes de estimular o empreendedorismo e de tornar o acesso ao
crédito mais fácil.
Aliada à busca pelo superávit nominal, a redução
do spread traria um estímulo importante ao mercado.
Essa é uma precondição para modernizarmos a economia brasileira, tão importante quanto a renegociação
da dívida dos Estados e dos Municípios, tão importante
quanto a gestão pública de resultados e a revisão do
pacto federativo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Srªs e
Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento o Senador Cyro Miranda
pelo belo pronunciamento na tarde de hoje. V. Exª foi
no cerne da questão. De fato, hoje a melhor coisa que
existe no País é ser banqueiro, tendo em vista que o
setor produtivo hoje está realmente penalizado diante
das taxas de juros altíssimas. Isso, lamentavelmente,
o negócio de uma maneira em geral, seja na indústria
ou no comércio.
V. Exª está de parabéns.
Pela ordem, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria
pedir a palavra para fazer uma rápida colocação com
a aquiescência do Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos Bloco/
DEM – MT) – Eu consulto o Senador Paulo Paim se
concorda com o pleito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sim.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR.) –
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª é
sempre o líder.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos Bloco/
DEM – MT) – Um líder sempre será líder, conforme a
palavra do Senador Paulo Paim.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei rápido.
Sr. Presidente, gostaria de agradecer ao Senador
Paulo Paim pela deferência. Eu pedi a palavra exatamente para marcar a minha posição a favor de uma
emenda constitucional que chegou a esta Casa, já está
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e
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deverá ser votada em mais alguns dias. É a chamada
PEC da música, a emenda constitucional que procura
introduzir o benefício tributário para a música brasileira,
para a não incidência de impostos na venda de CDs
e DVDs, tentando buscar caminhos para combater a
pirataria e para reforçar a cultura brasileira.
Nós estamos, no art. 150, acrescentando essa
imunidade tributária a fonogramas e videofonogranas
musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros, e/ou obras
em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem
como os suportes materiais ou arquivos digitais que
os contenham, salvo na etapa de replicação industrial
de mídias ópticas de leitura a laser.
Essa proposta, portanto, vai ampliar a comercialização de CD´s e DVD´s de música brasileira e, como
eu disse, vai combater a pirataria, vai estimular a produção de milhares de novos compositores e músicos,
facilitando a venda de seus produtos e trazendo esses
trabalhos para a formalidade. Vai, ainda, fortalecer o
mercado da música brasileira em toda a sua diversidade regional e, com isso, valorizar a cultura nacional.
Indiscutivelmente, essa PEC tem o apoio da grande
maioria dos Senadores e Senadoras desta Casa e
fortalece os artistas brasileiros.
Queria, aqui, Sr. Presidente fazer esse registro
e dizer do meu apoio. Vamos votar favoravelmente na
Comissão de Constituição e Justiça e, depois, pedir
urgência dessa PEC no Plenário porque, sem dúvida
nenhuma, é um instrumento importante para combater a pirataria, para combater o desvio dos produtos
que são hoje feitos em nosso País e no mundo todo
e, de certa forma, para empreender um investimento
importante para a cultura brasileira.
Era esse o registro que gostaria de fazer. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento o Senador Romero Jucá
por essa notícia alvissareira em relação à emenda da
PEC, no art. 150, porque acho que, de fato, o Governo vai desonerar a questão da música, isso porque,
diante dos impostos que deixarão de ser cobrados,
permitirá acabar com a pirataria no Brasil. Lamentavelmente, CD no Brasil hoje é caro, diante dos impostos
que são recolhidos.
Está de parabéns o autor dessa proposta. Certamente, vai ter o apoio de todos nós Senadores nesta Casa.
Parabéns, Senador, pela notícia muito importante!
Com a palavra o ilustre Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Jayme Campos, venho à tribuna e queria, em primeiro
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lugar, cumprimentar a Ordem dos Advogados do Brasil,
a OAB do Rio Grande do Sul que, nesta quarta–feira,
dia 11 de abril, completou 80 anos de fundação.
Atualmente, o Presidente Estadual da OAB é o
advogado Cláudio Lamachia. As celebrações da data
têm início hoje e se estendem até sexta–feira. Às 16
horas de hoje, a Assembleia Legislativa realizou sessão extraordinária em homenagem à instituição. Hoje
à noite também se iniciou, às 9 horas, no auditório
Dante Barone da mesma Assembleia do Estado, a VI
Conferência Estadual dos Advogados, o maior evento
jurídico do sul do País. O tema central foi: Direito, Advocacia e Processo – OAB/RS 80 anos de História e
os Novos Rumos da Advocacia.
Essa conferência, Sr. Presidente, reunirá advogados, juristas, bacharéis, pensadores e estudantes
e terá 23 painéis no centro de eventos do Hotel Plaza São Rafael, além da apresentação da peça teatral
“Liberdade, um sonho intenso”, e ainda uma série de
shows culturais.
Sr. Presidente, essa conferência, que já tem história no sul do País pelos temas que aborda, de interesse da sociedade, neste ano tem como prioridade
o conceito de cidadania, o conceito do Estado democrático de direito do Estado brasileiro. Serão debatidas
questões como a democratização do acesso à Justiça,
uma nova abordagem em torno do ensino jurídico, o
processo eletrônico, a evolução das ferramentas tecnológicas, as ações políticas contra a corrupção, a ética
na política, políticas públicas e mudanças legislativas.
A programação inclui ainda temas como o novo
Código de Processo Civil, alterações do Código de
Processo Penal, aspectos controvertidos do Direito de Família, do Direito do Consumidor e do Direito
Ambiental, questões tributárias, municipais, processo
eletrônico, a Lei Maria da Penha, a discriminação nas
relações trabalhistas, a Lei de Drogas, entre outros.
Sr. Presidente, eu havia sido convidado para estar presente naquele evento. Não pude comparecer,
em razão do nosso trabalho no Congresso. Agradeço
o convite que me foi feito pela OAB – 80 anos de luta
em defesa da democracia, da justiça, da igualdade e
da liberdade.
Portanto, usei este espaço da tribuna para fazer
a minha saudação à OAB/Rio Grande do Sul, entidade
que fez muito, está fazendo muito e tem muito ainda
a contribuir com as liberdades democráticas, jurídicas
e com o desenvolvimento do nosso País, em todos os
aspectos, para o bem de nosso povo. Com certeza,
lá eu falaria da Previdência; com certeza, lá eu falaria
da minha luta aqui em defesa dos aposentados e do
fator previdenciário. Não lá estive, mas tenho certeza
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de que a OAB defende, com muita convicção, esses
pontos de vista.
Sr. Presidente, quero falar de outro tema que me
é também muito caro. Quero manifestar desta tribuna
o meu desejo de que a gente faça um ajuste no Regimento Interno da Casa e no trabalho das comissões.
Digo isso e vou explicar.
Hoje, pela manhã, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto de lei que dispõe sobre a
concessão de aposentadoria especial ao segurado
do Regime Geral da Previdência, ao chamado coletor de lixo. Foi importante a aprovação desse projeto,
que teve a relatoria do Eduardo Suplicy e é projeto do
Senador Vicentinho.
Acontece, Sr. Presidente, que havia um projeto
de nossa autoria, de 2010 –, e esse é de 2011 – com
o mesmo corpo, com o mesmo escopo, só que o meu
falava também da insalubridade do chamado trabalhador que atua na coleta do lixo. Não vejo problema
nenhum. Eu estava lá e inclusive defendi a aprovação
do projeto, mas acho eu, Sr. Presidente, que seria um
melhor conceito, seria um melhor arranjo, quando dois
projetos tratam da mesma questão, se prevalecesse o
projeto que está há mais tempo tramitando na Casa,
até porque esse nosso projeto tinha o parecer também
favorável do Senador relator da matéria, que me explicou depois que, por motivo de doença, ele não estava
presente na comissão.
Sei que há um movimento até para que os projetos tramitem juntos aqui no plenário, Senador Jayme Campos.
Tenho dito que de minha parte não há necessidade.
O projeto é idêntico praticamente ao que eu tinha
apresentado em 2010 e esse foi apresentado em 2011.
Tenho o maior carinho pelo Senador e sei que não foi
plágio e nem cópia. Foi coincidência.
Ele foi solicitado, foi demandado, pediu para a
consultoria e a consultoria fez o projeto, o Senador
Suplicy relatou e deu para aprovação.
O meu projeto era relatado por um Senador da
Bahia, o mais antigo Senador da Bahia, o Senador
João Durval.
Está aqui o Presidente da Comissão.
O Senador João Durval, constrangido, hoje me
dizia: O meu parecer também era favorável ao Senador.
Como é que nós fazemos agora? Eu disse: Senador,
o importante é que o projeto foi aprovado.
Embora o regimento aponte que deva prevalecer
o mais antigo nesses casos. O importante para nós é
que a consultoria deveria fazer esse papel.
Como são dois projetos idênticos e o parecer é
o mesmo, deveria prevalecer o mais antigo.
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Como estou na Casa há tantos anos, eu diria que
são mais de uma centena de projetos nesses 26 anos,
aconteceram situações como essa comigo e também
com outros parlamentares.
Tínhamos de estabelecer um critério para não
criar esse constrangimento a um grande Senador, como
o Senador Vicentinho, e outro Senador. “Esse projeto é
idêntico ao meu. Como é que o meu foi apresentado,
o parecer é o mesmo e não foi aprovado?”
Teve outro que me lembro que criou um constrangimento entre eu e a minha querida Senadora Ana
Amélia, que era a tal alta programada. Uma semana
antes, foi aprovado um projeto, aí de minha autoria, e,
semana seguinte, aprovado o projeto dela, também
com o mesmo teor.
Então, tínhamos que ajustar isso – aí foi quase o
inverso – para que isso não acontecesse.
Numa oportunidade – agora quero dar a mão à
palmatória – com o Senador Inácio Arruda. Havia um
projeto que beneficiava com menos imposto e tributo
a venda de bicicletas. Eu apresentei um projeto que o
Senador Inácio Arruda já tinha apresentado; quando
eu percebi, o que eu fiz? Mandei o meu ser retirado e
apensado ao dele, porque ele me alertou – eu não alertei ao Senador Vicentinho – disse: Não, Senador, faça
o seguinte: o seu é o original, o meu sai e apensa ao
seu. Ele disse: “Por mim, tudo bem. Só quis alertar que
existe um projeto idêntico a esse que você apresentou.”
Na verdade, deveria haver uma norma que regulamentasse isso, para evitar – sei que todos os Senadores têm a maior boa intenção – de apresentarem
uma proposta já apresentada por outro Senador há
dois anos ou há cinco anos. E, se a Consultoria não
avisa, o Senador, com a maior boa intenção, como vi
hoje o brilhante Senador Vicentinho contando a história de que foi inclusive o Orlando, lá do interior do seu
Estado, que mandou a proposta, ele apresentou e foi
construído pela Consultoria.
Eu acho que tem que se fazer esse ajuste com
a maior boa intenção. Eu sou um daqueles que sempre elogia a Consultoria do Senado, para evitar esse
constrangimento. Para mim, é meio bobo o constrangimento, mas não é bom. Já que existe uma proposta,
quem sabe então até apensar; apensa–se de imediato,
encaminha e vota os dois, mas num único momento.
Senador Jayme Campos, como Presidente de
uma Comissão das que mais atua, no meu entendimento, na Casa. E eu sou Presidente da Comissão
que mais vota projeto toda quarta–feira.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim. Quero apenas fazer
uma intervenção dizendo que, de fato, nós temos que
ter alguma coisa, uma regulamentação, diante do fato
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de que um projeto mais antigo tem prioridade em relação ao mais novo. Todavia, o que é mais importante
diante de tudo isso, como V. Exª hoje externou na Comissão, é que o projeto foi aprovado e, sobretudo, vai
atender aos nossos garis, às pessoas que limpam as
nossas cidades, que embelezam as cidades. V. Exª, da
maneira que sempre é, um estadista, um democrata,
demonstrou que o que valeu a pena de tudo isso aí
foi a aprovação do projeto. Eu tenho a certeza absoluta, V. Exª bem disse, e estamos recebendo ali até o
telefonema de alguns garis do Estado do Rio de Janeiro, manifestando e dizendo: “Olha, o que valeu foi
a aprovação do projeto”.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E cumprimentaram também V. Exª, pela decisão: “Deixa votar. Deixa votar”.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Eu
acho que o que valeu a pena foi a conquista desses
milhões de brasileiros, que muitas vezes estão à margem da cidadania, diante da sua contribuição e que,
sobretudo, não eram reconhecidos. E, desta feita, houve
o trabalho magnífico e extraordinário de V. Exª, que já
tinha apresentado esse projeto e não criou nenhuma
celeuma, não criou nenhum problema. Pelo contrário, foi solidário ao Senador Vicentinho Alves, que até
emocionado contou o fato do telefonema de um gari de
Porto Nacional, da sua cidade no Estado de Tocantins,
e o Senador disse que um compromisso de campanha
política dele foi que, se fosse eleito Senador da República, iria apresentar esse projeto. Então, tenho certeza
que até o próprio Senador Vicentinho Alves, ele não
tinha conhecimento anteriormente desse projeto que
V. Exª já tinha apresentado há dois anos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sim, ele
não tinha conhecimento.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Mas,
de tudo isso, o que valeu a pena, Senador Paulo Paim
– e V. Exª ali de fato manifestou – foi que o projeto foi
aprovado, e certamente V. Exª está com a consciência
tranquila do seu dever cumprido, como um homem público que sempre esteve aqui na defesa dos interesses
da classe trabalhadora brasileira. De maneira que eu
quero aqui, uma vez mais, cumprimentá–lo pelos projetos exitosos que tem apresentado, não só na minha
Comissão, mas certamente em outras Comissões; não
só nesta Casa, como também na Câmara, como Deputado Federal, como sempre acompanhei. Eu disse
e reitero aqui: sempre fui seu admirador, pela sua coragem na defesa do interesse do trabalhador brasileiro, dos nossos aposentados, dos idosos. E hoje V. Exª
disse muito bem lá: “Qual será o futuro dos idosos do
Brasil?” Lamentavelmente, o cidadão chega a determinado ponto da vida e, quando mais precisa, o salário
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às vezes está achatado. V. Exª tem a nossa admiração.
Imagino que V. Exª também aplaudiu o gesto de grandeza do Senador Vicentinho ao apresentar um projeto
lindo como esse, que atende alguns milhões de garis
deste Brasil. Cumprimento V. Exª uma vez mais, diante
dos projetos que tem apresentado aqui na defesa dos
interesses sobretudo dos menos afortunados deste
País. Parabéns, Senador Paulo Paim!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Jayme Campos. Quero cumprimentar
o Senador Vicentinho, que, quando percebeu, disse:
“Então, vamos apensar os dois, Paim!” Eu repliquei:
“Não, porque, se nós apensarmos, trava tudo e não
se vota. Vamos votar o seu. O meu, na sequência, fica
para a história como registro”. Então, deixo aqui meus
cumprimentos a V. Exª pela decisão em comum acordo, inclusive com o Senador Rollemberg, que também
tinha um projeto semelhante.
E ficam aqui os elogios ao Senador Vicentinho
pela aprovação do projeto. E nós nos sentimos coautores: V. Exª pela decisão, tendo a concordância de
todos aqueles que tinham projetos similares. E o homenageado do dia eu diria que é o Senador Vicentinho, mas, como disse V. Exª, o homenageado mesmo
é o gari, que viu seu projeto, depois de muitos anos,
ser aprovado.
Por fim, Sr. Presidente Ciro Nogueira, quero também deixar registrado que tenho o maior respeito pela
OIT, pela importância da regulamentação que ela faz
no mundo pelo seu trabalho. A OIT, com sede em Genebra, orienta a legislação para todos aqueles que
são signatários.
A ideia de uma legislação trabalhista internacional ganhou força a partir da Revolução Industrial do
século XVIII e XIX.
No início do século XX, houve a necessidade de
restaurar a economia e as relações sociais no pós I
Guerra.
Em 1919, foi criada a OIT, tendo como premissa
fundamental a de que “a paz permanente somente poderia ser alcançada se fosse baseada na justiça social”.
Acredito - e é por isso que estou aqui hoje, mês
de aniversário da Organização Internacional do Trabalho - que devemos fazer um reconhecimento ao seu
incansável trabalho.
Desde a sua criação, a OIT é considerada, pelo
mundo sindical, como um suporte para sua ação e
seu ponto de contato chave no plano internacional,
ou seja, a mola que impulsiona o crescimento, que é
o trabalho. E, quando falo trabalho, eu falo de empregado e empregador.
De acordo com sua Constituição, “...se alguma
nação não adotar condições humanas de trabalho,

465

Abril de 2012

esta omissão constitui um obstáculo aos esforços de
outras nações que desejem melhorar as condições dos
trabalhadores em seus próprios países.”
E assim, Sr. Presidente, a OIT tem buscado soluções que permitam a melhoria das condições de
trabalho no mundo. No Brasil, ela tem mantido representação desde a década de 1950, ano em que nasci.
Coincidência, década de 50, ano em que nasci, eu,
que falo tanto em direitos dos trabalhadores. A OIT
nasce em 1950 – eu nasci em 15 de março de 1950 –,
com programas e atividades que refletem os objetivos
dessa grande Organização ao longo de sua história,
da sua vida.
Além da promoção permanente das Normas
Internacionais do Trabalho, do emprego, da melhoria
das condições de trabalho e da ampliação da proteção social, a atuação da OIT no Brasil tem se caracterizado, no período recente, pelo apoio ao esforço
nacional de promoção do trabalho decente em áreas
tão importantes como o combate ao trabalho forçado,
ao trabalho infantil e ao tráfico de pessoas para fins de
exploração sexual e comercial, à promoção da igualdade de oportunidades e tratamento de gênero e raça
no trabalho e à promoção de trabalho decente para os
jovens, e combatendo todo tipo de preconceito. São
marcas da OIT.
Gostaria de destacar que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) lançou um concurso de vídeo
para jovens entre 18 e 29 anos sobre os efeitos da crise
mundial de emprego em suas vidas e de suas comunidades. Três ganhadores serão convidados a ir para
Genebra, com todas as despesas pagas, para assistir
ao Fórum de Emprego Juvenil da OIT. Os ganhadores
terão a oportunidade de projetar suas produções no
Fórum, a ser realizado entre 23 e 25 de maio de 2012.
Esse Fórum, senhoras e senhores, vai reunir
mais de cem jovens comprometidos com a promoção
do trabalho decente.
O evento vai servir para que os jovens possam
dividir suas experiências e opiniões sobre a situação
atual do emprego e também para que discutam sobre
iniciativas de sucesso que permitam a criação de mais
e melhores postos de trabalho para a juventude. Nós,
aqui no Brasil, estamos discutindo.
E, mais uma vez, dirijo–me a V. Exª, Senador
Jayme Campos, porque V. Exª, quando eu lhe pedi,
embora outros tenham lhe pedido, manteve a sua palavra. Sei que V. Exª tem o mesmo carinho com todos
os Senadores e Senadoras, mas V. Exª disse: “Olha, o
Paim pediu primeiro, e, só por isso, eu vou dar a ele a
relatoria do Estatuto da Juventude.” V. Exª manteve sua
palavra. Não foi nenhum benefício especial. Percebo
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o carinho com que V. Exª trata todos os Senadores e
todas as Senadoras.
Sr. Presidente, para concluir, outra notícia que
quero dividir, compartilhar sobre a OIT é que seu escritório no Brasil lançou, no Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), o primeiro curso à
distância em língua portuguesa, para disseminação
dos conteúdos do programa GRPE – Gênero, Raça,
Pobreza e Emprego.
Inicialmente, o curso vai ser ministrado a uma
turma piloto com o objetivo de colher eventuais sugestões. Concluída essa etapa, o curso ficará disponível
na Universidade do Serpro. Existe a possibilidade de
conceder acesso para pessoas de outros órgãos governamentais, de outros países e empresas para também
conhecer a importância desse Programa.
O GRPE é a sigla pela qual ficou conhecido o
Programa de Fortalecimento Institucional da OIT para
a igualdade de gênero e raça, erradicação da pobreza
e geração de emprego.
Seu objetivo principal é promover a transversalização das dimensões de gênero e raça nas políticas
públicas de erradicação da pobreza e geração de
emprego.
A Diretora do escritório da OIT, Laís Abramo,
afirmou que “o principal instrumento do Programa, o
Manual de Capacitação Modular, é também uma sistematização dos conceitos e experiências desenvolvidas
pela OIT e seus parceiros no mundo.”
Sr. Presidente, quero concluir, solicitando que V.
Exª considere na íntegra o meu pronunciamento.
Faço minha conclusão, dizendo que lamento que
a OIT possua em torno de 196 convenções, mas que
o Brasil seja signatário de somente 96. Eu gostaria
que o Brasil pudesse um dia dizer que é signatário de
todas as convenções da OIT.
Agradeço a V. Exª, Senador Ciro Nogueira, e
peço que V. Exª considere na íntegra os meus três
pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é com satisfação que parabenizo a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio Grande do Sul,
que nesta quarta–feira, dia 11 de abril, está completando 80 anos de fundação.
Atualmente o presidente estadual da OAB é o
advogado Claudio Lamachia. As celebrações da data
iniciam hoje e se estendem até sexta–feira.
Às 16 horas, a Assembleia Legislativa realiza sessão extraordinária em homenagem à instituição. Às 19
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horas, no auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa, será aberta a Sexta Conferência Estadual de
Advogados, o maior evento jurídico do sul do País, com
tema central “Direito, Advocacia e Processo – OAB/RS:
80 anos de História e os novos rumos da Advocacia”.
Essa conferência reunirá advogados, juristas,
bacharéis, pensadores, estudantes e terá 23 painéis
no centro de eventos do Hotel Plaza São Rafael, além
da apresentação da peça teatral “Liberdade, um sonho
intenso” e de vários shows culturais.
Sr. Presidente, essa conferência, que já tem história no sul do País, pelos temas que aborda de interesse da sociedade, neste ano tem como prioridade
o conceito de cidadania, do Estado Democrático de
Direito e do Estado brasileiro.
Serão debatidas questões como a democratização
do acesso à Justiça, uma nova abordagem em torno
do ensino jurídico, o processo eletrônico, a evolução
das ferramentas tecnológicas, as ações políticas contra a corrupção, a ética na política, políticas públicas
e mudanças legislativas.
A programação incluiu ainda temas como o novo
Código de Processo Civil e alterações do Código de
Processo Penal, aspectos controvertidos de Direto
de Família, do Direito do Consumidor e do Direito
Ambiental, questões tributárias municipais, Processo
Eletrônico, a Lei Maria da Penha, a discriminação nas
relações trabalhistas, a Lei das drogas, entre outros.
Sr. Presidente, por questões de agenda, de compromissos assumidos anteriormente, de nosso trabalho
aqui no Senado Federal, não posso comparecer as celebrações dos 80 anos da OAB do Rio Grande do Sul.
Portanto, utilizei este espaço da tribuna para fazer
a minha saudação a OAB/RS, entidade que fez muito,
está fazendo e tem muito ainda a contribuir com as liberdades democráticas, jurídicas e o desenvolvimento
do nosso País e o bem estar do nosso povo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, desejo manifestar nesta Tribuna o desejo
de que projetos de extrema importância sejam votados com maior brevidade por esta Casa Legislativa!
Digo isto, porque hoje, pela manhã, na Comissão
de Assuntos Sociais, foi votado um Projeto do Senador Vicentinho Alves, com Relatoria do Senador Eduardo Suplicy, o PLS 577 de 2011, que dispõe sobre a
concessão de aposentadoria especial ao segurado do
Regime Geral que exerça atividades de coleta de lixo.
Não tem problema algum lembrar que um projeto,
de minha autoria, anterior a este, o PLS 155 de 2010,
até mesmo mais amplo que este, pois regulamenta não
somente a aposentadoria especial, como também re-
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gulamenta o pagamento de adicional de insalubridade
ao trabalhador que exerça as atividades de coleta de
lixo e de varredura de vias e de logradouros, desde o
ano passado está aguardando o parecer do Relator
nesta mesma Comissão.
Como não foi votado, poderá inclusive ser incorporado a este durante a tramitação, pois quero dizer
que o importante é que esta categoria seja beneficiada!
Vale reforçar aqui nesta Tribuna, Srs. Senadores e
Sras. Senadoras, que tantos outros projetos que já mencionei aqui, ontem mesmo, sofrem obstáculos durante
sua tramitação, por um motivo ou outro e ficam inertes
nas Comissões, muitas vezes nem entram na pauta.
E, são muito importantes para toda a sociedade!
Por fim, fica aqui minha manifestação e meu apelo com tom de indignação, para que projetos tramitem
dentro do prazo regimental.
Ainda vou escrever um livro sobre os obstáculos
da vida legislativa que só prejudicam a credibilidade
desta Casa e a sociedade como um todo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, todos nós somos temos consciência do
que as leis trabalhistas representam para o País.
A ideia de uma legislação trabalhista internacional ganhou força a partir da Revolução Industrial do
século 18 e 19.
No início do século 20 houve a necessidade de
restaurar a economia e as relações sociais no pós
Primeira Guerra.
Em 1919 foi criada a OIT, tendo como premissa
fundamental a de que “a paz permanente somente poderia ser alcançada se fosse baseada na justiça social”.
Acredito, e é por isto que estou aqui hoje, mês
de aniversário da Organização Internacional do Trabalho, que devemos fazer um reconhecimento ao seu
incansável trabalho.
Desde a sua criação, a OIT é considerada pelo
mundo sindical como um suporte para sua ação e seu
ponto de contato chave no plano internacional.
De acordo com sua Constituição “...se alguma
nação não adotar condições humanas de trabalho,
esta omissão constitui um obstáculo aos esforços de
outras nações que desejem melhorar as condições dos
trabalhadores em seus próprios países”
E assim, Sr. Presidente, a OIT tem buscado soluções que permitam a melhoria das condições de
trabalho no mundo.
No Brasil ela tem mantido representação desde
a década de 1950, com programas e atividades que
refletem os objetivos da Organização ao longo de sua
história.
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Além da promoção permanente das Normas
Internacionais do Trabalho, do emprego, da melhoria
das condições de trabalho e da ampliação da proteção social, a atuação da OIT no Brasil tem se caracterizado, no período recente, pelo apoio ao esforço
nacional de promoção do trabalho decente em áreas
tão importantes como o combate ao trabalho forçado,
ao trabalho infantil e ao tráfico de pessoas para fins de
exploração sexual e comercial, à promoção da igualdade de oportunidades e tratamento de gênero e raça
no trabalho e à promoção de trabalho decente para os
jovens, entre outras.
Gostaria de destacar que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) lançou um concurso de
vídeo para jovens entre 18 e 29 anos sobre os efeitos
da crise mundial de emprego em suas vidas e de suas
comunidades.
Três ganhadores serão convidados a ir para Genebra, com todas as despesas pagas, para assistir ao
Fórum de Emprego Juvenil da OIT.
Os ganhadores terão a oportunidade de projetar
suas produções no Fórum, a ser realizado entre 23 e
25 de maio de 2012.
Esse Fórum, Srªs e Srs. Senadores vai reunir
mais de cem jovens comprometidos com a promoção
do trabalho decente.
O evento vai servir para que os jovens possam
compartilhar suas experiências e opiniões sobre a situação atual do emprego e também para que discutam
sobre iniciativas de sucesso que permitam a criação de
mais e melhores postos de trabalho para a juventude.
Outra notícia que quero compartilhar sobre a OIT
é que seu Escritório no Brasil lançou no Serviço Federal
de Processamento de Dados (Serpro) o primeiro curso
à distância, em língua portuguesa, para disseminação
dos conteúdos do programa GRPE – Gênero, Raça,
Pobreza e Emprego.
Inicialmente o curso vai ser ministrado a uma
turma piloto com o objetivo de colher eventuais sugestões e concluída essa etapa, o curso ficará disponível
na Universidade do Serpro e existe a possibilidade de
conceder acesso para pessoas de outros órgãos governamentais, empresas do Programa Pró–Equidade de
Gênero e telecentros em países de língua portuguesa.
GRPE é a sigla pela qual ficou conhecido o Programa de Fortalecimento Institucional da OIT para a
Igualdade de Gênero e Raça, Erradicação da Pobreza
e Geração de Emprego.
Seu objetivo principal é promover a transversalização das dimensões de gênero e raça nas políticas
públicas de erradicação da pobreza e geração de emprego, assim como nas estratégias e ações das organizações de empregadores e trabalhadores e outras
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organizações da sociedade civil comprometidas com
o tema.
A Diretora do Escritório da OIT, Laís Abramo,
afirmou que “O principal instrumento do Programa, o
Manual de Capacitação Modular, é também uma sistematização dos conceitos e experiências desenvolvidas
pela OIT e seus parceiros sobre esses temas e, nessa
medida, uma contribuição ao desenvolvimento da base
de conhecimentos sobre a questão das desigualdades
de gênero e raça e sua articulação com temas tão estruturais e fundamentais para a nossa sociedade como
a erradicação da pobreza e das desigualdades sociais
e a promoção do emprego”.
Quero deixar registrados nesse pronunciamento,
meus cumprimentos e agradecimentos a Organização
Internacional do Trabalho por estar sempre atenta e
disposta a ajudar na construção de uma nova realidade para Países que sofrem de males como a exclusão,
o desemprego, a miséria, a fome e o desrespeito aos
direitos do trabalhador.
O trabalho é direito de todos e precisamos nos
empenhar em criar possibilidades de emprego para
nossa gente.
Creio que devemos gerar possibilidades de fazer
brotar em cada indivíduo seu potencial de trabalho e
colher dele o bem geral a que se destina.
Era o que tinha a dizer.

ABRIL11957
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Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o
Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ciro Nogueira,
4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP
– PI) – Será considerado, nobre Senador.
Antes de passar a palavra ao nobre Senador Jayme Campos, informo que o Senado Federal recebeu
o Ofício n° 512/2012, do Presidente da Câmara dos
Deputados, submetendo à apreciação desta Casa o
Projeto de Lei de Conversão n° 7, de 2012, que reduz
a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep,
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para o PIS/Pasep
– Importação, e da Cofins – Importação, incidentes
sobre a importação e a receita de venda no mercado
interno dos produtos que menciona; altera as Leis n°s
10.865, de 30 de abril de 2004; 10.522, de 19 de julho
de 2002; 8.989, de 24 de fevereiro de 1995; 5.991, de
17 de dezembro de 1973; 10.451, de 10 de maio de
2002; e 11.051, de 29 de dezembro de 2004; e revoga
dispositivos das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (proveniente da Medida Provisória nº 549, de 2011).
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP –
PI) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão
n° 7, de 2012, que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para apreciação da matéria encontra–se esgotado, e o de sua
vigência foi prorrogado por Ato do Presidente da Mesa
do Congresso Nacional e esgotar–se–á em 26 de abril.
Prestados os esclarecimentos, a Presidência resolve incluir a matéria na Ordem do Dia da sessão de
amanhã, 12 de abril.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP
– PI) – Também gostaria de colocar em votação o Requerimento nº 267, de 2012, do Senador Cícero Lucena, que solicita autorização para ausentar–se dos
trabalhos da Casa de 12 de abril, nos termos do art.
40 do Regimento Interno do Senado Federal, a fim de
participar de uma representação da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
do Senado Federal do Fórum CanalEnergia/COGEN:
Potencial e Perspectivas da Energia Solar no Brasil,
na cidade do Rio de Janeiro.
Nesse sentido, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado
Federal aprovou, em 11 de abril do presente ano, o
Requerimento nº 15, de 2012.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP –
PI) – Com a palavra o nobre Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Ciro Nogueira, Srªs e Srs.
Senadores, antes de tudo, gostaria de dizer que o que
me traz à tribuna, no dia de hoje, é a necessidade de
falar sobre algumas doenças em nosso País. Entretanto, quero dizer ao Senador Paulo Paim que ele tem
toda razão quando se manifestou aqui, naturalmente,
no encaminhamento de alguns projetos nesta Casa.
E, a esse respeito, hoje, V. Exª, Senador Paulo
Paim, mostrou um gesto de grandeza, de altivez, concordando com que um projeto de um dos Senadores
mais novos, o Senador Vicentinho Alves, pudesse ser
aprovado naquela Comissão. Na verdade, assim como
tinha um de V. Exª e um do Senador Vicentinho Alves,
também tinha um do Senador Rodrigo Rollemberg.
Todavia, de forma consensual, numa demonstração
de que, acima de qualquer coisa, está o interesse de
toda uma coletividade, sobretudo a dos garis, uma categoria que não tinha o devido tratamento que merece,
ali V. Exª abriu mão de forma democrática.
É isso que faz a grandeza do político, Senador
Paulo Paim. Indiscutivelmente, são gestos como esse
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que enaltecem as qualidades de qualquer homem público. E V. Exª, hoje, mostrou, uma vez mais, que é um
homem que não tem a vaidade, muito pelo contrário,
de que um projeto que V. Exª apresentou tenha deixado de ser votado, mas que o que de fato valeu a pena
é que o projeto foi aprovado. Imagine que são milhões
de trabalhadores deste imenso País que aguardavam
o dia de ter não só o projeto do Paulo Paim, mas dois,
três, quatro Senadores, ali, preocupados com a aposentadoria dessas pessoas no futuro.
Dessa maneira, como Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais, não poderia deixar de cumprimentá–lo uma vez mais pelo seu gesto de grandeza
e altivez. E é reconhecido, não só na Comissão, mas
em todo o Congresso Nacional, o trabalho que V. Exª
fez ao longo de toda sua trajetória política em defesa
dos interesses dos trabalhadores brasileiros, o que
eu não poderia deixar de registrar, uma vez mais, da
tribuna desta Casa.
Sr. Presidente, sabemos que uma vida saudável
começa pela busca permanente do equilíbrio entre o
físico e o espírito. O que somos é o resultado direto
desse cotidiano, de nossos hábitos e da nossa emoção.
Somos, portanto, um conjunto de sensações e
ações práticas que visam ao fortalecimento de nosso
organismo.
De algum tempo para cá, os seres humanos começaram a compreender a importância da conservação
do meio ambiente, da adoção de exercícios físicos, do
combate aos excessos e de uma alimentação balanceada. Tudo isso ocasionou um estilo de vida sustentável. Ou seja, o homem moderno é o paradigma do
equilíbrio entre o corpo e a mente.
Dessa forma pensam os filósofos e médicos dos
novos tempos. Eles propagam esse novo conceito
como uma espécie de caminho natural para a nossa
comunidade. Mas, infelizmente, as estatísticas desvirtuam esse modelo. Segundo informações apuradas
pela Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em
pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde, o
brasileiro está mais obeso e está consumindo mais
bebidas alcoólicas.
Um levantamento realizado entre os anos de 2006
e 2011 demonstra que a ingestão de gordura avançou
e mais de um quarto de nossos compatriotas abusa
do álcool. Ou seja, 26,2% dos brasileiros ultrapassaram a cota recomendada pelos especialistas para o
consumo de bebidas.
Infelizmente, o resultado não poderia ser outro:
cresceu o número de indivíduos com sobrepeso no País.
O índice de brasileiros considerados obesos subiu de
11,4% para 15,8% da nossa população, nos últimos
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cinco anos, período de análise da amostra efetuada
pelo Ministério da Saúde. Aumentou também o índice
de pessoas com peso corporal acima das recomendações sanitárias, ou seja, de 42,7% para 48,5%.
Obviamente, esse quadro carrega em si fatores
preocupantes para a saúde pública nacional. A soma
dessas variáveis ocasiona uma pressão ainda maior
ao já precário sistema de atendimento público na área
médica no nosso País. A obesidade e o consumo de
álcool, isoladamente ou combinados, levam, invariavelmente, à aquisição de doenças degenerativas.
Sr. Presidente Senador Paulo Paim, Srªs e Srs.
Senadores, essa sondagem foi efetuada nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal; e, se as informações mostram–se preocupantes para o Brasil, para o
meu Estado, Mato Grosso, elas são desesperadoras.
A Vigitel constatou que Cuiabá, capital de Mao Grosso,
tem o maior consumo per capita de gordura animal do
País e é a terceira entre as capitais com maior consumo de bebidas alcoólicas.
Cuiabá, nesse caso, está doente, Sr. Presidente,
ou está a um passo de ficar doente. Se esses números não forem revertidos nos próximos anos, nossa
próxima geração crescerá com sérios riscos à saúde,
pois a combinação do consumo excessivo de gordura,
álcool e tabaco pode redundar na proliferação de uma
massa populacional enferma e dependente de um sistema de saúde esgarçado e sem força para atender
com dignidade nossa gente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pronto! O
diagnóstico está feito. Precisamos, agora, partir para
a ação, recuperar o tempo perdido e criar condições
para melhorar os índices apresentados pelo Ministério da Saúde.
Nesse sentido, encomendei dois estudos à minha
assessoria, para, posteriormente, apresentá–los no
formato de projeto de lei para a apreciação de meus
pares nesta Casa.
O primeiro diz respeito à inclusão de nutricionistas, psicólogos e professores de educação física no
Programa Saúde da Família; visto que as doenças do
nosso povo não são meramente clínicas; elas têm aspectos culturais e sociais.
A alimentação saudável, a prática desportiva e
a análise médica das questões emocionais de cada
cidadão são fatores limitantes para o surgimento de
enfermidades. Precisamos, então, adentrar a casa de
nossa gente, propondo novas técnicas e um novo olhar
sobre a saúde, principalmente em relação à prevenção de doenças.
Outro projeto versa sobre a aplicação de 10%
do volume dos gastos em propaganda nas áreas de
frigoríficos, indústria de bebidas e setor tabagista para
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serem destinados exclusivamente à publicidade orientadora dos consumidores. Campanhas alertando sobre
os riscos do tabagismo parece que começam a surtir
efeito positivo. Pelo menos é o que se presume com
a queda do número de fumantes no País, conforme
anunciou o Ministério da Saúde.
Está na hora, portanto, de outros segmentos
adotarem postura semelhante, educando a população
para o consumo consciente de bebidas alcoólicas e
ingestão de gordura. A população e o Brasil ganharão
com isso e as próprias empresas reforçarão sua reputação diante do consumidor.
Eu entendo, meu caro Presidente Paulo Paim,
que povo saudável prospera e cria uma Nação forte e
competitiva. Uma nação doente pára na fila do SUS!
Isso é muito triste e nós sabemos perfeitamente a relação disso com a saúde pública de uma maneira geral.
O que se percebe é que, a cada dia que passa, a
saúde está mais precária. Hoje mesmo, subiram nesta
tribuna a Senadora Vanessa Grazziotin e o Senador
Humberto Costa e falaram sobre a má distribuição dos
profissionais da saúde, do médico no interior deste País.
Infelizmente, embora alguns ganhem até um salário
razoável, nós não estamos encontrando profissionais.
Algumas centenas de cidades do Brasil hoje não têm
sequer um profissional da área.
Em relação a esse caso, considero também – e
V. Exª acompanhou hoje a nossa reunião na Comissão
de Assuntos Sociais – a proposta feita pelo Senador
Wellington Dias muito importante: criar–se um grupo
de trabalho entre membros da Comissão de Assuntos
Sociais e pessoas do Ministério da Saúde e, dentro desse pacto federativo, Senador Ciro Nogueira, nós discutirmos uma melhor distribuição. Qual é o critério atual
da distribuição dos recursos do SUS? Ninguém sabe.
Então nós temos que discutir isso dentro do pacto
federativo, na medida em que, como V. Exªs percebem,
os Municípios mais pobres do Brasil, que têm maiores
problemas na área da saúde, são os que recebem menos. E as prefeituras estão totalmente inviabilizadas.
Alguns prefeitos chegam ao cúmulo do absurdo de
gastar quase 30% da sua receita com a saúde. E ainda
é insuficiente, porque as transferências são muito poucas. Lamentavelmente, nesses últimos anos, o Governo Federal transferiu uma série de incumbências para
os Municípios, mas não as acompanhou de recursos.
A maioria das prefeituras, as pobres prefeituras, está
literalmente falidas. Há prefeituras que mal e porcamente conseguem honrar a sua folha de pagamento,
transferir o duodécimo para a câmara de vereadores
e um custeio muito ruim que dá para manter alguns
serviços essenciais.
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De maneira que dentro desse pacto federativo nós
temos que discutir também a questão da distribuição
dos recursos do SUS. Como disse e reitero, a saúde
do Brasil está em dificuldades, está doente, está morrendo. O SUS é um grande programa que foi criado.
O Sistema Único de Saúde é uma coisa avançada,
mas está falindo. Nos últimos tempos, a cada dia que
passa, ele tem mais dificuldades.
O Senador Humberto Costa propôs a criação de
uma comissão especial para discutir novas fontes de
receitas para a saúde, com o que eu concordo plenamente. Ajudarei naquilo que for possível. O que não
pode é o cidadão mais pobre deste Brasil morrer nas
filas dos hospitais, que não têm recursos. Hoje nem
remédio, o mínimo, uma dipirona, um remédio para um
hipertenso que chega ao hospital, ao pronto–socorro.
Não tem. Tiro como base o meu Estado do Mato Grosso.
E outra coisa em relação à qual nós temos que
tomar uma providência urgentemente é que o Governo
Federal, seja qual for a fonte, o Poder Executivo tem
que providenciar... Agora mesmo, a Presidente Dilma
cortou recursos da saúde com esse contingenciamento. Então o Poder Executivo tem que se interessar em
procurar novas fontes.
Já existem alguns projetos. Na Câmara dos Deputados, o Deputado Júlio Campos está propondo uma
emenda para aumentar os tributos sobre o tabagismo,
a bebida alcoólica e os refrigerantes.
Hoje os percentuais que estão sendo cobrados,
os valores cobrados desses produtos a que me referi
serão destinados à saúde. Então, precisamos buscar
uma nova fonte de financiamento.
De minha parte, como Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais, tenho boa vontade para colaborar com o Governo Federal, sobretudo com o Poder
Executivo, no sentido de viabilizarmos mais recursos
para melhorar a saúde pública de nosso País.
Estou concluindo e agradeço a bondade do Sr.
Presidente e dos demais Senadores, mas esse meu
pronunciamento é muito importante. Os índices são
alarmantes. Quando tomei conhecimento das informações, dos dados dessa pesquisa, a situação de
Cuiabá me chamou muito a atenção, uma vez que,
lamentavelmente, seus índices são muito ruins e algumas providências terão de ser tomadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o Sr. Ciro Nogueira, 4º Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Jayme Campos. Como
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sempre, V. Exª, com muita precisão, defende a saúde
de todo o povo brasileiro. Inclusive, hoje pela manhã,
V. Exª já decidiu que vai formatar o pedido do Senador
Wellington Dias, como foi muito bem dito aqui, de um
grupo de trabalho para discutir a saúde, enfim, para
melhorar a saúde do povo brasileiro.
Parabéns, mais uma vez, a V. Exª.
Estamos com um problema: devemos combinar
com os dois Senadores quem falará, porque eu não
quero decidir.
Senador Armando Monteiro, V. Exª havia me dito
que sairia e voltaria para fazer o seu pronunciamento.
Como não tinha chegado ainda, passamos a palavra ao
Senador Jayme Campos. Em seguida, falará o Senador
Ciro Nogueira, que fará um breve pronunciamento. Logo
após, ficarei na Presidência para que V. Exª possa falar.
Mediante entendimento na linha do Regimento,
concedo a palavra ao Senador Ciro Nogueira. Em seguida, ouviremos o Senador Armando Monteiro.
Antes, contudo, permita–me, Senador Ciro, ler
um requerimento.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Em votação o Requerimento n° 276, de 2012,
do Senador Sérgio Souza, que requer licença para
ausentar–se dos trabalhos da Casa para participar
da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas na
Reunião Preparatória “Rio Climate Challenge”, a realizar–se nos dias 12 a 15 de abril de 2012, em Recife,
Pernambuco, conforme Requerimento n° 1, de 2012
– CMMC, aprovado em 10 de abril de 2012.
As Srªs e os Srs Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Ciro Miranda com a palavra.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, muito obrigado.
Sr. Presidente, vim hoje a esta tribuna fazer um
breve registro em que venho cumprimentar a decisão
que há muito tempo venho lutando para que o Governo
da nossa Presidente Dilma Rousseff venha a tomar.
Amanhã a Presidente Dilma Rousseff anunciará
a relação dos novos Municípios contemplados pelo
Programa Minha Casa, Minha Vida. Nesta etapa, Sr.
Presidente, os Municípios com menos de 50 mil habitantes devem ser contemplados. Isso é uma luta antiga que nós já travamos desde ainda como Deputado
Federal, pelo nosso querido Estado do Piauí.
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Pois o Piauí, Sr. Presidente, talvez seja um dos
Estados mais beneficiados, uma vez que quase a totalidade dos nossos Municípios é de pequeno porte.
Aliás, o Piauí só tem a comemorar, porque, com os
critérios de seleção dos Municípios, o nosso Estado
será, com certeza um dos mais beneficiados.
O Piauí, Srªs e Srs. Senadores, tem recebido
atenção muito especial do nosso Ministro Aguinaldo
Ribeiro – e tenho a honra de pertencer ao seu partido – que demonstra uma sensibilidade não só com o
problema da falta de moradia no nosso Estado, mas
também com outras questões que envolvem o amplo
trabalho do Ministério das Cidades.
Eu quero, então, registrar aqui que temos encontrado as portas abertas do Ministério das Cidades para
os pleitos do Estado do Piauí e, de público, agradecer ao
Ministro Aguinaldo, porque as ações voltadas para o meu
Estado estão fazendo e farão uma verdadeira diferença
para uma população trabalhadora e honesta, que, ao longo
dos anos, muitas vezes não foi prestigiada como merece.
Já exaltei, em diversas oportunidades, o grande
alcance social, econômico e de infraestrutura do Programa Minha Casa, Minha Vida.
Ter um lugar digno para viver é uma necessidade
básica do ser humano. Ampliar o acesso à moradia é,
também, garantia plena de cidadania.
Considero importante destacar mais um aspecto
positivo desse grande programa habitacional do Governo Dilma Rousseff, capitaneado com competência
pelo nosso Ministro Aguinaldo Ribeiro. Com os novos
critérios adotados nesta etapa, de contemplar pequenos
Municípios, conseguiremos enfrentar um grave problema, que é o êxodo para as grandes cidades. Sem estímulo econômico, sem oportunidades para as famílias,
muitos brasileiros têm deixado suas comunidades rumo
a cidades maiores, provocando o aumento da população urbana sem a devida melhoria da infraestrutura.
O inchaço das cidades sem planejamento adequado
é uma das principais causas da miséria, da marginalidade, da falta de perspectivas para nossos jovens.
Não bastasse a alegria da realização do sonho
da casa própria para muitos, a abertura de postos de
trabalho na construção civil, propiciada pela execução
das obras, também vai oportunizar a melhoria das condições de vida para milhares de famílias.
Estou certo de que, com esta iniciativa, poderemos garantir a permanência dos moradores nas regiões
que ainda não tinham sido contempladas pelo programa.
Sem dúvida, Sr. Presidente, o desenvolvimento
econômico será um dos resultados mais positivos que o
interior do Piauí e do Brasil vai enfrentar, fruto de mais
este grande passo da nossa Presidente Dilma Rousseff.
Quero ressaltar que o Programa Minha Casa, Minha Vida, que começou no Governo do ex–Presidente
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Lula, investiu, naquela época, em torno de R$10 bilhões
e contratou 457 mil novas moradias em 2011, vai se
confirmar ainda mais amplo em 2012, e os resultados
ainda serão muito melhores.
Mais uma vez, em nome dos prefeitos piauienses, da população do meu querido Estado do Piauí, em
nome da população brasileira, quero louvar a iniciativa
da nossa Presidente Dilma Rousseff, agradecer o empenho do Ministro Aguinaldo, bem como a dedicação
do Secretário Executivo Alexandre Cordeiro Macedo e
da nossa Secretária Nacional de Habitação, Drª Inês
Magalhães.
Enfim, quero parabenizar toda a equipe do Ministério das Cidades e parabenizar, acima de tudo,
o trabalho da nossa Presidente Dilma Rousseff pelo
alcance do Programa Minha Casa, Minha Vida, que,
beneficiando os pequenos Municípios, consolida cada
vez mais em nós o orgulho de sermos brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Ciro Nogueira, quer fortalece mais uma vez, com justa razão, o Programa
Minha Casa, Minha Vida, que é um projeto belíssimo
que atende a todo povo brasileiro.
Permita–me, chamando já o Senador Armando
Monteiro, para usar a palavra, que eu leia o seguinte
documento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa o Deputado Alfredo Kaefer
como membro titular em substituição ao Deputado Rui
Palmeira, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória 564, de 2012, que
altera a Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, para
incluir no Programa Revitaliza do BNDES os setores
que especifica, dispõe sobre financiamento às exportações indiretas, autoriza o Poder Executivo a criar
a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias
S.A. – ABGF, autoriza a União a participar de fundos
dedicados a garantir operações de comércio exterior
ou projetos de infraestrutura de grande vulto, altera a
Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, e dá outras providências, conforme Ofício nº 419, de 2012,
da Liderança do PSDB, da Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 419/2012/PSDB
Brasília, 11 de abril de 2012
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Alfredo
Kaefer, em substituição ao Deputado Rui Palmeira,
como membro titular, para integrar a Comissão Mista
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destinada a proferir parecer a Medida Provisória nº
564/12, que altera a Lei nº 11.529, de 22 de outubro de
2007, para incluir no Programa Revitaliza do BNDES
os setores que especifica, dispõe sobre financiamento
às exportações indiretas, autoriza o Poder Executivo
a criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias S. A. – ABGF, autoriza a União a participar de
fundos dedicados a garantir operações de comércio
exterior ou projetos de infraestrutura de grande vulto,
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, e
dá outras providências.
Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Armando Monteiro com a palavra, último orador inscrito.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em
manifestação recente, o Presidente Sarney defendeu
penas mais longas para os crimes de homicídio. Expressou, como Presidente do Senado Federal e como
cidadão, preocupação com a escalada da violência em
nosso País. E não é para menos: o Brasil vive situação peculiar. As conquistas sociais nas últimas duas
décadas, com a melhoria da distribuição de renda,
melhor acesso à educação e a redução da pobreza,
não foram acompanhadas por melhores resultados na
segurança pública.
O País integra o grupo dos 15% mais violentos
do mundo, que inclui países como a Libéria, Rússia,
Somália, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Angola,
África do Sul, Serra Leoa e Colômbia.
Temos uma taxa média de homicídios que é simplesmente vinte vezes maior do que a das sete maiores economias do mundo, segundo levantamento da
Organização Mundial de Saúde. Como mostram os
dados comparativos internacionais, somos muito mais
violentos do que nossos pares com mesmo nível de riqueza. Ou seja, países de renda média, como o Brasil,
têm taxas de homicídio muito mais baixas.
Em audiência na Subcomissão de Segurança
Pública do Senado, no início de março, o Colégio
Nacional de Secretários de Segurança apontou a direção a ser seguida para enfrentar essa situação. Na
ocasião, a Comissão Especial de Juristas, que tem
por missão a revisão do Código Penal, também apresentou suas conclusões sobre o tema. Há consenso
de que o aparato legal vigente está desatualizado. Os
novos crimes, na atualidade, demandam novas leis. É
o caso, por exemplo, dos atos de terrorismo, que não
estão sequer tipificados.
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O Brasil, diferentemente de países que já prevêem penas altas para quem participa de organizações
criminosas estruturadas, usa ainda a antiquada figura
da quadrilha, com penas variando de um a três anos.
Na Itália, por exemplo, vai de três a seis anos.
Meu caro Presidente Paulo Paim, a necessidade
de revisão de nosso Código Penal mereceu editorial
na Folha de S. Paulo, em março deste ano. O jornal
ressaltou especialmente a falta de proporcionalidade
hoje existente no trato dos delitos, defendendo que
as práticas menos prejudiciais à sociedade devem
ser descriminalizadas, enquanto aquelas que produzem danos profundos devem resultar em penas muito
mais severas.
A desproporcionalidade generalizada redunda
num direito penal desconectado dos valores constitucionais, produzindo situações desconcertantes do ponto de vista social. Não é para menos. O emaranhado
jurídico é fruto de reformas expressivas e mudanças
pontuais ao longo dos tempos: 53 leis modificaram o
Código Penal desde 1940. Mais de dois terços das
alterações ocorreram depois da Constituição de 88.
Foram promulgadas, ainda, diversas leis que
criam crimes, tipos penais e estabelecem penas, mas
sem alterar essencialmente o Código.
A maior participação do Brasil no cenário internacional e o aumento do comércio regional, com a
melhor integração da infraestrutura de transporte local,
certamente impactam positivamente nossa economia.
Esse processo virtuoso pode, no entanto, ocasionar
nichos para atividades ilegais, como efeito colateral.
Essa é a principal conclusão do livro “Ilícito”, de
Moisés Naim, editor da reconhecida publicação do
Foreign Policy. Ele foi categórico na identificação da
relação entre a expansão econômica e as atividades
ilícitas e diz que as “facilidades adotadas pelos países
para encorajar o sucesso do comércio legal também
beneficiam as atividades dos comerciantes ilícitos”.
Isto significa dizer que o crescimento projetado
para a próxima década de expansão do comércio com
os países da América do Sul exigirá uma preparação
adequada não só para enfrentar o “estoque de violência” da sociedade brasileira como também para fazer
frente aos problemas que o crescimento e a integração
econômica com os vizinhos e com o resto do mundo
provavelmente trarão.
Sr. Presidente, as políticas de contenção das
atividades ilícitas transnacionais e organizadas abrem
um novo capítulo no debate sobre as políticas de segurança no Brasil. Trata–se de um problema que exige
novas formas de articulação entre o sistema de defesa externa e de segurança pública doméstica e que
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requerem também uma ampla reformulação de nosso
Código Penal.
É também consensual que os operadores do sistema de segurança e justiça precisam contar, o mais
rápido possível, com uma estrutura jurídica adequada
para enfrentar as novas ameaças representadas pelo
crime organizado e pela corrupção nas polícias. Há
lacunas na legislação que precisam ser enfrentadas,
como a criminalização do tráfico de pessoas, do jogo
de azar, as fraudes eletrônicas e a formação de milícias.
O crime organizado desenvolve atividades quase sempre realizadas em diferentes jurisdições, o que
acarreta sérios problemas para as polícias e a justiça
estadual. É necessário desenvolver não apenas a capacidade tecnológica e o conhecimento especializado nas polícias estaduais, como o próprio Código do
Processo Penal precisa se adequar à nova dinâmica
do crime. As regras de interceptação telefônica, por
exemplo, como demanda o Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública, precisam ser extensivamente revistas.
Há avanços que precisam ser lembrados. A decisão da Juíza Federal Ana Paula Vieira de Carvalho
levou à prisão 23 pessoas ligadas à atividade do jogo
do bicho. Quero saudar a decisão da juíza pelo caráter
exemplar de suas sentenças. O Congresso Nacional
deve assumir seu papel de legislador e tomar todas
as providências para dotar o Poder Público de novos
dispositivos legais que permitam tolher as atividades
ilícitas associadas ao jogo. Em primeiro lugar, é preciso tipificar o jogo do bicho como crime, e não apenas
como uma atividade contravencional.
Entre as várias formas de crime organizado, a
formação de milícias e a de grupos de extermínio certamente merecem atenção prioritária por parte do Senado Federal. É um fenômeno que se multiplica pelo
País e mostra uma conexão perigosa entre alguns
agentes do Estado e o mundo do crime.
Os grupos de extermínio e as milícias, utilizando–se de métodos violentos, passaram a dominar comunidades inteiras em regiões carentes. Esses grupos
cobram por serviços ilícitos de segurança e exploram
as comunidades nas quais se instalam de diferentes
formas. Vendem a ilusão de que sua presença na comunidade é uma represália ao crime, mas rapidamente
desenvolvem uma atitude predatória e violenta contra
lideranças comunitárias, afrontando o interesse público.
O crime de formação de milícia e de grupo de
extermínio precisa ser tipificado de forma a garantir
que qualquer ação delituosa praticada tenha a pena
agravada.
O projeto de lei iniciado na Câmara, o PLC 137,
de 2008 (nº 370, de 2007, na Casa de origem), já
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emendado por esta Casa, está em fase final de tramitação na Câmara e poderá trazer avanços importantes
nessa área.
O desvio do mau policial precisa ser objeto de
ação legislativa de forma ampla. É urgente a elaboração de leis federais que permitam o trâmite acelerado
de processos administrativos e penais contra policiais
civis e militares envolvidos com corrupção e violência
– resguardando, evidentemente, o amplo direito de
defesa dos acusados.
O Colégio Nacional de Secretários de Segurança
Pública clama por uma alteração da Constituição com
o objetivo de permitir que a condenação administrativa de um oficial da policia militar permita seu efetivo
desligamento do Estado, o que já ocorre no caso do
policial civil.
A recente greve de policiais militares na Bahia
mostrou que não podemos ser negligentes diante da
ameaça que representa o mau policial no aparelho de
Estado. Policiais corruptos, insubordinados e capazes
de desafiar o poder do Estado não são apenas incapazes de controlar o crime, como também vitimam a
própria sociedade, que deveriam defender.
Há políticas públicas a serem feitas nos Estados,
o que passa pelo fortalecimento das corregedorias de
polícia. Mas a corrupção é um crime de prova difícil e
o Código Penal e o Código do Processo Penal precisam evoluir consoante a demanda da sociedade por
melhores serviços de segurança.
Um Código reformado à luz do princípio da proporcionalidade criará uma base mais sólida para tornar
a política criminal mais eficiente.
Srªs e Srs. Senadores, o Brasil é um país marcado por altos níveis de desigualdade e pobreza e
apresenta deficiências também na provisão de vários
serviços públicos.
Nesse contexto, é muitas vezes difícil aceitar a
hipótese de que as políticas de segurança pública e
a política penal têm uma identidade própria, que não
se confunde com as políticas sociais e de geração de
renda. No entanto, as ações dissuasórias das polícias,
da Justiça e da Lei Penal podem fazer uma grande diferença para a sociedade no curto e no médio prazo.
Sabemos que o controle do crime é esforço dispendioso. Caberá, portanto, aos governantes avaliar e
definir as prioridades na melhor alocação dos recursos.
Com certeza, as escolhas políticas nessa área
não serão fáceis e o Senado Federal deve se apresentar e trabalhar com a convicção de que é possível, sim,
fazer uma grande diferença, atuando de forma enérgica
em prol da segurança da sociedade.
Era esse o nosso pronunciamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Armando Monteiro. V.
Exª fez um pronunciamento firme sobre a violência no
Brasil, comparando–a a de outros países do mundo
– ela aqui é mais acentuada – e apontando soluções.
Parabéns a V. Exª!
Assim nós concluímos, com a fala do Senador
Armando Monteiro, os trabalhos do dia de hoje.
Sobre a mesa, projetos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 90, DE 2012
Altera a redação do § 1º do art. 26 da
Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para fixar
o início do prazo decadencial do direito do
consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 26 da Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26. ................................................
..............................................................
§ 1° Inicia–se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto
ou do término da execução dos serviços e, na
hipótese de haver garantia contratual, a partir
do término desta.
.....................................................” (NR)
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pode se esquivar o fornecedor. Paralelamente a essa
garantia, porém, pode o fornecedor ofertar uma garantia contratual, que, nos termos do art. 50 do CDC,
“é complementar à legal”, ampliando o prazo ou o alcance da garantia legal.
Diversamente do que ocorre com a garantia legal
contra vícios de adequação, a legislação não estabelece critério para o consumidor reclamar a garantia
contratual, gerando inúmeros conflitos na relação de
consumo.
Com o intuito de preencher essa lacuna, esta proposição estipula o início do prazo decadencial (garantia
legal) a partir do término da garantia contratual. Assim,
o consumidor terá trinta dias (para produtos não duráveis) ou noventa dias (para produtos duráveis) após o
término da garantia contratual para efetuar reclamação por vícios de adequação surgidos no decorrer do
período dessa garantia.
Além de preencher a referida lacuna legal, essa
alteração, encontra–se em consonância com a estrutura de proteção idealizada quando da edição do Código de Defesa do Consumidor, razão por que merece
o apoio dos ilustres parlamentares desta respeitável
Casa. – Senador Eduardo Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
Dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências.
....................................................................................

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

Seção IV
Da Decadência e da Prescrição

Justificação

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:
I – trinta dias, tratando–se de fornecimento de
serviço e de produtos não duráveis;
II – noventa dias, tratando–se de fornecimento
de serviço e de produtos duráveis.
§ 1° Inicia–se a contagem do prazo decadencial
a partir da entrega efetiva do produto ou do término
da execução dos serviços.
§ 2° Obstam a decadência:
I – a reclamação comprovadamente formulada
pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e
serviços até a resposta negativa correspondente, que
deve ser transmitida de forma inequívoca;
II – (Vetado).
III – a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) apresenta regras distintas para regular o direito de reclamar,
conforme se trate de vício de adequação ou defeito de
segurança. No que se refere aos vícios de adequação,
os prazos para reclamação são decadenciais, e são
de trinta dias para produto ou serviço não durável e de
noventa dias para produto ou serviço durável (CDC,
art. 26, incisos I e II).
Dessa forma, o dispositivo legal esclarece que,
uma vez caracterizada a existência de vício de inadequação do produto ou serviço e sendo esse vício de
fácil percepção, o consumidor tem um prazo determinado para reclamar, contado, em tese, a partir da entrega efetiva do produto ou da prestação do serviço,
segundo previsto no § 1º do mencionado art. 26. Trata–se da garantia legal, que é obrigatória, e dela não
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§ 3° Tratando–se de vício oculto, o prazo decadencial inicia–se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, em
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 91, DE 2012
Altera a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, que estabelece critérios para a
consolidação, a assunção e o refinanciamento,
pela União, da dívida pública mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade dos
Estados e do Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os incisos I e II do art. 3º da Lei nº 9.496,
de 11 de setembro de 1997, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 3º ..................................................
I – juros: calculados e debitados mensalmente, à taxa de dois por cento ao ano, sobre
o saldo devedor previamente atualizado;
II – atualização monetária: calculada e debitada mensalmente com base na variação do
Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA)
– calculado pelo Instituto Brasileiro de geografia e Estatística (IBGE), ou na do Índice Geral
de Preços – Disponibilidade Interna (IGP–DI),
calculado pela Fundação Getúlio Vargas, qual
venha ser a menor no período da apuração.
O mesmo procedimento se aplica para outros
índices que venham a substituí–los.
........................................................... ..”
Art. 2º O art. 5º da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 5º ..................................................
Parágrafo único. A partir de 2012, o limite máximo de comprometimento da receita
líquida real não ultrapassará nove por cento.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Plano Real, que estabilizou a economia brasileira, representou uma etapa da vida nacional que
permitiu ordenar esforços no sentido de se alcançar
circunstâncias homogêneas às principais economias do
planeta. Sem o Plano, nenhum esforço surtiria resultado.
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Com isso, a realidade de nossa economia foi–
se alterando. A taxa de juros nominal necessária para
controlar a taxa de inflação caiu do patamar de 28%,
em 1998, para um mais baixo, de 8% a 10%, em 2012.
Sendo assim, os termos contratuais de pagamento das
dívidas estaduais, definidos pela Lei nº 9496 de 1998,
tornaram–se punitivos.
A atualização do saldo devedor não deve ficar
ao sabor da aleatoriedade de fatores que influenciem
um ou outro indexador. Para fugir dessa aleatoriedade,
propõe–se que os termos incluam a possibilidade de
se reconhecer o menor, o indexador menos punitivo
ao devedor, tendo em vista a importância da estabilidade da atualização para o planejamento das finanças estaduais.
Pelo mesmo princípio de se amparar o planejamento das finanças públicas estaduais, propõe–se
limitar o comprometimento da receita liquida real dos
Estados ao máximo de 9 pontos de percentagem, quando atualmente esta taxa varia de Estado para Estado,
entre 11,5% e 15%.
Finalmente, sob o mesmo princípio de não tornar
gravoso o serviço da dívida dos Estados, propõe–se
que a taxa real de juros seja reduzida para patamares compatíveis com a perspectiva que hoje temos da
economia brasileira, de 2 por cento ao ano. – Senador
Aécio Neves.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997.
Estabelece critérios para a consolidação,
a assunção e o refinanciamento, pela União,
da dívida pública mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade dos Estados e
do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 3o Os contratos de refinanciamento de que
trata esta Lei serão pagos em até 360 (trezentos e sessenta) prestações mensais e sucessivas, calculadas
com base na Tabela Price, vencendo–se a primeira
trinta dias após a data da assinatura do contrato e as
seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I – juros: calculados e debitados mensalmente, à
taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo
devedor previamente atualizado;
II – atualização monetária: calculada e debitada
mensalmente com base na variação do Índice Geral
de Preços – Disponibilidade Interna (IGP–DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que
vier a substituí–lo.
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§ 1o Para apuração do valor a ser refinanciado
relativo à dívida mobiliária, as condições financeiras
básicas estabelecidas no caput poderão retroagir até
31 de março de 1996.
§ 1o Para apuração do valor refinanciado relativo
à dívida mobiliária, com exceção da referida no inciso
IV do art. 1o, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput poderão retroagir até 30 de setembro de 1997. (Redação dada pela Medida Provisória
nº 2192–70, de 2001)
§ 2o Para a apuração do valor a ser refinanciado
relativo às demais obrigações, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput poderão retroagir
até 120 (cento e vinte) dias anteriores à celebração do
contrato de refinanciamento, observada, como limite, a
data da aprovação do protocolo pelo Senado Federal.
§ 3o A parcela a ser amortizada na forma do art. 7o
poderá ser atualizada de acordo com o disposto no § 1o.
§ 4o Nas hipóteses dos parágrafos anteriores,
caberá à União arcar com os eventuais custos decorrentes de sua aplicação.
§ 5o Enquanto a dívida financeira da unidade da
Federação for superior à sua RLR anual, o contrato
de refinanciamento deverá prever que a unidade da
Federação:
a) não poderá emitir novos títulos públicos no
mercado interno, exceto nos casos previstos no art. 33
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) somente poderá contrair novas dívidas, inclusive empréstimos externos junto a organismos financeiros internacionais, se cumprir as metas relativas à
dívida financeira na trajetória estabelecida no programa;
c) não poderá atribuir a suas instituições financeiras a administração de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia de títulos e valores
mobiliários.
§ 6o A não observância das metas e compromissos estabelecidos no Programa implicará, durante o
período em que durar o descumprimento, sem prejuízo
das demais cominações pactuadas nos contratos de
financiamento, a substituição dos encargos financeiros
mencionados neste artigo pelo custo médio de captação
da dívida mobiliária federal, acrescido de um por cento
ao ano, e na elevação em quatro pontos percentuais
do comprometimento estabelecido com base no art. 5o.
§ 6o O não–estabelecimento do Programa no prazo fixado nos contratos de refinanciamento, ou o descumprimento das metas e compromissos nele definidos,
implicarão, enquanto não estabelecido o Programa ou
durante o período em que durar o descumprimento,
conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações
pactuadas nos contratos de refinanciamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste
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artigo pelo custo médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido de um por cento, e a elevação
em quatro pontos percentuais do comprometimento
estabelecido com base no art. 5o. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2192–70, de 2001)
§ 7o A aplicação do disposto no § 6o, no que se
refere ao descumprimento das metas e compromissos
definidos no Programa, poderá ser revista pelo Ministro
de Estado da Fazenda, à vista de justificativa fundamentada pelo Estado. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192–70, de 2001)
§ 8o O montante relativo às prestações acumuladas entre a data de assinatura do contrato de refinanciamento e a de sua eficácia poderá ser parcelado em
até trinta e seis prestações mensais e consecutivas,
pelo Sistema de Amortização Constante – SAC, com
encargos equivalentes à taxa SELIC, vencendo–se a
primeira na primeira data de vencimento das prestações do contrato de refinanciamento que ocorrer após
a eficácia do contrato e as demais, nas mesmas datas
subseqüentes, limitada a última prestação a 30 de novembro de 2002. (Incluído pela Medida Provisória nº
2192–70, de 2001)
§ 9o As prestações a que se refere o § 8o não
estão sujeitas ao limite de comprometimento a que
se refere o art. 5o. (Incluído pela Medida Provisória nº
2192–70, de 2001)
§ 10. A possibilidade de parcelamento de que trata o § 8o somente se aplica aos contratos que tenham
sido firmados até 31 de dezembro de 1998. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2192–70, de 2001)
....................................................................................
Art. 5o Os contratos de refinanciamento poderão
estabelecer limite máximo de comprometimento da
RLR para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço da dívida refinanciada nos
termos desta Lei.
Art. 6o Para fins de aplicação do limite estabelecido no art. 5o, poderão ser deduzidos do limite apurado
as despesas efetivamente realizadas no mês anterior
pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das
seguintes obrigações:
Art. 6o Para fins de aplicação do limite estabelecido no art. 5o, poderão ser deduzidas do limite apurado
as despesas efetivamente realizadas no mês anterior
pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das
seguintes obrigações: (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2192–70, de 2001)
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos,
em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 92, DE 2012
Acrescenta o § 8º ao art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispensar os Microempreendedores Individuais (MEI), as microempresas
e empresas de pequeno porte do depósito
recursal para a interposição de agravo de
instrumento na Justiça do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 899 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 8º:
“Art. 899. ..............................................
..............................................................
§ 8º A exigência a que se refere o § 7º
não se aplica aos Microempreendedores Individuais (MEI), às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas na
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei nº 12.275, de 29 de junho de 2010, mediante acréscimo de um § 7º ao art. 899 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), instituiu a exigência, para
a admissibilidade de agravo de instrumento nos processos trabalhistas, de depósito recursal equivalente
à cinquenta por cento do valor do depósito do recurso
que se pretende destrancar. Pretende–se, dessa forma,
restringir a utilização do agravo de instrumento, muitas
vezes interposto com intuito meramente protelatório.
Apesar das justificadas razões que nortearam o
legislador na adoção dessa medida, cremos que ela
criou um embaraço, uma dificuldade adicional e quase
intransponível para milhares de empresas de pequeno porte que, tendo fundamento justo para agravar,
ficam impossibilitadas de fazê–lo por falta de recursos
financeiros.
Na prática, as micro e pequenas empresas e os
microempreendedores individuais (MEI) foram afetados
de forma negativa, desconhecendo–se que, muitas vezes, os pequenos empreendedores estão tão ou mais
desprovidos de recursos que os empregados. Ambos
os litigantes são, na maior parte dos casos, de renda
baixa ou média.
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Esse tratamento igualitário para situações desiguais parece–nos, no mínimo, de duvidosa constitucionalidade. São diversos os fundamentos que podem
ser buscados, na Constituição Federal, para justificar
a violação de princípios: da isonomia (art. 5º, inciso
XXXV); do acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, inciso
XXXV); do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV);
e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). A norma, além
disso, contraria frontalmente o disposto no inciso IX
do art. 170 da Carta Magna, que prevê “tratamento
favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede
e administração no País”.
Nossa proposta, então, pretende dispensar os
pequenos empreendimentos do depósito recursal previsto no § 7º do art. 899 da CLT. Nessas ações, trata–se
de um entrave descabido, eis que se espera somente
justiça e, quiçá, a continuidade do funcionamento do
estabelecimento. Ademais, medidas protelatórias são
para grandes empresas com serviços de advocacia
disponíveis e permanentes.
Por todas essas razões, esperamos contar com
a aprovação de nossos Pares para que a mudança
proposta ganhe eficácia e efetividade, estimulando,
em última instância, o empreendedorismo. – Senador
Eduardo Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO–LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
....................................................................................
CAPÍTULO VI
Dos Recursos
....................................................................................
Art. 899 – Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo
as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora. (Redação dada pela Lei
nº 5.442, de 24.5.1968) (Vide Lei nº 7.701, de 1988)
§ 1º Sendo a condenação de valor até 10 (dez)
vêzes o salário–mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida,
ordenar–se–á o levantamento imediato da importância
de depósito, em favor da parte vencedora, por simples
despacho do juiz. (Redação dada pela Lei nº 5.442,
24.5.1968)
§ 2º Tratando–se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que fôr arbitrado,
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para efeito de custas, pela Junta ou Juízo de Direito,
até o limite de 10 (dez) vêzes o salário–mínimo da
região. (Redação dada pela Lei nº 5.442, 24.5.1968)
§ 3º –(Revogado pela Lei nº 7.033, de 5.10.1982)
§ 4º – O depósito de que trata o § 1º far–se–á
na conta vinculada do empregado a que se refere o
art. 2º da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966,
aplicando–se–lhe os preceitos dessa Lei observado,
quanto ao respectivo levantamento, o disposto no § 1º.
(Redação dada pela Lei nº 5.442, 24.5.1968)
§ 5º – Se o empregado ainda não tiver conta vinculada aberta em seu nome, nos termos do art. 2º da
Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, a empresa
procederá à respectiva abertura, para efeito do disposto
no § 2º. (Redação dada pela Lei nº 5.442, 24.5.1968)
§ 6º – Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de custas, exceder o limite de 10 (dez)
vêzes o salário–mínimo da região, o depósito para fins
de recursos será limitado a êste valor. (Incluído pela
Lei nº 5.442, 24.5.1968)
§ 7o No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50%
(cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso
ao qual se pretende destrancar. (Incluído pela Lei nº
12.275, de 2010)
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Assuntos Sociais, cabendo
à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 93, DE 2012
Altera o caput do art. 17 da Lei n° 9.648,
de 27 de maio de 1998, o art. 1º da Lei n°
8.001, de 13 de março de 1990, e o art. 5°
da Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de 1989,
com o objetivo de alterar a distribuição de
compensação financeira pela exploração
de recursos hídricos para fins de geração
de energia elétrica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 17 da Lei n° 9.648, de 27 de maio
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17. A compensação financeira pela
utilização de recursos hídricos de que trata a
Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de 1989, será
de seis inteiros e setenta e cinco centésimos
por cento sobre o valor da energia elétrica
produzida, a ser paga por titular de concessão
ou autorização para exploração de potencial
hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal,
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aos Municípios e a órgãos da administração
direta da União.
..............................................................
§ 2° .......................................................
.....................................................” (NR)
Art. 2º O art. 1º da Lei n° 8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1°. .................................................
I – quarenta e cinco por cento aos Estados, cujo produto deverá ser distribuído de
acordo com a regra de distribuição aplicada
na repartição das receitas do Fundo de Participação dos Estados – FPE;
II – quarenta e cinco por cento aos Municípios, cujo produto deverá ser distribuído de
acordo com a regra de distribuição aplicada
na repartição das receitas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM;
..............................................................
§ 2° Nas usinas hidrelétricas beneficiadas
por reservatórios de montante, o acréscimo de
energia por eles propiciado será considerado
como geração associada a estes reservatórios regularizadores, competindo à Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL efetuar
a avaliação correspondente para determinar a
compensação financeira devida aos Estados,
Distrito Federal e Municípios.
§ 3° A Usina de Itaipu distribuirá, mensalmente, respeitados os percentuais definidos no
caput deste artigo, sem prejuízo das parcelas
devidas aos órgãos da administração direta
da União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, oitenta e cinco por cento dos
royalties devidos por Itaipu Binacional ao Brasil, previstos no Anexo C, item III do Tratado
de Itaipu, assinado em 26 de março de 1973,
entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, bem como nos documentos interpretativos subseqüentes, e quinze por
cento aos Estados e Municípios.
..............................................................
§ 6° .......................................................
.....................................................” (NR)
Art. 3º O art. 5° da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5°. No caso do aproveitamento do
potencial hidráulico, a distribuição dos percentuais referidos nesta Lei será feita nos mesmos
critérios estabelecidos para a distribuição dos
recursos do Fundo de Participação dos Es-
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tados (FPE) e do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM).
Parágrafo único. A Agência Nacional de
Águas – ANA e a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL acompanharão o cumprimento do dispositivo estabelecido no caput
deste artigo.” (NR)
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Este Projeto de Lei do Senado (PLS) tem por objetivo propor uma divisão mais justa dos recursos de
compensação financeira pela exploração de recursos
hídricos para fins de geração de energia elétrica, na
esteira das idéias e concepções de justiça social que
ganharam força a partir da discussão sobre a redistribuição das participações governamentais decorrentes
da exploração de petróleo.
A proposta não impacta as empresas geradoras,
não trazendo ônus adicional para elas, e busca, tão
somente, redistribuir os recursos arrecadados entre os
entes federados. Assim como o petróleo e os recursos minerais, os potenciais hidráulicos geradores de
energia elétrica são constitucionalmente estabelecidos
como bens da União, e sua exploração geram recursos
a serem distribuídos aos entes federados – Estados,
Distrito Federal e Municípios –, sob a forma de compensação financeira ou de participações governamentais.
No âmbito das compensações financeiras, a distribuição de recursos busca apoiar os entes federados
no combate preventivo contra efeitos indesejáveis
provocados pela alteração das condições naturais decorrentes da implantação e funcionamento de usinas
hidrelétricas.
Este projeto de lei, portanto, trata de uma proposta justa, tendo em vista que os recursos gerados
pela respectiva atividade econômica correspondem a
receitas patrimoniais da União, que pertencem a todo
o povo brasileiro. Não faz sentido, então, manter a distribuição atual, em que esses recursos são destinados
a poucos Estados e Municípios privilegiados.
Por entendermos ser da mais alta relevância este
projeto, conto com o apoio dos Pares para a sua rápida
aprovação. – Senador Magno Malta.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998.
Art. 17. A compensação financeira pela utilização
de recursos hídricos de que trata a Lei no 7.990, de 28
de dezembro de 1989, será de seis inteiros e setenta
e cinco centésimos por cento sobre o valor da energia

ABRIL12067
2012

Quinta-feira 12

elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão
ou autorização para exploração de potencial hidráulico
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em
cujos territórios se localizarem instalações destinadas
à produção de energia elétrica, ou que tenham áreas
invadidas por águas dos respectivos reservatórios, e
a órgãos da administração direta da União. (Redação
dada pela Lei nº 9.984, de 2000)
....................................................................................
LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990.
Art. 1o A distribuição mensal da compensação
financeira de que trata o inciso I do § 1o do art. 17 da
Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, com a redação
alterada por esta Lei, será feita da seguinte forma:
(Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)
I – quarenta e cinco por cento aos Estados; (Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)
II – quarenta e cinco por cento aos Municípios;
(Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)
III – quatro inteiros e quatro décimos por cento
ao Ministério do Meio Ambiente;(Redação dada pela
Lei nº 9.984, de 2000)
IV – três inteiros e seis décimos por cento ao Ministério de Minas e Energia; (Redação dada pela Lei
nº 9.984, de 2000)
V – dois por cento ao Ministério da Ciência e
Tecnologia.(Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)
III – três por cento ao Ministério do Meio Ambiente; (Redação dada pela Lei nº 9.993, de 2000)
IV – três por cento ao Ministério de Minas e Energia; (Redação dada pela Lei nº 9.993, de 2000)
V – quatro por cento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto–Lei no 719, de 31 de julho de 1969,
e restabelecido pela Lei no 8.172, de 18 de janeiro
de 1991. (Redação dada pela Lei nº 9.993, de 2000)
(Regulamenta)
§ 1o Na distribuição da compensação financeira,
o Distrito Federal receberá o montante correspondente
às parcelas de Estado e de Município. (Redação dada
pela Lei nº 9.984, de 2000)
§ 2o Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por
reservatórios de montante, o acréscimo de energia
por eles propiciado será considerado como geração
associada a estes reservatórios regularizadores, competindo à ANEEL efetuar a avaliação correspondente
para determinar a proporção da compensação financeira devida aos Estados, Distrito Federal e Municípios
afetados por esses reservatórios.(Redação dada pela
Lei nº 9.984, de 2000)
§ 3o A Usina de Itaipu distribuirá, mensalmente,
respeitados os percentuais definidos no caput deste
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artigo, sem prejuízo das parcelas devidas aos órgãos
da administração direta da União, aos Estados e aos
Municípios por ela diretamente afetados, oitenta e
cinco por cento dos royalties devidos por Itaipu Binacional ao Brasil, previstos no Anexo C, item III do
Tratado de Itaipu, assinado em 26 de março de 1973,
entre a República Federativa do Brasil e a República
do Paraguai, bem como nos documentos interpretativos subseqüentes, e quinze por cento aos Estados e
Municípios afetados por reservatórios a montante da
Usina de Itaipu, que contribuem para o incremento
de energia nela produzida.(Redação dada pela Lei nº
9.984, de 2000)
§ 4o A cota destinada ao Ministério do Meio Ambiente será empregada na implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão
da rede hidrometeorológica nacional.(Redação dada
pela Lei nº 9.984, de 2000)
§ 5o Revogado. (Redação dada pela Lei nº 9.984,
de 2000)
§ 6o No mínimo trinta por cento dos recursos a
que se refere o inciso V do caput serão destinados a
projetos desenvolvidos por instituições de pesquisa
sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro–Oeste,
incluindo as respectivas áreas das Superintendências
Regionais. (Incluído pela Lei nº 9.993, de 2000)
....................................................................................
LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989.
Art. 5º Quando o aproveitamento do potencial
hidráulico atingir mais de um Estado ou Município, a
distribuição dos percentuais referidos nesta Lei será
feita proporcionalmente, levando–se em consideração
as áreas inundadas e outros parâmetros de interesse
público regional ou local.
Parágrafo único. O Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica – DNAEE, elaborará, anualmente, os estudos necessários à operacionalização
dos critérios estabelecidos no caput deste artigo.
(Às Comissões de Meio ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle e; de
Assuntos Econômicos, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 94, DE 2012
Institui, em processos licitatórios para
exploração de petróleo, gás natural ou outros hidrocarbonetos, a necessidade de
incluir disposição que trate de planos de
emergência para os casos de vazamento
ou derramamento de óleo ou derivados,
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como requisito de edital, como critério de
julgamento de licitação e como condição
contratual.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º. Os arts. 37, 41 e 43 da Lei nº 9.478, de 6
de agosto de 1997, passam a vigorar com a inclusão
dos seguintes incisos:
“Art. 37. ................................................
......................................................................
VII. a exigência de apresentação de planos de emergência que detalhem as medidas
a serem tomadas, pela empresa ou grupo de
empresas licitantes, em situações de vazamento ou derramamento de óleo e derivados.
..............................................................
Art. 41. ..................................................
......................................................................
III. os planos de emergência a serem
executados em situações de vazamento ou
derramamento de óleo e derivados.
..............................................................
Art. 43. ..................................................
..............................................................
XIII. a apresentação de plano de contingência detalhado relativo a acidentes por vazamento de petróleo, de gás natural, de outros
hidrocarbonetos fluidos ou de seus derivados,
que serviram de argumento para a decisão do
vencedor do respectivo processo licitatório.
.....................................................” (NR)
Art.2º. Os arts. 15 e 18 da Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, passam a vigorar com a inclusão
dos seguintes incisos:
“Art. 15. ................................................
.......................................................................
XVI. A exigência de apresentação de planos de emergência que detalhem as medidas
a serem tomadas, no que tange à atuação da
empresa ou grupo de empresas licitantes, em
situações de vazamento ou derramamento de
óleo e derivados.
..............................................................
Art. 18. O julgamento da licitação identificará a proposta mais vantajosa segundo o
critério da oferta de maior excedente em óleo
para a União, respeitado o percentual mínimo
definido nos termos da alínea b do inciso III
do art. 10.
I – o programa geral de trabalho, as propostas para as atividades de exploração, os
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prazos, os volumes mínimos de investimentos
e os cronogramas físico–financeiros;
II – os planos de emergência a serem
executados em situações de vazamento ou
derramamento de óleo e derivados.
.....................................................” (NR)
Art.3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Os efeitos nocivos ao meio ambiente causados
por vazamentos ou derramamentos de óleo ou outros
hidrocarbonetos líquidos já foram verificados em diversas situações.
Por exemplo, no caso do navio petroleiro Exxon
Valdez, que, em 24 de março de 1989, lançou cerca de
257.000 barris de petróleo no mar, na costa do Alasca.
Esse desastre produziu graves danos ao bioma marinho e a algumas cadeias produtivas, como a indústria
pesqueira desse Estado norte–americano.
Recentemente, em 20 de abril de 2010, tivemos
notícias do desastre ambiental decorrente de explosão
na plataforma Deepwater Horizon, situada no Golfo do
México e operada pela gigantesca empresa do setor de
petróleo, a britânica BP. O acidente levou a plataforma
a afundar, produzindo uma grande mancha de óleo que
se espalhou pelo Golfo e afetou a região litorânea da
Louisiana, nos Estados Unidos.
O que se pretende com este Projeto de Lei do
Senado é dotar o Brasil de dispositivos legais que,
além de contribuirem para a prevenção de acidentes
dessa natureza, forneçam orientações de como tais
situações serão enfrentadas, sem prejuízo de outras
decisões e atitudes que poderão ser tomadas no calor da eventual ocorrência de alguma das situações.
Trata–se de um comprometimento mínimo a ser
assumido pela empresa exploradora do recurso natural, que estará previsto em contrato, quanto ao que
ela fará numa situação contingente, prejudicando comunidades e cadeias produtivas inteiras, com efeitos
econômicos e sociais indesejados.
Nesse sentido, o Projeto de Lei propõe alterações em três artigos da Lei nº 9.478, de 1997, lei que
trata da exploração de óleo pelo regime de concessão.
Os três artigos dispõem sobre requisitos necessários
do edital de licitação para a exploração de petróleo e
outros hidrocarbonetos, sobre critérios de julgamento
da licitação e sobre cláusulas essenciais dos respectivos contratos entre o Estado e o agente explorador
do recurso (petróleo ou hidrocarbonetos).
Ainda, propõe alteração em dois artigos da Lei
nº 12.351, de 2010, que trata da exploração de óleo
pelo regime de partilha de produção. Os dois artigos
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dispõem sobre os requisitos necessários do edital de
licitação para a exploração de petróleo e outros hidrocarbonetos, e sobre critérios de julgamento da licitação. Nesse caso, o texto vigente constante do art. 29
da lei já prevê a apresentação de plano de contingência como claúsula essencial dos contratos de partilha
de produção.
Portanto, pelo exposto, contamos com o apoio
dos nobres Pares para aprovação da proposição em
epígrafe. – Senador Ciro Nogueira .
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997.
Mensagem de veto
Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio
do petróleo, institui o Conselho Nacional de
Política Energética e a Agência Nacional do
Petróleo e dá outras providências.
O Presidente da República, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Dos Princípios e Objetivos da Política Energética
Nacional
....................................................................................
Seção III
Do Edital de Licitação
....................................................................................
Art. 37. O edital da licitação será acompanhado
da minuta básica do respectivo contrato e indicará,
obrigatoriamente:
I – o bloco objeto da concessão, o prazo estimado
para a duração da fase de exploração, os investimentos e programas exploratórios mínimos;
II – os requisitos exigidos dos concorrentes, nos
termos do art. 25, e os critérios de pré–qualificação,
quando este procedimento for adotado;
III – as participações governamentais mínimas,
na forma do disposto no art. 45, e a participação dos
superficiários prevista no art. 52;
IV – a relação de documentos exigidos e os critérios a serem seguidos para aferição da capacidade
técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica dos interessados, bem como para o julgamento
técnico e econômico–financeiro da proposta;
V – a expressa indicação de que caberá ao concessionário o pagamento das indenizações devidas
por desapropriações ou servidões necessárias ao
cumprimento do contrato;
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VI – o prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e demais
elementos e informações necessários à elaboração
das propostas, bem como o custo de sua aquisição.
Parágrafo único. O prazo de duração da fase de
exploração, referido no inciso I deste artigo, será estimado pela ANP, em função do nível de informações
disponíveis, das características e da localização de
cada bloco.
....................................................................................
Seção IV
Do Julgamento da Licitação
....................................................................................
Art. 41. No julgamento da licitação, além de outros
critérios que o edital expressamente estipular, serão
levados em conta:
I – o programa geral de trabalho, as propostas
para as atividades de exploração, os prazos, os volumes mínimos de investimentos e os cronogramas
físico–financeiros;
II – as participações governamentais referidas
no art. 45.
....................................................................................
Seção V
Do Contrato de Concessão
Art. 43. O contrato de concessão deverá refletir
fielmente as condições do edital e da proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais:
I – a definição do bloco objeto da concessão;
II – o prazo de duração da fase de exploração e
as condições para sua prorrogação;
III – o programa de trabalho e o volume do investimento previsto;
IV – as obrigações do concessionário quanto às
participações, conforme o disposto na Seção VI;
V – a indicação das garantias a serem prestadas
pelo concessionário quanto ao cumprimento do contrato, inclusive quanto à realização dos investimentos
ajustados para cada fase;
VI – a especificação das regras sobre devolução
e desocupação de áreas, inclusive retirada de equipamentos e instalações, e reversão de bens;
VII – os procedimentos para acompanhamento
e fiscalização das atividades de exploração, desenvolvimento e produção, e para auditoria do contrato;
VIII – a obrigatoriedade de o concessionário fornecer à ANP relatórios, dados e informações relativos
às atividades desenvolvidas;
IX – os procedimentos relacionados com a transferência do contrato, conforme o disposto no art. 29;
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X – as regras sobre solução de controvérsias, relacionadas com o contrato e sua execução, inclusive a
conciliação e a arbitragem internacional;
XI – os casos de rescisão e extinção do contrato;
XII – as penalidades aplicáveis na hipótese de
descumprimento pelo concessionário das obrigações
contratuais.
Parágrafo único. As condições contratuais para
prorrogação do prazo de exploração, referidas no inciso II deste artigo, serão estabelecidas de modo a
assegurar a devolução de um percentual do bloco, a
critério da ANP, e o aumento do valor do pagamento
pela ocupação da área, conforme disposto no parágrafo único do art. 51.
....................................................................................
Brasília, 6 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – Fernando Henrique Cardoso – Iris Rezende – Raimundo Brito – Luiz Carlos
Bresser Pereira.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 7.8.1997

....................................................................................
LEI Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010.
Mensagem de veto
Dispõe sobre a exploração e a produção
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha
de produção, em áreas do pré–sal e em áreas
estratégicas; cria o Fundo Social – FS e dispõe
sobre sua estrutura e fontes de recursos; altera dispositivos da Lei no 9.478, de 6 de agosto
de 1997; e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a exploração e a
produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em áreas do pré–sal e em áreas
estratégicas, cria o Fundo Social – FS e dispõe sobre
sua estrutura e fontes de recursos, e altera a Lei no
9.478, de 6 de agosto de 1997.
....................................................................................
Subseção I
Do Edital de Licitação
Art. 15. O edital de licitação será acompanhado
da minuta básica do respectivo contrato e indicará,
obrigatoriamente:
I – o bloco objeto do contrato de partilha de produção;
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II – o critério de julgamento da licitação, nos termos do art. 18;
III – o percentual mínimo do excedente em óleo
da União;
IV – a formação do consórcio previsto no art. 20
e a respectiva participação mínima da Petrobras;
V – os limites, prazos, critérios e condições para
o cálculo e apropriação pelo contratado do custo em
óleo e do volume da produção correspondente aos
royalties devidos;
VI – os critérios para definição do excedente em
óleo do contratado;
VII – o programa exploratório mínimo e os investimentos estimados correspondentes;
VIII – o conteúdo local mínimo e outros critérios
relacionados ao desenvolvimento da indústria nacional;
IX – o valor do bônus de assinatura, bem como
a parcela a ser destinada à empresa pública de que
trata o § 1o do art. 8o;
X – as regras e as fases da licitação;
XI – as regras aplicáveis à participação conjunta
de empresas na licitação;
XII – a relação de documentos exigidos e os critérios de habilitação técnica, jurídica, econômico–financeira e fiscal dos licitantes;
XIII – a garantia a ser apresentada pelo licitante
para sua habilitação;
XIV – o prazo, o local e o horário em que serão
fornecidos aos licitantes os dados, estudos e demais
elementos e informações necessários à elaboração
das propostas, bem como o custo de sua aquisição; e
XV – o local, o horário e a forma para apresentação das propostas.
....................................................................................
Subseção II
Do Julgamento da Licitação
Art. 18. O julgamento da licitação identificará a
proposta mais vantajosa segundo o critério da oferta
de maior excedente em óleo para a União, respeitado
o percentual mínimo definido nos termos da alínea b
do inciso III do art. 10.
....................................................................................
Brasília, 22 de dezembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República. – Luiz Inácio Lula Da
Silva – Guido Mantega – Miguel Jorge – Márcio Pereira
Zimmermann – Paulo Bernardo Silva – Sergio Machado
Rezende – Carlos E. Esteves Lima – Alexandre Rocha
Santos Padilha – Luis Inácio Lucena Adams.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; de Constituição, Justiça e Cidadania; e de
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Serviços de Infraestrutura, cabendo à última
a decisão terminativa
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 9, DE 2012
Denomina “Plenário Rui Barbosa” o
Plenário do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Plenário do Senado Federal passa a
denominar–se Plenário Rui Barbosa.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
É tamanha a importância de Rui Barbosa na construção de nossa República e, em especial, na história
da formação desta Casa Legislativa, que acreditamos
ser a homenagem ora proposta a expressão do desejo
de todos os que nela atuam.
Rui Barbosa foi um brasileiro exemplar. Nascido
em Salvador, ele obteve o grau de bacharel em direito
em São Paulo em 1870 e, desde muito jovem, engajou–se nas causas de fundo democrático, como a defesa de eleições diretas e a abolição da escravatura.
Eleito deputado na Assembléia Provincial da Bahia
e, em seguida, eleito deputado geral, cargo equivalente
ao atual deputado federal, esse grande brasileiro foi uma
das figuras mais proeminentes no início da República,
e foi responsável pela redação do projeto de nossa
primeira Carta Constitucional republicana. Em virtude
de seu envolvimento com a Revolução da Armada, em
1893, ele foi exilado e, ao retornar ao Brasil, elegeu–
se senador pela primeira vez, em 1895. Rui Barbosa
teve, então, o início de uma brilhante atuação neste
Senado da República, cuja principal característica foi
a de integrar a experiência política com excepcional
capacidade intelectual e erudição. Ele foi, ao longo de
toda sua vida política, amplamente reconhecido por
seus pares.
Rui Barbosa concorreu duas vezes à Presidência
da República e, além de sua atuação como parlamentar
e intelectual, é reconhecido pelos serviços prestados
ao Brasil como Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário, junto à Corte da Holanda. Por sua luminosa
atuação e por demonstrar excepcional conhecimento
dos grandes temas internacionais, tornou–se um dos
mais respeitados diplomatas da Corte, e ganhou o
apelido de Águia de Haia.
Rui Barbosa faleceu em 1923, aos 73 anos de
idade. Homenageá–lo, atribuindo seu nome ao Plenário desta Casa Legislativa, é fazer justiça a um grande

ABRIL 2012
12072

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

brasileiro, e, acima de tudo, exaltar os melhores valores nacionais.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres
Pares para a aprovação da proposição que ora apresentamos.
Sala das Sessões, em 11 de abril de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
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(Às Comissões de Educação, Cultura e
Esporte; e Diretora)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 361, DE 2012
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Aviso nº 101, de 2011 do Ministro de Estado da Fazenda, (nº 456/2011,
na origem), que encaminha comunicado de
irregularidade em operações de crédito realizadas entre o Município de Petrolina/PE
e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira
I – Relatório
Vem a esta Comissão o Aviso nº 101, de 2011
(Aviso nº 456/GMF, de 21 de dezembro de 2011, na
origem), no qual o Ministro da Fazenda comunica ao
Senado Federal, nos termos do art. 24 da Resolução
nº 43, de 2001, que o Município de Petrolina, Estado
de Pernambuco, contratou operações de crédito irregulares junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
Segundo o relato do Ministro da Fazenda, a Prefeitura Municipal de Petrolina/PE e o BNDES firmaram,
em 18 de abril de 2002, contrato de financiamento no
valor de R$ 30.323.240,00 (trinta milhões, trezentos
e vinte e três mil, duzentos e quarenta reais), após
prévia verificação, pelo Ministério da Fazenda (MF),
da obediência às condições e aos limites fixados pela
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal — LRF).
Ainda segundo o supracitado Aviso, o contrato
em tela foi aditado, por meio dos termos aditivos nº 1,
de 17 de maio de 2004, e nº 4, de 4 de julho de 2008,
sem análise prévia de suas condições pelo Ministério
da Fazenda. Posteriormente, em 31 de agosto de 2009,
o Município solicitou ao MF autorização para contratar
nova operação de confissão e reescalonamento da dívida decorrente do contrato em questão.
Fundamentado em manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Ministro da
Fazenda encaminhou o presente Aviso a esta Casa,
em cumprimento ao disposto no art. 24 da Resolução
n° 43, de 2001, do Senado Federal, que preceitua que
aquela autoridade deverá informar se constatada irregularidade na instrução de processo para contratação
de operação de crédito.
Recebido nesta Casa, o Aviso foi encaminhado
a esta Comissão, em 21 de dezembro de 2011, para
deliberação, nos termos do art. 99, VI, do Regimento
Interno do Senado Federal.
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II – Análise
Inicialmente, cabe ressaltar que as operações
em tela não requeriam uma autorização específica do
Senado Federal, cabendo ao Ministério da Fazenda,
nos termos do art. 31 da Resolução nº 43, de 2001, a
verificação de seu enquadramento nos limites e condições gerais fixados por esta Casa para as operações
de crédito de interesse dos entes federativos.
A irregularidade constatada foi submetida à análise da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PFGN)
que, nos termos do Parecer PFGN/CAF nº 934, de 25
de maio de 2011, considerou que os aditivos nºs 1 e 4
ao contrato de financiamento foram, em si, operações
de crédito. Conforme a análise da PGFN, os aditivos
implicaram aumento do endividamento do ente não
previsto na operação original.
Como tais operações foram realizadas sem exame
prévio do Ministério da Fazenda, elas são irregulares
e, conforme determina o art. 33, § 1º, da LRF, devem
ser consideradas nulas, “procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados
o pagamente de juros e demais encargos financeiros.”
Assim, conforme determina o art. 33, § 3°, da
LRF, enquanto não canceladas essas operações de
crédito irregulares, o Município de Petrolina/PE ficará
impedido de contratar novas operações de crédito, de
receber transferências voluntárias ou de obter garantias
de outro ente. A aplicação de tais penalidades está a
cargo do Ministério da Fazenda.
Seria prudente que o Ministério da Fazenda encaminhasse também os aditivos nºs 2 e 3 ao contrato
de financiamento para que o Senado Federal pudesse
avaliar a inteireza da operação de crédito.
A matéria deve ser levada ao conhecimento do
Plenário desta CAE para que seja observado o disposto no art. 24 da Resolução n° 43, de 2001, quanto
à proibição da realização de nova operação de crédito
pelo Município até que seja procedida a correção da
irregularidade ora informada pelo Ministro da Fazenda.
III – Voto
Em face do exposto, tendo as operações de crédito em tela sido consideradas irregulares, voto no
sentido de que a CAE tome conhecimento da matéria,
particularmente quanto à aplicação do art. 24 da Resolução nº 43, de 2001, e delibere pelo arquivamento
do Aviso n° 101, de 2011, do Ministro da Fazenda.
Sala da Comissão, 3 de abril de 2012. – Senador
Aloysio Nunes Ferreira, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
A NEXADA PELA SECRETARIA–GERAL DA MESA
LEI COMPLEMENTAR
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto quando
relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir
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comprovação de que a operação atende às condições
e limites estabelecidos.
§ 1º A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar será considerada nula,
procedendo–se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e
demais encargos financeiros.
....................................................................................
§ 3º Enquanto não efetuado o cancelamento, a
amortização, ou constituída a reserva, aplicam–se as
sanções previstas nos incisos do § 3º do art. 23.
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Foi lido anteriormente o Parecer n° 360, de 2012, da
Comissão de Assuntos Econômicos, que conclui pela
prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado n° 247,
de 2010 – Complementar, do Senador Demóstenes
Torres, que altera a Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, para estabelecer a possibilidade de parcelamento dos débitos relativos ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Micro empresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional).
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos
termos do § Io do art. 334 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 361, de 2012, da
Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pelo
arquivamento do Aviso nº 101, de 2011. A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha
a matéria ao Arquivo.
Será feita a devida comunicação ao Ministro de
Estado da Fazenda.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres n°s 362 e
363, de 2012, das Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e de Assuntos Econômicos,
sobre o Projeto de Lei do Senado n° 107, de 2010–
Complementar.
Uma vez que os pareceres foram discordantes e
tendo em vista a inaplicabilidade do art. 254 do Regimento Interno, a Presidência determina a abertura do
prazo de cinco dias úteis para oferecimento de emendas perante a Mesa, nos termos do art. 235, II, “d”, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 109, de
2012, do Primeiro–Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto de
Lei do Senado nº 51, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
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Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro–Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 110, de
2012, do Primeiro–Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando que foi aprovado o Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 319, de
2009, e o envio da referida proposição à sanção.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 110/12/PS–GSE
Brasília, 10 de abril de 2012
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro–Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
o Substitutivo dessa Casa ao Projeto de Lei nº 99, de
2007, da Câmara dos Deputados (PLC nº 319/09), o
qual “Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista; altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, e as Leis nºs 9.503, de 23 de setembro de
1997, 10.233 de 5 de junho de 2001, 11.079 de 30
de dezembro de 2004, e 12.023, de 27 de agosto de
2009, para regular e disciplinar a jornada de trabalho
e o tempo de direção do motorista profissional, e dá
outras providências”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 17, de 2012,
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
comunicando que foi dado conhecimento aos membros
daquele Órgão técnico do inteiro teor do Aviso nº 13,
de 2012, e recomendando seu arquivamento.
É o seguinte o Ofício:
OF. 17/2012/CAE
Brasília, 20 de março de 2012

Of. nº 109/12/PS–GSE
Brasília, 9 de abril de 2012
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro–Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado nesta Casa o Projeto de Lei nº 7.504, de 2010, do
Senado Federal (PLS nº 51/10 na Casa de origem), o
qual “Dispõe sobre a inscrição do nome do Padre Roberto Landell de Moura no Livro dos Heróis da Pátria”.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 6ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 20 de março, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 13 de 2012 (nº
17/2012–BCB), de 29 de fevereiro de 2012, do Banco
Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento ao
disposto na Lei nº 9.069/95, o demonstrativo das emissões do Real referentes ao mês de janeiro de 2012, as
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razões delas determinantes e a posição das reservas
internacionais a elas vinculadas. O expediente foi encaminhado aos membros da Comissão por meio do
OF. CAE nº 08/2012–Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Aviso nº 13, de 2012, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 48, de 2012, da Liderança do Bloco de Apoio ao
Governo, o Senador Humberto Costa e a Senadora
Lídice da Mata, como titulares, e os Senadores Inácio
Arruda e Antonio Carlos Valadares, como suplentes,
para integrarem a Comissão Temporária Externa destina a acompanhar os programas de transposição e
revitalização do rio São Francisco.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 48/2012–GLDBAG
Brasília, 10 de abril de 2012.
Senhor Presidente,
Em atenção ao OF SF Nº 427/2012 e nos termos
regimentais, indico o Senador Humberto Costa e a Senadora Lídice da Mata como titulares, e os senadores
Inácio Arruda e Antonio Carlos Valadares, como suplentes na Comissão Temporária Externa “Transpiração do
Rio São Francisco”, em vagas destinadas ao Bloco de
Apoio ao Governo pela proporcionalidade partidária.
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa, nos termos do Ofício nº 8,
de 2012, da Liderança do Bloco Parlamentar União e
Força, o Senador Eduardo Amorim para integrar como
suplente na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 8/2012/GLBUF/SF
Brasília, 11 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo–me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador
Eduardo Amorim para integrar, como Suplente, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte desta Casa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa, nos termos do Ofício nº 10,
de 2012, da Liderança do Bloco Parlamentar União e
Força, o Senador Eduardo Amorim para integrar como
titular a Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, em substituição ao Senador Gim Argello.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 10/2012/GLBUF/SF
Brasília, 11 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo–me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador
Eduardo Amorim para integrar, como membro Titular,
a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH desta Casa, em substituição ao Senador Gim Argello.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa, nos termos do Ofício nº 10,
de 2012, da Liderança do PT, o Senador Paulo Paim
para integrar a Comissão do Projeto Jovem Senador.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 10/2012–GLDPT
Brasília, 10 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Em atenção ao Of/SF nº 73/2012 e nos termos
regimentais, indico o Senador Paulo Paim como representante do Partido dos Trabalhadores para compor a comissão que acompanhará os procedimentos
necessários à realização da edição anual do Projeto
Jovem Senador.
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Srs. Senadores Cyro Miranda, Flexa Ribeiro,
Aloysio Nunes Ferreira, Cícero Lucena, a Srª Senadora
Angela Portela e o Sr. Senador Romero Jucá enviaram
discursos à Mesa, para serem publicados na forma do
disposto no art. 203, combinado com o Inciso I e §2º
do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
da matéria intitulada “PT discute a relação e atropela
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dogmas”, publicada pelo jornal O Globo de 12 de fevereiro de 2012.
A matéria destaca que o PT comemorou os seus
32 anos de fundação sem a figura do ex–presidente
Lula.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
PT discute a relação e atropela dogmas
O Globo - 12/02/2012
José Genoino: “A paisagem da janela que se vê
da oposição é diferente da que se vê quando se está
no governo” BRASÍLIA. Ferido na alma com a doença
que tirou seu principal líder do palco, o PT comemorou seus 32 anos de fundação sem a figura do ex-presidente Lula. Tem ainda que administrar ironias e
questionamentos sobre três temas caros aos petistas
em sua origem e que sofreram fortes guinadas desde que o partido chegou ao poder central, há nove
anos: privatizações, movimentos grevistas e alianças
com partidos da chamada centro-direita. A queda de
alguns dogmas que marcaram o PT como partido de
massas, dos trabalhadores organizados e dos movimentos populares, dizem hoje líderes petistas, faz
parte das “dores do crescimento e do amadurecimento no governo”. Para a oposição, os petistas só agora
admitem que mentiram por muito tempo. Ao longo da
última semana, os dirigentes petistas renegaram com
veemência o termo privatização para as concessões
à iniciativa privada dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Viracopos. E classificaram de necessária a repressão vigorosa, coordenada pelo governador petista
Jaques Wagner e pela presidente Dilma Rousseff, à
greve da Polícia Militar na Bahia. Porém, terminaram
a semana sem uma justificativa consensual para a
iminente aliança com o PSD de Gilberto Kassab, em
São Paulo, em benefício da candidatura de Fernando
Haddad, patrocinada por Lula. Ex-presidente do PT,
hoje assessor especial do Ministério da Defesa, José
Genoino alega que o PT sempre disse que greve armada não é greve. Admite que o PT mudou algumas
bandeiras. Parte do amadurecimento, diz. — Não é
que abandonamos nossas bandeiras. É que a paisagem da janela que se vê da oposição é diferente da
paisagem que se vê quando se está no governo. Na
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construção desses 32 anos de história tivemos muita
dor, muitas derrotas, mas construímos uma história
vitoriosa e muito forte, com erros e equívocos. Mas
isso não prejudicou a ideia de um projeto nacional
que está mudando o Brasil. — Não é fácil reconhecer
que mentiram por tanto tempo. O discurso contra as
privatizações foi uma arma eleitoral poderosa contra
nós nas duas últimas eleições. Agora não é mais. O
PT dos movimentos sociais, da defesa da ética, das
greves e da mobilização popular morreu — diz o presidente do PSDB, deputado Sérgio Guerra (PE). Poucos
petistas assumem a nova realidade. — Não me incluo
entre aqueles que estariam envergonhados com essa
decisão. Só privatizamos a estrutura de prestação de
serviços em terra, não vendemos patrimônio. A Anac
(agência que regula a aviação civil) continua regulando
e a Infraero continua sócia — diz o senador Humberto Costa (PE). Batizada no governo FH como “musa
das privatizações”, a então diretora de desestatização
do BNDES, Elena Landau, foi uma das responsáveis
por elaborar o modelo de privatização da Vale do Rio
Doce. Semana passada, ela se divertiu com a reação
de petistas às críticas contra a privatização ao estilo
Dilma. — Só lhes resta a discussão semântica. É privatização, sim! Venderam o controle e bateram o martelo. A Light e as telefônicas também foram privatizadas
pelo modelo de concessão por tempo determinado, e
o BNDES continua sócio. A privatização de Dilma é
a mesma coisa, a Infraero continua como sócia, mas
minoritária, com 49% das ações. E, no caso do petróleo, que venderam poços para a OGX? — pergunta
Landau. Ela diz que não se importa de passar para
Dilma a faixa de musa das privatizações: — Estou me
divertindo muito agora, porque sofri muito. Não podia
botar a cabeça para fora que levava uma cacetada e
não tinha ninguém no partido para me defender. O
PSDB não conseguiu sair das cordas. Agora até abro
mão do posto de musa das privatizações para a presidente. Outro ex-presidente do PT, o deputado Ricardo
Berzoini (SP) diz que o partido mudou, mas insiste no
discurso comum: — Que o PT mudou, é óbvio. Nasceu pequeno, aguerrido, com muito sectarismo, e, ao
longo de sua vida, foi aperfeiçoando sua visão sobre a
política. Modificou sua política de alianças e assumiu
muitos governos. Claro que isso impacta. Mas, nesses
três temas, a imagem é mais enganosa que o fato. Outro momento difícil para o PT foi explicar a gestão do
petista Jaques Wagner na greve da PM. O manifesto
de criação do PT, em 1980, diz sobre greves: “Não
existe liberdade onde o direito de greve é fraudado na
hora de sua regulamentação (...), onde os movimentos
populares são alvo permanente da repressão policial
e patronal, onde os burocratas e tecnocratas do Esta-
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do não são responsáveis perante a vontade popular.”
Mas, diante do motim armado dos policiais, Wagner,
sem ter como atender as reivindicações, recorreu ao
Exército. — O Jaques Wagner me disse esta semana:
Pinheiro, não estou dormindo! Não gostaríamos de ter
passado por isso. Mas passamos. E foi uma prova de
fogo — disse o líder do PT no Senado, o baiano Walter Pinheiro. Sobre alianças políticas, o senador Jorge
Viana (PT-AC) admite o risco de uma guinada forte:
— Temos que ter cuidado. O fato de termos chegado
ao governos nos deixa um pouco reféns quando se
trata de governabilidade. Daí a importância de repactuarmos nossos compromissos sempre. Alianças com
ex-adversários, como Gilberto Kassab, poderão criar
muitas dissidências, mesmo com Lula à frente dessa
operação. Dos vários discursos que o presidente nacional do PT, Rui Falcão, fez nas comemorações dos
32 anos do partido, duas frases calaram na militância:
— É importante que não sucumbamos à aliança fácil,
que quebra a nitidez do nosso programa. O partido
não pode se deixar levar pelo pragmatismo exagerado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “Prestação de contas”,
publicada pela revista Época de 6 de fevereiro de 2012.
A matéria destaca que o Ministério da Ciência e
Tecnologia apresentou os documentos relativos a convênio com a ONG ITS (Instituto de Tecnologia Social).
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Prestação de contas
O Ministério da Ciência e Tecnologia apresenta
os documentos relativos a convênio de ONG,
Na reportagem “O amigo das ONGs no Planalto”,
publicada na semana passada, ÉPOCA revelou que
o ordenador de despesas do Ministério da Ciência e
Tecnologia, Humberto Luciano Schloegl, encaminhara,
no dia 25 de janeiro, um ofício para cobrar a prestação de contas de um convênio firmado em 2007 com
a ONG Instituto de Tecnologia Social (ITS). O objetivo
do convênio, no valor deR$ 1,5 milhão, era desenvolver um trabalho social em comunidades carentes do
Distrito Federal. O ofício foi expedido um dia depois de
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ÉPOCA solicitar ao ministério a prestação de contas
do convênio. Na semana passada, os documentos relativos a essa prestação de contas foram encontrados
por servidores do ministério. Na quinta-feira, ÉPOCA
recebeu uma mensagem em que o ministério afirma
tê-los recebido no fim de outubro de 2009.
Em seu ofício, Schloegl solicitava à diretora executiva do ITS, a ex-deputada Irma Passoni, a apresentação de notas fiscais, re-lação de pagamentos,
extratos bancários e regulamento para a realização de
contratações do ITS. Esses documentos, reunidos em
vários volumes, foram mostrados a ÉPOCA na semana
passada e, durante o exame visual feito pela reportagem, não foi encontrado nenhum indício de que eles
não fossem autênticos.
Desde 2003, o ITS assinou nove convênios com
o Ministério da Ciência e Tecnologia e obteve mais de
R$ 6 milhões em repas-ses. Ainda de acordo com o
ofício do ordenador de despesas, se não apresentasse a documentação exigida em um prazo de dez dias,
o nome de Irma Passoni seria inscrito num cadastro
de devedores do governo federal. De acordo com a
legislação federal, o ministério deveria ter finalizado a
análise da prestação de contas do convênio, com base
em pareceres técnicos e financeiro expe-didos pelas
áreas competentes, até 90 dias depois de ter recebido
a documentação. Na prática, o ministério deveria ter
aprovado ou rejeitado a prestação de contas do ITS
há quase dois anos. Isso não foi feito.
Uma lacuna na legislação estimula a lentidão e
ineficiência na fiscalização dos recursos públicos gastos em convênios com ONGs, prefeituras e governos
estaduais. Segundo a Controladoria- Geral da União
(CGU), não há sanções caso o gestor público deixe
de analisar a prestação de contas dentro do prazo. A
disseminação indiscriminada de convênios com ONGs
nos últimos anos e a pouca quantidade de servidores
capazes de identificar irregularidades graves no gasto
dos recursos são caminhos fáceis para o desperdício
de dinheiro público.
Criada há duas semanas, a Secretaria da Gestão
Pública, vinculada ao Ministério do Planejamento, poderia adotar como uma de suas prioridades o combate
às fraudes envolvendo ONGs. Analisar detidamente
as prestações de contas seria um importante começo.
Trabalho Social
A ex-deputada Irma Passoni. Os documentos de
prestação de contas de seu instituto foram encontrados
Faltam sanções ao gestor público que não analisar
prestações de contas de ONGs dentro do prazo previsto
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) — Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
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neste momento para fazer o registro da entrevista com
ex–secretário–geral do PSDB, Eduardo Graeff, intitulada “Não acho que o PSDB esteja destinado a ficar
mil anos no governo de SP”, publicada pelo jornal O
Valor em sua edição de 26 de março de 2012.
Segundo Graeff, o PSDB não está destinado a
ficar mil anos no governo de São Paulo.
Sr. Presidente, requeiro que a entrevista acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Não acho que o PSDB esteja destinado a ficar
mil anos no governo de SP
Valor Econômico - 26/03/2012
Passada a prévia do PSDB na capital paulista,
berço político do partido, os tucanos devem se preparar
para repetir a experiência para escolher o candidato à
Presidência da República. A nova consulta aos filiados
deve ser em breve, se possível antes de 2014, para
que o postulante ganhe visibilidade no país. Será na
prévia nacional que a legenda poderá se renovar. Essa
é a análise do ex-secretário-geral da Presidência no
governo de Fernando Henrique Cardoso e mestre em
Ciência Política Eduardo Graeff.
Na disputa em São Paulo, Graeff diz que torcia
pela candidatura do secretário Andrea Matarazzo, para
que o partido se renovasse. O PSDB, no entanto, teve
de optar entre renovar e a possibilidade de ganhar a
eleição e apostou na segunda opção, analisa o tucano.
Autor do livro “Corrupção de Sarney a Lula”, Graeff
afirma que uma das portas para os desvios na máquina pública é a manutenção de um mesmo partido ou
grupo no poder, por muitos anos. Ao ser questionado
sobre os problemas de o PSDB estar em sua quinta
gestão consecutiva no governo paulista, reflete sobre
uma possível renovação. “Não acho que o PSDB esteja
destinado a ficar mil anos no governo de São Paulo.”
Ligado ao ex-presidente tucano, Graeff foi subchefe da Casa Civil para Assuntos Parlamentares na
gestão FHC. Coordenou o escritório de representação
do Estado de São Paulo em Brasília quando José Serra
foi governador do Estado.
A seguir, a entrevista que concedeu ao Valor na
quinta-feira,, depois de participar de uma palestra na
Faculdade Rio Branco.
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Valor: O PSDB queria renovar seus quadros para
disputar a eleição em São Paulo mas não conseguiu.
Por quê?
Eduardo Graeff: Acho que deu certo porque teve
prévia e prévia é instrumento de renovação. É um passo na direção certa. Uma forma de você trazer gente
de qualidade para a boca do palco é a prévia. Há duas
formas [de escolher o candidato]: quando você está
no governo e tem um secretário, um ministro que se
destaca; a outra é a prévia.
Valor: A prévia deveria ser feita nacionalmente?
Graeff: Sim. Precisa, inclusive para não ter uma
defasagem de duração de campanha tão grande. Foi
uma coisa que prejudicou a oposição na eleição presidencial passada. A campanha do [Luiz Inácio] Lula [da
Silva] a favor da Dilma [Rousseff] começou um ano e
meio antes da eleição e a definição de um candidato
do PSDB e a campanha [tucana] foi a seis meses da
eleição. Durante um ano a corrida só teve um corredor.
O que pode mudar isso é a prévia. A prévia interessa
sempre para o partido e o candidato desafiante [da
oposição]. O que está no governo não precisa.
Valor: A prévia nacional seria em 2013?
Graeff: A direção do partido tem de ver a data,
calendário. Torço para que haja oportunidade de ter
prévia. Seria bom. Pode não ter se não houver mais
de um nome como pré-candidato.
Valor: Hoje se fala entre Serra e Aécio para disputar a Presidência. O senhor acha que se o Serra
vencer em São Paulo ele disputará a prévia nacional?
Graeff: Não sei. Está tão longe...
Valor: O senhor disse que torcia para que Andrea
Matarazzo fosse o candidato do PSDB na capital. Por
quê? É hora de o partido e renovar?
Graeff: Fiquei bem impressionado com Andrea
porque quando ele participou como pré-candidato se
mostrou entusiasmado. Teve vivência na cidade, mostrava conhecimento. Serra é da cidade e como prefeito
colocou a mão na massa. Poderia ter acontecido uma
renovação. Mas se está criando um instrumento de
renovação que é a prévia. Dizer para o PSDB a hora
de renovar aqui ou ali é muito pretensioso. Se o PSDB
não quisesse o Serra não o teria buscado para ser candidato. Foi uma coisa mais do que razoável de fazer.
Valor: O senhor afirmou que essa escolha se deu
porque era hora de ganhar, não de renovar...
Graeff: É hora de ganhar. Mas tem chance de ganhar com renovação. O processo todo das prévias deu
uma avivada no partido. Agora a expectativa de renovação se pode ter em relação a 2014, com prévias. A
renovação tem a ver não só com nomes na liderança
mas na forma de organização. Prévias vão servir de
estímulo para o PSDB se organizar de um jeito mais
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moderno, com mais política de base, mais ligação com
a sociedade. Essa renovação conta muito e aumenta
a probabilidade de formar quadros novos.
Valor: Ao analisar a corrupção nos governos, o
senhor disse que as irregularidades tendem a se intensificar quando grupos políticos ficam muito tempo no
poder. Em São Paulo o PSDB está há quase 20 anos.
Quais são os problemas disso?
Graeff: Você fica, eventualmente, com menos
imaginação, menos entusiasmo. Começa a cair na rotina. É claro que a disputa eleitoral aviva as coisas, dá
estímulo forte para atualizar as ideias. Mas não acho
que o PSDB esteja destinado a ficar mil anos no governo de São Paulo. A vida sempre brinca com isso.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem
apanhamento taquigráfico.) — Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “O mito da desindustrialização”, publicada pela revista Época em sua
edição de 12 de março de 2012.
A matéria destaca que o peso da indústria na
economia do país não diminuiu e as exportações na
área quase triplicaram nos últimos dez anos.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, § 2º, do Regimento Interno.)
O mito da desindustrialização
Época - 12/03/2012
O peso da indústria na economia do país não diminuiu – e as exportações na área quase triplicaram
nos últimos dez anos
Nos últimos tempos, uma questão normalmente restrita à academia tem despertado um interesse
crescente nos gabinetes de Brasília e nas rodas de
economistas, empresários e executivos: a desindustrialização. Entendida como o fim ou a redução da
produção industrial de um país ou de uma região, a
desindustrialização – um verbete típico do “economês”,
aquela língua que só os economistas (supostamente)
entendem – passou a ser tema de discursos acalorados no Congresso Nacional e até de conversas de
intelectuais na mesa do bar.
Muita gente acredita que o Brasil esteja passando por esse processo há alguns anos – e se mostra
preocupada, muito preocupada, com isso. A presiden-
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te Dilma Rousseff e José Serra, seu adversário nas
eleições de 2010 e candidato a candidato à prefeitura
de São Paulo pelo PSDB, fazem parte desse grupo.
“Há uma desindustrialização em marcha no Brasil”, diz
Serra. “Quero deixar aqui registrado nosso compromisso cada vez maior de fazer com que o que possa ser
produzido no Brasil seja produzido no Brasil, e não
importado de outros países”, afirma Dilma. Na semana passada, o presidente da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, uniu sua
voz de barítono ao coro. “A queda da participação da
indústria no Produto Interno Bruto (PIB) é a prova do
processo de desindustrialização do país”, disse Skaf.
Num país em que o discurso nacionalista sempre rendeu votos, é de certa forma esperado que os
políticos agitem tal bandeira, independentemente de
coloração ideológica. Alguns economistas – também de
diferentes correntes – seguem em outra direção. Eles
sabem que o assunto comporta vários matizes. “Estão
dizendo por aí que a indústria no Brasil vai acabar”,
diz o consultor José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de Política Econômica do governo Fernando
Henrique Cardoso. “Acho improvável que isso aconteça.” Paul Singer, secretário de Economia Solidária do
Ministério do Trabalho e pioneiro do PT, concorda com
Mendonça de Barros: “Falar em desindustrialização
hoje no Brasil é um exagero”. É, com certeza, um debate cheio de armadilhas. Abaixo, ÉPOCA responde
às principais dúvidas sobre o tema.
O País Está Ou Não Se Desindustrializando?
Leia os gráficos que fazem parte desta reportagem. Os dados oficiais mostram que, em dez anos, o
volume das exportações de produtos manufaturados
aumentou de US$ 33 bilhões para US$ 92,3 bilhões.
Mostram também que, no mesmo período, a participação total da indústria na composição do PIB manteve-se constante, em torno de 27% – ao contrário do que
afirma Skaf. Pode até ter havido alguns setores que
encolheram mesmo, mas outros cresceram e ocuparam
o espaço. É do jogo. No conjunto, ficou elas por elas.
Por Que, Então, Se Fala Tanto Em Desindustrialização?
O peso dos produtos industriais nas exportações
brasileiras efetivamente caiu entre 2002 e 2011 – de
54,7% para 36,1%, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Como isso aconteceu,
se a participação da indústria na composição do PIB
continua constante? A resposta: a fatia da indústria
nas exportações caiu não por causa do encolhimento da indústria, mas em razão da expansão de outros
setores. Os preços de manufaturados ainda subiram
bem menos que no agronegócio, graças à concorrência chinesa (leia o quadro ao lado), beneficiada pelo

ABRIL 2012
12140

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

até agora baixo custo de sua mão de obra. No setor
de serviços, preservado, em boa medida, da competição externa, houve um aumento maior de preços que
no industrial.
Até Que Ponto O Real Valorizado Atrapalha A
Indústria Nacional?
O câmbio valorizado é sempre um complicador
para qualquer país. Ele barateia as importações e encarece as exportações. Por outro lado, leva a indústria
a espremer os custos e aumentar a eficiência e a produtividade – e isso é bom para a economia como um
todo. A concorrência dos importados também favorece
o combate à inflação. Foi ela que permitiu a consolidação da estabilidade econômica nos últimos anos.
“Mais que a questão cambial, a chave para entender
a perda de competitividade do setor industrial são as
elevações generalizadas dos custos de produção”, diz
Mendonça de Barros.
O Brasil Tem Adotado Medidas Protecionistas.
Qual A Consequência Delas?
A redução da concorrência externa leva quase
sempre a um aumento de preços, com impacto negativo na inflação. Quem acaba pagando a conta é o
consumidor, enquanto os industriais aumentam seus
lucros. A escolha dos setores beneficiados com subsídios e financiamentos generosos favorece o tráfico
de influência nos gabinetes do governo e a corrupção.
Se Porventura a Desindustrialização Vier Mesmo,
Ela Será Necessariamente Ruim Para O País?
Há quem acredite que seria um grande problema. Mas alguns economistas acham que não. Mesmo
que os produtos primários se tornem cada vez mais
dominantes em nossas exportações. “O perigo é não
sabermos administrar a riqueza dos recursos naturais que temos”, diz o economista Edmar Bacha, um
dos pais do Plano Real e autor de um estudo sobre o
tema com o brasilianista Albert Fishlow, ex-diretor do
Instituto de Estudos Latino-Americanos e do Centro
de Estudos do Brasil da Universidade Colúmbia. Segundo ele, se o Brasil aplicar bem as receitas obtidas
com as commodities, principalmente do pré-sal, poderá alavancar seu crescimento de forma sustentável no
longo prazo, como aconteceu com os Estados Unidos,
exportadores de produtos agrícolas no século XIX, e a
Noruega, hoje o país mais rico do mundo em termos
relativos, que praticamente só exporta petróleo. “É
inevitável, quando há bonança de recursos naturais,
que a mão de obra e os recursos se desloquem para
setores como o agronegócio”, diz Bacha.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores,
ocupo esta tribuna para registrar minha satisfação com
notícia veiculada ontem (10/04), pelo site da revista Na-
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tional Geographic, em que o Estado de Roraima figura
como um destino de viagem preferido dentro do Brasil.
Considerada uma das publicações mais respeitadas do mundo, esta revista avalia que “Com paisagens
tão diversas, o caminhante se sente recompensado a
cada passo que dá [dentro do Estado]”.
Isto é dito, porque ao longo da viagem, o visitante
poderá constatar que “Na paisagem se erguem montanhas achatadas encobertas por neblina, que podem ser
escaladas sem necessidade de conhecimento técnico
ou equipamentos”, como afirma a revista.
Ao destacar a reserva ecológica Xíxuaú Xiparinã
como um dos mais interessantes passeios dentro do
território brasileiro, a revista ressalta, no entanto, que
os habitantes desta reserva, localizada entre Roraima e Amazonas, ainda são assolados pela “pobreza,
o analfabetismo e a falta de infraestrutura sanitária e
educacional”.
Ante esta ressalva, senhoras e senhores, destaco que, o Estado aqui represento, deseja sim, fazer
parte do crescimento econômico e social que vem vivenciando a maior parte da população brasileira, nos
últimos anos.
Mas ressalto, de antemão, que aquelas pessoas
que desejam o desenvolvimento de Roraima, pensam
em projeto de um desenvolvimento no qual o social e
o humano sejam prioridades.
Assim sendo, os que lutam para melhorar Roraima, pensam na superação da pobreza e do analfabetismo, e na infraestrutura sanitária e educacional
do Estado.
Esse conjunto de benefícios, aliado a um projeto de turismo sustentável e não predatório, poderá
fazer com que a população roraimense melhore suas
condições de vida, com acesso aos direitos básicos
de saúde, educação, segurança, trabalho, moradia,
esporte e lazer,
Muito obrigada.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no dia 1º de janeiro de
2011, a Professora Miriam Belchior assumiu o cargo
de Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão. Graças à sua brilhante atuação durante os dois
mandatos do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela
ocupou funções de destaque na Assessoria Especial
da Presidência da República e, ainda, na Casa Civil.
Além disso, foi uma das principais responsáveis pela
criação do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), em janeiro de 2007. Sua presença à frente da
Secretaria–Executiva e, em 2010, da Coordenação–
Geral do Programa, foi fundamental para o andamento
de todos os projetos.
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Ao assumir suas novas funções ministeriais, a
Ministra transferiu a Coordenação–Geral do PAC e o
monitoramento do plano, “Minha Casa, Minha Vida”,
para a área de influência do Ministério do Planejamento.
Assim, ela conseguiu incluir, entre as suas principais
prioridades de trabalho, o acompanhamento e a execução dos programas sociais. No caso específico do
“Minha Casa, Minha Vida”, que se destina a facilitar a
compra de imóveis para famílias de baixa renda, sua
atenção tem sido redobrada.
No final de dezembro de 2011, a Revista Brasileira de Habitação publicou uma longa entrevista com
a Ministra Míriam Belchior, Ela falou sobre o papel do
PAC no combate à miséria e à pobreza no País, sobre
os resultados alcançados até o fmal do ano passado,
sobre o andamento das obras e sobre as perspectivas
para este ano de 2012.
De acordo com a Ministra, as previsões até 2014,
último ano de mandato da Presidente Dilma Rousseff,
são bastante animadoras. Os dados oficiais referentes
ao PAC 2 indicam um montante de investimentos de 955
bilhões de reais, no período de 2011 a 2014. Na área
habitacional, considerando o mesmo período, a meta
a ser atingida é a construção de 2 milhões de casas,
destinadas às populações de baixa renda.
Na opinião da Ministra, o PAC já pode ser visto
como um dos programas sociais mais importantes do
atual Governo. Além disso, ela afirma que ele é um
dos pilares mais sólidos para permitir a conquista do
desenvolvimento sustentável, um dos objetivos mais
desejados pela maioria dos brasileiros. Não podemos
deixar de reconhecer que essa afirmação é totalmente
verdadeira, haja vista, os resultados sociais altamente
positivos que o Brasil vem alcançando nesses últimos
nove anos.
A escalada que está sendo feita pela administração Dilma Rousseff, para alcançar o desenvolvimento
sustentável, começou a partir do primeiro dia de Governo do Presidente Lula, em janeiro de 2003. De lá para
cá, segundo as estatísticas mais citadas por professores
e cientistas sociais, milhões de brasileiros deixaram de
ser miseráveis e outros milhões atravessaram a linha
da pobreza e passaram a fazer parte de um dos mais
importantes mercados internos do mundo.
No comunicado Mudanças Recentes na Pobreza
Brasileira, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), no final de 2011, a desigualdade de distribuição de renda no Brasil diminuiu 5,6%
e a renda média real subiu 28%, entre 2004 e 2009.
O percentual de pessoas com renda mensal igual ou
superior a um salário mínimo per capita, consideradas
como não–pobres, subiu de 29% para 42%. Segundo
o Ipea, essa mobilidade revela que o número de pes-
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soas dessa faixa aumentou de 51 milhões e 300 mil
para 77 milhões e 900 mil, no período.
Por outro lado, no que se refere à camada considerada pobre, classificação que se refere a famílias
com renda per capita, observada naquele momento,
entre R$ 67,00 e R$ 134,00, o Instituto mostrou que o
contingente dessas pessoas diminuiu de 28 milhões
para 18 milhões, ao longo do período. Por sua vez,
o número de extremamente pobres, ou seja, os que
tinham à época da divulgação dos dados renda per
capita inferior a R$ 67,00, caiu de 15 milhões para 9
milhões de pessoas. Em síntese, a conclusão do Ipea
é que, entre 2004 e 2009, 26 milhões de brasileiros
deixaram de ser pobres e passaram a ser identificados como “Classe C”. Na opinião de inúmeros economistas, o Brasil está próximo de realizar a maior meta
do Governo Dilma Rousseff, que é a erradicação da
pobreza extrema no País.
Inegavelmente, graças a essa nova “classe média”, a economia brasileira vem resistindo aos fortes
impactos provocados pela grave crise financeira que
está atingindo todos os países desenvolvidos e levando
à bancarrota economias como as da Itália, Espanha,
Grécia e Portugal.
Em setembro de 2008, quando a crise foi anunciada, o Brasil estava preparado para recebê–la, protegido pela força do seu mercado interno. Foram os
novos consumidores que garantiram essa resistência.
Atualmente, com o aprofundamento das dificuldades
econômicas internacionais, mais uma vez, o mercado internç assume o papel de salvador da economia
brasileira.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para a Ministra Míriam Belchior, esses números testemunham
que a economia brasileira apresenta fundamentos
sólidos e está preparada para manter a continuidade
do atual momento de crescimento sustentável, apesar
dos impactos provocados pela recessão que acontece nos países ricos. Mesmo assim, ela assinala que,
internamente, o equilíbrio econômico está preservado
e o rumo da economia tem permitido inclusão social,
distribuição de renda e criação de milhares de postos
de trabalho. Na opinião da Ministra, o PAC é um dos
componentes centrais dessa estratégia de superação
de nossa pesada dívida social.
Eminentes Senadoras e Senadores, gostaria de
incluir neste pronunciamento, um breve comentário à
atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que
objetiva acelerar o processo de regularização fundiária em diversos Estados, principalmente na Amazônia
Legal.
Durante todo o ano de 2011, o CNJ teve papel
fundamental no processo de regularização em diver-
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sos Municípios, através de negociações com Prefeituras e Juizes. Convém citar, por exemplo, os trabalhos
que foram desenvolvidos nos Municípios de Marabá
e Altamira, no Pará; São José do Rio Preto, em São
Paulo; Teresópolis, Petrópolis e Rio de Janeiro, no Estado do Rio.
Srªs e Srs. Senadores, se faz necessário lembrar
que, no dia 6 de abril de 2010, através da Resolução
n° 110, o CNJ criou o “Comitê do Fórum de Assuntos
Fundiários”, que tem como atribuição o monitoramento
das ações e a resolução de questões que tenham por
objeto assuntos de natureza fundiária, conflituosos
ou não, que sejam passíveis de colocar em risco a
segurança no campo e nas cidades, ou exijam ações
concretas para assegurar o acesso à moradia digna
e à distribuição da propriedade rural.
Por último, nobres colegas, é importante dizer que
o CNJ está de parabéns por ter criado esse importante
canal de mediação, que vem prestando serviços inestimáveis às instituições e à sociedade.
Era o que tinha dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar–se amanhã às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 549, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 7, de 2012, que reduz a
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep, da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep – Importação e da
Cofins – Importação incidentes sobre a impor-
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tação e a receita de venda no mercado interno
dos produtos que menciona; altera as Leis nºs
10.865, de 30 de abril de 2004, 10.522, de 19
de julho de 2002, 8.989, de 24 de fevereiro
de 1995, 5.991, de 17 de dezembro de 1973,
10.451, de 10 de maio de 2002, e 11.051, de
29 de dezembro de 2004; e revoga dispositivos
das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(Lido no Senado Federal no dia 11-042012)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 1202-2012)
Prazo final prorrogado: 26-04-2012
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador
Valdir Raupp, que altera a redação do art.
3º da Emenda Constittucional nº 62, de 9 de
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de
adesão ao regime especial de precatório até
a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 689, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1–CCJ
(Substitutivo), que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Estão encerrados os trabalhos.
Sessão encerrada. Que Deus nos ilumine a todos.
(Levanta–se a sessão às 21 horas e 10
minutos.)
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Ata da 57ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 12 de abril de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, e dos Srs. Acir Gurgacz,
Mozarildo Cavalcanti e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto é encerra-se às 18 horas e 48 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 280, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, combinado com o Artigo 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa
Excelência, com ônus para esta Casa, autorização para
ausentar-me do País no período de 20 a 22 de abril de
2012 para, atendendo a convite (em anexo) do Presidente do Parlamento Latinoamericano Deputado Elias
Castilho e do Secretário Executivo Sr. Humberto Peláez
Guitierrez, para participar na qualidade de Presidente do Grupo Brasileiro do Parlatino e Vice Presidente
do Parlamento Latinoamericano, da primeira reunião
de 2012 da Junta Diretiva, que ocorrerá na sede do
Parlatino na cidade do Panamá/República Panamá.
Sala das Sessões, de 2012. – Senador Flexa
Ribeiro.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 281, DE 2012
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei do Senado nº 196/2007 que “Acrescenta § 3º
ao art. 6º da Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, para
determinar que os rótulos das bebidas que menciona
especifiquem o teor calórico nelas contido e apresentem
frase de advertência quanto aos riscos da obesidade
infantil” seja apreciado pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, além das comissões constante
do despacho inicial.
Sala das Sessões, de 2012. – Senador Romero Jucá.
REQUERIMENTO Nº 282, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, II, c, 12, do
Regimento Interno do Senado, requeiro que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 196, de 2007, de autoria
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do senador Jayme Campos, que “acrescenta § 3º ao
art. 6º da Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1984, para
determinar que os rótulos das bebidas que menciona
especifiquem o teor calórico nelas contido e apresentar
frase de advertência quanto aos riscos da obesidade
infantil”, seja ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), além das comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, para que possa ser
analisado o impacto econômico do acréscimo proposto. – Senador Delcídio do Amaral.
REQUERIMENTO Nº 283, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do Art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
dos Projetos de Lei do Senado nº 168, de 2007, 163,
219, 325, 389, 390 e 392, de 2009, e do Projeto de Lei
da Câmara nº 41, de 2009, por tratarem da mesma matéria (alterações à Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005 – Lei de Falência e Recuperação de Empresas).
Justificação
Os Projetos que ora solicito a tramitação em
conjunto tratam de alterações à Lei de Falências e
Recuperação de Empresas. A providência se justifica
e é recomendável porque irá propiciar que, após mais
de 7 anos da publicação da Lei de Falência, a matéria seja examinada em conjunto e receba um relatório
único. As imprecisões e possíveis aperfeiçoamentos da
legislação falimentar poderão ser consideradas nessa
oportunidade. – Senador Flexa Ribeiro.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 284, DE 2012
Requeiro, nos termos da alínea “c”, inciso “I” do
art. 215 do Regimento Interno do Senado Federal, a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nº
369, de 2011 e PLS 552 de 2011, por versarem sobre
matérias análogas ou conexas, referente a alterações
no Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) .
Justificação
O Projeto de Lei do Senado nº 369, de 2011, de
autoria da senadora Ana Rita (PT/ES), “Altera o caput
do art. 136 da CLT, para determinar que a concessão
de férias do trabalhador seja precedida de consulta
pelo empregador sobre a data de seu gozo”.
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No mesmo contexto, o Projeto de Lei do Senado
nº 552, de 2011, de iniciativa do senador Marcelo Crivella (PRB/RJ), “Altera o art. 136 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452,
de 1° de maio de 1943, e a ele acresce um § 3º, para
dispor sobre a concessão de férias dos empregados
membros de uma mesma família.”
Em suma, essas proposições tramitam na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), e para melhor apreciação dos temas contidos nesses projetos e celeridade
de seus trâmites, impõe-se que esta Casa Legislativa
delibere pela tramitação em conjunto das proposições
acima referidas, por regularem a mesma matéria (art.
258, RISF). – Senador Armando Monteiro.

ao Deputado Dr. Paulo Cesar (PSD/RJ), na Comissão
Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC”.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 47, de 2012, do
Vice-Líder do PSB, na Câmara dos Deputados, comunicando a retirada do nome do Deputado Romário (PSB-RJ), como membro titular, da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 563, de 2012.
É o seguinte o ofício:
Of. B/47/12
Brasília, 12 de abril de 2012

(À Mesa para decisão )
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 285, 2012
Requeiro, com fundamento nos arts. nºs 13 e
40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença
para desempenho de representação, com ônus para
o Senado Federal, em Audiência Pública da CPMI
da Violência Contra a Mulher, cuja relatoria me foi
confiada, a realizar-se no dia 16 de abril de 2012, na
Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. –
Senadora Ana Rita.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
votado oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa o Deputado Bernardo
Santana de Vasconcellos, como membro suplente, em
substituição ao Dr. Paulo Cesar, para integrar a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas –
CMMC, conforme o Ofício nº 224, de 2012, do Líder
do Bloco PR/PTdoB/ PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB, na
Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
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Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência saída do Deputado
Romário (PSB – RJ), de titular, da Medida Provisória nº 563,
de 2012, que “Altera a alíquota das contribuições previdenciárias sobe a folha de salários devidas pelas empresas
que especifica, institui o Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotivos, o Regime Especial de Tributação do
Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de
Redes de Telecomunicações, o Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso Educacional, o Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e o Programa
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência, restabelece o Programa um Computador por
Aluno, altera o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria de Semicondutores, instituídos
pela Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, e dá outras
providências, em substituição ao já indicado.
Atenciosamente, – Deputado Paulo Foletto, Vice-Líder do PSB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência comunica que designou o Deputado Newton Lima, como membro titular, em substituição
ao Deputado Pedro Eugênio, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 563, de 2012, conforme o Ofício nº 50, de 2012,
do Vice-Líder, no exercício da Liderança, do Partido
dos Trabalhadores – PT, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:

Of. Nº 224/2012 – Bloco
Brasília, 10 de abril de 2012
Assunto: Indicação de suplente para Comissão Mista
Permanente.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Bernardo Santana de Vasconcelos (PR/MG) para membro suplente, em substituição

Of. nº 50/GAB
Brasília, 12 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, para
indicar como membro titular o Deputado Newton Lima (PT/
SP), em substituição ao Deputado Pedro Eugênio (PT/
PE), como membro suplente da Comissão Mista que irá
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proferir parecer à MP nº 563, que “Altera a alíquota das
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários
devidas pelas empresas que especifica, institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento
da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o Regime
Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda
Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações,
o Regime Especial de Incentivo a Computadores para
Uso Educacional, o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, restabelece o
Programa Um Computador por Aluno, altera o Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de
Semicondutores, instituído pela Lei nº 11.484, de 31 de
maio de 2007, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Valmir Assunção,
Vice-Líder do PT.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência designa como titular o Deputado
Augusto Coutinho, em substituição ao Deputado Eli
Correa Filho, que passa a ser suplente, na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
– CMO, conforme o Ofício nº 76, de 2012, do Líder
do Democratas (DEM), na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 76-L-Democratas/12
Brasília, 10 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados
Eli Correa Filho e Augusto Coutinho permutam a vaga
que ocupam de titular e suplente, respectivamente,
na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto, Líder do Democratas.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência designa como titular o Deputado
Lucio Vieira Lima, em substituição ao Deputado Osmar Serraglio, que passa a ser suplente, na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
– CMO, conforme o Ofício nº 323, de 2012, do Líder
do PMDB na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
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Of/Gab/I/nº 323
Brasília, 11 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado Lucio Vieira Lima para integrar, na qualidade
de Titular a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, em substituição ao Deputado
Osmar Serraglio, que passa à qualidade de Suplente
da aludida Comissão.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração. – Deputado
Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 61,
de 2010, do Senador João Durval, que altera a Lei nº
9.250, de 26 de fevereiro de 1995, e a Lei nº 8.134, de
27 de dezembro de 1990, para permitir a dedução dos
valores pagos a título de pedágio, para fins de cálculo
do imposto de renda da pessoa física.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência lembra às Senadoras e aos Senadores que o Senado Federal está convocado para uma
sessão especial a realizar-se amanhã, às 14 horas,
destinada a comemorar o centenário de nascimento de José Waldemar Alcântara e Silva, ex-senador
e ex-governador do Estado do Ceará, nos termos do
Requerimento n° 1.572, de 2011, do Senador José
Pimentel e outros Senadores.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência autuou, por solicitação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, o Aviso nº 7, de 2012-CN (nº
256-Seses-TCU-Plenário/2012, na origem), do Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando
ao Congresso Nacional cópia do Acórdão proferido nos
autos do processo nº TC 005.981/2011-5.
É o seguinte o Aviso:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 12-4-2012
até 17/4 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
até 2/5 prazo para apresentação de relatório;
até 9/5 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 16/5 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em Avulsos e no Diário
do Senado Federal de 13 de abril do corrente.
O Aviso retorna à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – SP)
– Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os projetos:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 95, DE 2012
Altera a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, para determinar que a negociação de títulos mobiliários no Mercado Brasileiro de Redução de Emissões relativos a
emissões de gases de efeito estufa evitadas
certificadas em terras indígenas deverá ser
previamente autorizada pela FUNAI.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 12.187, de 29 de
dezembro de 2009, para determinar que a negociação
de títulos mobiliários no Mercado Brasileiro de Redução
de Emissões relativos a emissões de gases de efeito
estufa evitadas certificadas em terras indígenas deverá
ser previamente autorizada pela Fundação Nacional
do Índio (FUNAI).
Art. 2º O art. 9º da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, passa a viger acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 9º ..................................................
Parágrafo único. A negociação de títulos
mobiliários relativos a emissões de gases de
efeito estufa evitadas certificadas em terras
indígenas deverá ser previamente autorizada
pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI).” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
Em setembro de 2011, os líderes da comunidade
indígena Munduruku assinaram um contrato com uma
empresa irlandesa, a Celestial Green, transferindo os
direitos aos créditos de carbono da reserva por 120
milhões dólares. Pelo documento, a empresa ganharia acesso restrito às suas terras e os índios ficariam
impedidos de dispor de seu uso sem a autorização
prévia da compradora.
O contrato entre a Organização do Povo Munduruku e a Celestial Green foi celebrado sem a presença
de nenhum representante da Fundação Nacional do
Índio (FUNAI), responsável por defender os direitos
dos índios e, portanto, por acompanhar negociações
comerciais que possam colocá-los em risco.
Com o objetivo de proteger as populações indígenas, cumpre tornar obrigatório que tais contratos,
que visam a criação de títulos mobiliários de Redução
Certificada de Emissão (RCE), sejam acompanhados pela FUNAI quando envolverem terras indígenas.
Dessa maneira, o Poder Público poderá proteger de
melhor maneira os direitos e interesses das comunidades indígenas.
Pelas razões expostas, consideramos de elevada
importância a participação dos nobres Parlamentares
no esforço para a aprovação deste projeto de lei. – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009
Mensagem de veto.
(Vide Decreto de 15 de setembro de 2010)
Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional sobre
Mudança do Clima – PNMC e estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos.
Art. 9o O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE será operacionalizado em bolsas de
mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades
de balcão organizado, autorizadas pela Comissão de
Valores Mobiliários – CVM, onde se dará a negociação
de títulos mobiliários representativos de emissões de
gases de efeito estufa evitadas certificadas.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle; de
Assuntos Econômicos; e de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, cabendo à última a
decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 96, DE 2012
Altera a Lei n° 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil), para aperfeiçoar a
disciplina da empresa individual de responsabilidade limitada e para permitir a constituição de sociedade limitada unipessoal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única
pessoa natural, titular da totalidade do capital.
§ 1º O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão “EIRELI”
após a firma ou a denominação da empresa
individual de responsabilidade limitada.
§ 2º A pessoa natural poderá constituir
mais de uma empresa individual de responsabilidade limitada.
§ 3º A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da
concentração das quotas de modalidade societária em um único sócio, independentemente das razões que motivaram a concentração.
.................................................... ” (NR)
....................................................................................
SEÇÃO IX
Da Sociedade Limitada Unipessoal
“Art. 1.087-A. A sociedade limitada unipessoal pode ser constituída, mediante ato
unilateral, por sócio único, pessoa natural ou
jurídica, titular da totalidade do capital social.
§ 1º A sociedade limitada unipessoal pode
resultar da concentração na titularidade de um único sócio das quotas de uma sociedade limitada,
independentemente da causa da concentração.
§ 2º A transformação prevista no § 1º
efetua-se mediante declaração do sócio único
na qual manifeste sua vontade de transformar a
sociedade limitada em sociedade limitada unipessoal, podendo essa declaração constar do
próprio documento que titule a cessão de quotas.
§ 3º Por força da transformação prevista
no § 1º, deixam de ser aplicáveis todas as disposições do contrato de sociedade que pressuponham a pluralidade de quotas.
§ 4º O empresário pode, a qualquer tempo,
transformar-se em sociedade limitada unipessoal, mediante declaração escrita do interessado.”
“Art. 1.087-B. O nome empresarial da
sociedade limitada unipessoal conterá a ex-
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pressão “Sociedade Limitada Unipessoal” ou
a forma abreviada “SLU”.
“Art. 1.087-C. O sócio único de uma sociedade limitada unipessoal pode transformá-la em sociedade limitada mediante divisão e
cessão da quota ou aumento de capital social
pela entrada de um novo sócio, devendo ser
eliminada do nome empresarial a expressão
“Sociedade Limitada Unipessoal”.
§ 1º O documento que consigne a divisão e cessão de quota ou o aumento do capital social é título
bastante para o registro da modificação.
§ 2º Se a sociedade tiver adotado anteriormente
o tipo de sociedade limitada, passará a reger-se pelas
disposições do contrato de sociedade que, nos termos
do § 3º do art. 1.087-A, eram a ela inaplicáveis em
consequência da unipessoalidade.
§ 3º No caso da concentração prevista no § 1º do
art. 1.087-A, o sócio único pode evitar a unipessoalidade
se, no prazo legal, restabelecer a pluralidade de sócios.
“Art. 1.087-D. Na sociedade limitada unipessoal, o sócio único exerce as competências
das reuniões ou assembleias gerais, podendo
nomear administradores.
Parágrafo único. As decisões do sócio
único de igual natureza das deliberações da
reunião ou assembleia geral devem ser registradas em ata por ele assinada e arquivada no
Registro Público de Empresas.
“Art. 1.087-E. Os negócios jurídicos celebrados entre o sócio único e a sociedade devem
servir à prossecução do objeto da sociedade.
§ 1º Os negócios jurídicos entre o sócio
único e a sociedade obedecem à forma legalmente prescrita e, salvo em relação às operações correntes celebradas em condições normais, devem observar a forma escrita.
§ 2º Os documentos de que constam os
negócios jurídicos celebrados pelo sócio único
e a sociedade limitada unipessoal devem ser
arquivados no Registro Público de Empresas
ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
§ 3º A violação do disposto no caput e
nos §§ 1º e 2º implica a nulidade dos negócios
jurídicos celebrados e responsabiliza ilimitadamente o sócio.
“Art. 1.087-F. À sociedade limitada unipessoal aplicam-se as normas que regulam a
sociedade limitada, salvo as que pressupõem
a pluralidade de sócios.”
....................................................................................
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
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Justificação
O projeto de lei tem por objetivo aperfeiçoar a disciplina da empresa individual de responsabilidade limitada.
O caput do art. 980-A determina que a empresa
individual de responsabilidade limitada será constituída
por uma única pessoa, omitindo-se a palavra “natural”.
Não foi esclarecido se a empresa pode ser constituída
somente por uma pessoa natural ou se também pode
ser constituída por uma pessoa jurídica.
Frederico Garcia Pinheiro defende a possibilidade de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada por iniciativa de pessoa jurídica: “O
art.980-A do Código Civil também abre a possibilidade
para que determinada pessoa jurídica constitua outra
pessoa jurídica sob a forma de EIRELI. Essa conclusão pode ser facilmente obtida mediante a constatação de que o caput do art. 980-A do Código Civil não
faz distinção entre pessoa natural e jurídica, ao passo
que, mais à frente, no § 2º do mesmo dispositivo, há
menção expressa à pessoa natural (...)”.
A respeito da questão, o Departamento Nacional
de Registro do Comércio editou a Instrução Normativa nº 117, de 22 de novembro de 2011, que aprova o
manual de atos de registro de empresa individual de
responsabilidade limitada, que no item 1.2.11 impede
a pessoa jurídica de ser titular de empresa individual
de responsabilidade limitada: “não pode ser titular de
EIRELI a pessoa jurídica, bem assim a pessoa natural
impedida por norma constitucional ou por lei especial”.
O presente projeto de lei esclarece a questão, conferindo somente à pessoa natural a possibilidade de constituir empresa individual de responsabilidade limitada.
Continuando o exame da lei, destacamos que ela
contém impropriedades de caráter formal. O caput do
art. 980-A utiliza a expressão “capital social”, quando o
correto é somente “capital”, haja vista que não há constituição de sociedade. Igual equívoco se verifica no § 1º,
ao falar em firma ou denominação “social”. O § 3º diz
que a empresa individual de responsabilidade limitada
também poderá resultar da concentração das quotas
de “outra” modalidade societária, embora não tenha
a empresa individual natureza jurídica de sociedade.
A lei exige capital não inferior a cem vezes o maior
salário mínimo (caput do art. 980-A). O salário mínimo
atualmente vigente no País é de seiscentos e vinte e
dois reais. Esse valor multiplicado por cem vezes totaliza sessenta e dois mil e duzentos reais. Consideramos essa exigência desnecessária e, ainda que se
considere necessária, de valor elevado.
Em Portugal, o Decreto-Lei nº 248, de 25 de agosto de 1986, que cria o estabelecimento individual de
responsabilidade limitada, doravante denominada lei
portuguesa, fixa o valor do capital mínimo em cinco mil
euros. Esse valor, convertido em reais, à taxa de câm-
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bio de dois reais e quarenta centavos, resulta no limite
de doze mil reais, inferior ao limite brasileiro. Há que se
destacar ainda que a renda por pessoa no País é aproximadamente a metade da renda por pessoa em Portugal.
No Chile, a Lei nº 19.857, de 24 de janeiro de
2003, que autoriza a constituição de empresas individuais de responsabilidade limitada, doravante denominada lei chilena, não prevê capital mínimo. Assim
como no Brasil, no Chile não há exigência de capital
mínimo para abertura de qualquer empresa.
Tampouco há exigência de capital mínimo para
abertura de uma sociedade limitada no Brasil, África
do Sul, Alemanha, Austrália, Canadá, Chile, Cingapura,
Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Israel, Japão,
Nova Zelândia e Reino Unido.
Por outro lado, há exigência de capital mínimo
na Argentina, Bélgica, China, Dinamarca, Espanha,
Rússia, Grécia, Índia, Indonésia, Itália, México, Portugal, Suécia e Suíça.
A exigência de capital mínimo levará o empreendedor a continuar constituindo sociedades limitadas
com “sócio laranja”, haja vista que para esse tipo societário não há exigência de capital mínimo, reduzindo
a eficácia social da lei. Assim, este projeto de lei retira
a exigência de capital mínimo.
A lei limita a pessoa natural à constituição de uma
única empresa da modalidade “empresa individual de
responsabilidade limitada”. É a mesma regra utilizada
na lei portuguesa, segundo a qual uma pessoa só pode
ser titular de um único “estabelecimento individual de
responsabilidade limitada”. Na lei chilena, não há limite,
autorizando-se a toda pessoa natural a constituição de
“empresas individuais de responsabilidade limitada”.
A limitação a somente uma empresa individual por
pessoa natural levará o titular a continuar constituindo
sociedades limitadas com “sócio laranja”, haja vista que
para esse tipo societário não há limitação a uma única
sociedade, reduzindo a eficácia social da lei. Há que se
observar o fenômeno social do empreendedor em série,
aquele que arrisca várias atividades econômicas com o
intuito de obter sucesso em alguma atividade. Por esse
motivo, retiramos a proibição de apenas uma empresa
individual de responsabilidade limitada por pessoa natural.
Além disso, o presente projeto de lei tem por objetivo reconhecer expressamente as sociedades limitadas unipessoais. Elas são uma forma societária de se
permitir a limitação da responsabilidade do empresário.
Outra forma, não societária, está prevista no Paraguai,
no Peru e no Chile, por meio da denominada “empresa
individual de responsabilidade limitada”. Uma importante
diferença entre as duas formas é que a forma societária permite que uma pessoa jurídica seja titular de uma
sociedade limitada unipessoal. Somente uma pessoa
natural pode ser titular de uma empresa individual.
O ordenamento jurídico brasileiro prevê a sociedade unipessoal no âmbito das sociedades anô-
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nimas. Permite-se que as ações de uma sociedade
sejam pertencentes integralmente a outra (chamada
de subsidiária integral). O legislador de 1976 avançou
em direção ao reconhecimento da sociedade unipessoal ao reduzir de sete para dois o número mínimo de
sócios e ao estipular um prazo de um ano para o restabelecimento da pluralidade de sócios.
A Alemanha em 1980, a França em 1985 e a Itália
em 1993, entre outros países, reconheceram em seus
ordenamentos a sociedade limitada unipessoal. Em
1989, o Conselho da União Europeia editou a décima
segunda Diretiva 89/667, que atualmente encontra-se
revogada pela Diretiva 2009/102. Esta norma prevê que
a sociedade pode ter um sócio único no momento de
sua constituição, como também por força da reunião
de todas as partes sociais numa única pessoa.
A sociedade limitada unipessoal atende tanto
ao interesse da pessoa natural quanto ao da pessoa
jurídica. No primeiro caso, serve de instrumento de organização da separação e de limitação patrimonial de
pequenos negócios; no segundo, é forma de organização administrativa de grupos societários. Destacamos
que o presente projeto foi elaborado com inspiração nas
regras da sociedade unipessoal por quotas previstas
no Código das Sociedades Comerciais de Portugal.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres
Pares para aprovação do projeto. – Senador Paulo Bauer.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
ÍNDICE
Texto compilado
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro
Vide Lei nº 12.441, de 2011
Institui o Código Civil.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
PARTE GERAL
LIVRO I
Das Pessoas
TÍTULO I
Das Pessoas Naturais
CAPÍTULO I
TÍTULO I-A
(Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência)
DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa
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titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes
o maior salário-mínimo vigente no País. (Incluído pela
Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência)
§ 1º O nome empresarial deverá ser formado pela
inclusão da expressão “EIRELI” após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade
limitada. (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência)
§ 2º A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá
figurar em uma única empresa dessa modalidade. (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência)
§ 3º A empresa individual de responsabilidade
limitada também poderá resultar da concentração das
quotas de outra modalidade societária num único sócio,
independentemente das razões que motivaram tal concentração. (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência)
§ 4º ( VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.441, de
2011) (Vigência)
§ 5º Poderá ser atribuída à empresa individual de
responsabilidade limitada constituída para a prestação
de serviços de qualquer natureza a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou
de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o
titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional. (Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011) (Vigência)
§ 6º Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas. (Incluído pela Lei nº
12.441, de 2011) (Vigência)
Seção VII
Da Resolução da Sociedade
em Relação a Sócios Minoritários
Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030,
quando a maioria dos sócios, representativa de mais da
metade do capital social, entender que um ou mais sócios
estão pondo em risco a continuidade da empresa, em
virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los
da sociedade, mediante alteração do contrato social,
desde que prevista neste a exclusão por justa causa.
Parágrafo único. A exclusão somente poderá ser
determinada em reunião ou assembléia especialmente
convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo
hábil para permitir seu comparecimento e o exercício
do direito de defesa.
Art. 1.086. Efetuado o registro da alteração contratual, aplicar-se-á o disposto nos arts. 1.031 e 1.032.
Seção VIII
Da Dissolução
Art. 1.087. A sociedade dissolve-se, de pleno direito, por qualquer das causas previstas no art. 1.044.
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CAPÍTULO V
Da Sociedade Anônima
Seção Única
Da Caracterização
Art. 1.088. Na sociedade anônima ou companhia,
o capital divide-se em ações, obrigando-se cada só-
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cio ou acionista somente pelo preço de emissão das
ações que subscrever ou adquirir.
Art. 1.089. A sociedade anônima rege-se por lei
especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições deste Código.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 98, DE 2012
Dá nova redação aos arts. 7º e 10 da
Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998,
que regulamenta o disposto nos incisos I,
II e III do art. 14 da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Os arts. 7º e 10 da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º. Nas consultas plebiscitárias previstas no art. 4º, quando se tratar de desmembramento para criação de novos estados, entende-se como população diretamente
interessada a do território que se pretende
desmembrar; no caso de fusão ou anexação,
tanto a população da área que se quer anexar
quanto a da que receberá o acréscimo.
Art. 10. O plebiscito ou referendo, convocado nos termos da presente Lei, será considerado aprovado ou rejeitado pela apuração
da maioria simples dos votos válidos.”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
Respaldado pelas normas constitucionais relativas
à competência privativa da União para legislar sobre a
matéria (art. 22, XIII, c/c o art. 14, caput, da CF), à atribuição do Congresso Nacional, com posterior pronunciamento do Presidente da República (art. 48, caput, da
CF) e à legitimidade da iniciativa parlamentar concorrente
(art. 61, caput, da CF). Apresento aos meus ilustres pares o Projeto de Lei em tela, o qual tem como objetivo
alterar os arts. 7º e 10 da Lei n.º 9.709, de 1998, que
“regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II e
III do art. 14 da Constituição Federal”, para delimitar o
que seja população diretamente interessada.
Ocorre que a delimitação vigente na referida Lei
torna praticamente inviável a autorização popular para
o início do processo legislativo para a criação de novas unidades federativas, isto é, a criação de novos
estados. Uma vez que as novas unidades tendem a
ser menores, em termos populacionais, que as remanescentes, os governos locais investem pesadamente
na negativa da população em decorrência do medo de
perderem representatividade em nível nacional.
E qual a razão de se criarem novos estados? Seria somente para o aumento dos gastos públicos como
noticia a imprensa? Ou somente para fazer alguns estados menores? Obviamente que não.
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O egrégio professor Paulo Bonavides afirmou
que abandonar o unitarismo centralizador do império
foi uma solução para as dificuldades que embargavam
o desenvolvimento do País, disse ainda que a manutenção deste unitarismo seria letal às instituições (BONAVIDES, Paulo. O caminho para um federalismo das
regiões. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n.
65, p.115-126, jan/mar. 1980. Senado Federal). O que
ocorre atualmente, em alguns Estados brasileiros, é
um unitarismo centralizador que é causa de diversos
problemas sociais, econômicos e de segurança que,
por vezes, ultrapassam as fronteiras estaduais e se
tornam problemas de toda a nação. Então, criar novos
estado objetiva dirimir os problemas que o governo
central não consegue devido ao seu extenso território.
Vejamos um exemplo prático: o Estado do Mato
Grosso tem uma área de 906.806 km², mais de quatro
vezes maior que a área do Estado de São Paulo e é praticamente do mesmo tamanho que Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo juntos. Por sua dimensão, não consegue se
beneficiar de uma ação de governo capaz de induzir um
desenvolvimento harmônico do Estado. Outro problema
enfrentado é a segurança da faixa de fronteira, que padece, pelos mesmos motivos, de falta de segurança, abrindo
o caminho para o tráfico de drogas, armas, pessoas, e
outros tantos ilícitos transnacionais. O que se dizer então da faixa de fronteira amazônica, que corresponde a
mais da metade de toada a faixa de fronteira brasileira.
Noutro prisma podemos nos espelhar na divisão
do antigo Estado do Mato Grosso, criando o Mato Grosso do Sul, fato que proporcionou um grande desenvolvimento no novo Estado, ainda que tenha deixado o
atual Estado do Mato Grosso muito extenso.
A recente tentativa de redivisão do gigantesco
Estado do Pará colocou à prova a legislação vigente e mostrou o quanto inviabilizadora é a mesma. O
pretendido Estado do Tapajós, por exemplo, teria uma
população de aproximadamente 1,2 milhão de habitantes, e foi inviabilizado pelos mais de 4,4 milhões de
habitantes do Pará remanescente, o qual foi em massa
contra a criação do Estado do Tapajós.
Não obstante a população do estado remanescente estar envolvida no processo, não pode ser esta
considerada diretamente interessada, pois não é ela
que está, em alguns casos, distante cerca de 1,8 mil
quilômetros da capital do seu Estado, dependendo de
meios de transporte precários quando necessita procurar o governo central, como é o caso do município de
Jacareacanga, no extremo oeste do Estado do Pará.
Com base nas afirmativas aqui explicitadas apresento o Projeto de Lei em tela, para o qual solicito o
aperfeiçoamento e aprovação por parte de maus ilustres pares. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Regulamenta a execução do disposto
nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição
Federal.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, nos termos desta Lei e das normas
constitucionais pertinentes, mediante:
I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
Art. 2º Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de
acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa.
§ 1º O plebiscito é convocado com anterioridade
a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo,
pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido
submetido.
§ 2º O referendo é convocado com posterioridade
a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo
a respectiva ratificação ou rejeição.
Art. 3º Nas questões de relevância nacional, de
competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e no caso do § 3º do art. 18 da Constituição
Federal, o plebiscito e o referendo são convocados
mediante decreto legislativo, por proposta de um terço, no mínimo, dos membros que compõem qualquer
das Casas do Congresso Nacional, de conformidade
com esta Lei.
Art. 4º A incorporação de Estados entre si, subdivisão ou desmembramento para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, dependem da aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito realizado na
mesma data e horário em cada um dos Estados, e do
Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas.
§ 1º Proclamado o resultado da consulta plebiscitária, sendo favorável à alteração territorial prevista
no caput, o projeto de lei complementar respectivo
será proposto perante qualquer das Casas do Congresso Nacional.
§ 2º À Casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar referido no parágrafo
anterior compete proceder à audiência das respectivas
Assembléias Legislativas.
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§ 3º Na oportunidade prevista no parágrafo anterior, as respectivas Assembléias Legislativas opinarão,
sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e fornecerão
ao Congresso Nacional os detalhamentos técnicos
concernentes aos aspectos administrativos, financeiros, sociais e econômicos da área geopolítica afetada.
§ 4º O Congresso Nacional, ao aprovar a lei complementar, tomará em conta as informações técnicas
a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 5º O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento de Municípios,
será convocado pela Assembléia Legislativa, de conformidade com a legislação federal e estadual.
Art. 6º Nas demais questões, de competência
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o
plebiscito e o referendo serão convocados de conformidade, respectivamente, com a Constituição Estadual
e com a Lei Orgânica.
Art. 7º Nas consultas plebiscitárias previstas nos
arts. 4º e 5º entende-se por população diretamente
interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento;
em caso de fusão ou anexação, tanto a população da
área que se quer anexar quanto a da que receberá o
acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada.
Art. 8º Aprovado o ato convocatório, o Presidente
do Congresso Nacional dará ciência à Justiça Eleitoral,
a quem incumbirá, nos limites de sua circunscrição:
I – fixar a data da consulta popular;
II – tornar pública a cédula respectiva;
III – expedir instruções para a realização do plebiscito ou referendo;
IV – assegurar a gratuidade nos meio de comunicação de massa concessionários de serviço público, aos partidos políticos e às frentes suprapartidárias
organizadas pela sociedade civil em torno da matéria
em questão, para a divulgação de seus postulados
referentes ao tema sob consulta.
Art. 9º Convocado o plebiscito, o projeto legislativo ou medida administrativa não efetivada, cujas
matérias constituam objeto da consulta popular, terá
sustada sua tramitação, até que o resultado das urnas
seja proclamado.
Art. 10. O plebiscito ou referendo, convocado nos
termos da presente Lei, será considerado aprovado
ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 11. O referendo pode ser convocado no prazo de trinta dias, a contar da promulgação de lei ou
adoção de medida administrativa, que se relacione de
maneira direta com a consulta popular.
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Art. 12. A tramitação dos projetos de plebiscito e
referendo obedecerá às normas do Regimento Comum
do Congresso Nacional.
Art. 13. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados,
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados,
com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
§ 1º O projeto de lei de iniciativa popular deverá
circunscrever-se a um só assunto.
§ 2º O projeto de lei de iniciativa popular não
poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à
Câmara dos Deputados, por seu órgão competente,
providenciar a correção de eventuais impropriedades
de técnica legislativa ou de redação.
Art. 14. A Câmara dos Deputados, verificando o
cumprimento das exigências estabelecidas no art. 13
e respectivos parágrafos, dará seguimento à iniciativa
popular, consoante as normas do Regimento Interno.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Renan Calheiros.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
remetidos às Comissões competentes.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pela ordem, pois não, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Peço minha inscrição para falar pela Liderança do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª é o primeiro inscrito pela Liderança do
PSDB.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria que V. Exª
fizesse a minha inscrição como comunicação inadiável. Sou a primeira.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª está inscrita como primeira fala.

ABRIL 2012

Abril de 2012

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria que fosse
feita a minha inscrição para falar como comunicação
inadiável, mas, em nome da educação e da verdade,
o Senador Jorge chegou antes.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Vou pôr o senhor como terceiro, então. Eu vejo
que ele está falando com uma pessoa; assim que ele
acabar...
Pois não, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável,
Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª, como bem lembrou o Senador Pedro
Taques, é o segundo inscrito, e ele é o terceiro.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Mozarildo, em permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin, e fala como
orador inscrito no tempo regimental de dez minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs
e Srs. Senadores, tem-se falado muito ultimamente na
Justiça, dado os temas polêmicos que têm sido julgados pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça,
por isso, hoje, eu trago aqui uma notícia importante e
muito boa para os brasileiros.
O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu
metas para o ano de 2011, para que todos os tribunais, tanto os tribunais estaduais quanto os tribunais
superiores pudessem atingir a meta de produtividade.
Hoje, matéria publicada no Portal do CNJ diz:
“Justiça julga 16,8 milhões de ações e cumpre 92%
da meta”, Senadora Ana Amélia.
Portanto, a Justiça brasileira, ao contrário do que
se diz, não é uma Justiça lenta, embora o seja, em
muitos casos, dado o volume de recursos.
Passo a ler parte da matéria publicada no Portal CNJ:
A justiça brasileira julgou 16,824 milhões de processos no ano passado e cumpriu 92,39% do compromisso de julgar quantidade igual ao de processos novos e parte do
estoque – uma das metas do Poder Judiciário
para 2011. No ano de 2011, a Justiça recebeu
18,209 milhões de novas ações, de acordo com
dados repassados pelos tribunais ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O balanço das
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metas de 2011 foi divulgado nesta quarta-feira
[portanto, ontem] pelo Conselheiro José Guilherme Vasi Werner, em entrevista coletiva.
[Palavras do Conselheiro:] “As metas estabelecidas pelo CNJ para os tribunais consistem
num esforço estratégico do Judiciário como
um todo para atacar os pontos que necessitam de mais cuidados em cada tribunal, de
forma a serem reforçados e estruturados com
o apoio do CNJ”, destacou o conselheiro, que
também chamou a atenção para a importância
do trabalho de gestão que tem sido realizado
nos últimos anos.
O trabalho aponta que o volume de julgamentos cresceu 674 mil ou 4,17%, em 2011,
em relação ao ano anterior. “Isso demonstra
que os tribunais vêm fazendo um grande esforço de aumento de produtividade”, afirmou
também o diretor do Departamento de Gestão
Estratégica do CNJ, Fabiano de Andrade Lima.
Mas o esforço da magistratura tem sido
insuficiente para conter o crescimento do estoque de processos, já que a quantidade de processos novos cresceu em ritmo mais acelerado
do que o de julgamento. Entre 2010 e 2011, a
quantidade de processos distribuídos subiu
6,24%, de 17,140 milhões para 18,209 milhões.
E aí a notícia que, para mim, é muito alvissareira,
Senadora Marta, é com relações às Justiças estaduais,
Senador Pedro Taques.
Os Tribunais de Justiça dos Estados [que
têm a maior dificuldade de cumprir a tarefa
principal, seja na primeira ou na segunda Instância] cumpriram 88,95% da meta, na média.
As taxas variaram entre 50,35% e 119%, 8%
de cumprimento, confirmando a grande disparidade entre as cortes estaduais. O melhor
resultado [olhem só] foi verificado no Tribunal
de Justiça do Estado de Sergipe, que alcançou
a taxa de 119,8% de cumprimento (ou seja,
julgou 19,8% mais processos do que recebeu).
O Tribunal [do meu querido Estado] de Roraima [que é o Tribunal mais novo juntamente
com Amapá e Tocantins] registrou o segundo
melhor desempenho, com taxa de 109,3%,
seguido pelo do Paraná, com 107,8%, e pelo
do Amazonas com 106,57%.
Portanto, vejam bem, apenas Roraima e mais três
Estados cumpriram a meta estabelecida pelo CJN. Aliás, matéria também publicada no CNJ diz: “CNJ afirma
que somente Roraima e mais três tribunais estaduais
cumpriram todas as metas de 2011”.
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A matéria também está publicada nos seguintes
termos:
“Apenas quatro tribunais estaduais cumpriram integralmente as metas nacionais do
Poder Judiciário para 201 – Sergipe, Roraima,
Paraná e Amazonas – de acordo com relatório
divulgado hoje, [leia-se como hoje dia 11] pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os índices foram criados em 2009 com o objetivo de
acabar com o estoque de processos e reduzir
as taxas de congestionamento nos tribunais.
As metas de nivelamento envolvem o
julgamento dos processos recebidos no ano
passado e mais uma parcela do estoque acumulado ao longo dos anos, além da criação de
audiências por meio audiovisual e da implantação de gestão estratégica e de programas
de esclarecimento ao público sobre as atividades judiciárias.
A Justiça estadual cumpriu 88,95% da
meta de julgamento de processos. Os campeões foram [repito] Sergipe, que julgou 119,8%
– ou seja, 19,8% a mais processos que recebe –,; Roraima, com 109,3%; Paraná, com
107,8% e Amazonas, com 106,57%. O Tribunal
que menos julgou processos [Senador Jorge
Viana]foi o Estado do Acre, com um índice de
50,35%. Os tribunais com melhor desempenho
vão receber certificado do CNJ.
Os principais gargalos no atraso do julgamento de alguns processos pode ser atribuído
a questões orçamentarias. “Os tribunais dependem dos orçamentos que são liberados para
eles. As dificuldades orçamentarias acabam
impedindo o investimento em infraestrutura e
contratação de pessoal e de serviço”, disse o
conselheiro do Conselho Nacional de Justiça,
José Guilherme Vasi Werner.
Ainda assim, o conselheiro entende que
há resultado positivo na medição de desempenho. “Esperamos que o cumprimento da meta,
pelo menos, mostre que os tribunais estão
trabalhando. Os juízes estão, cada vez mais,
superando demandas”, completou.
Segundo o CNJ, a Justiça brasileira julgou [ repetindo o que já disse] 16,8 milhões
de processos no ano passado. Com isso, cumpre 92,39% do compromisso de julgar todos
os processos novos e parte do estoque. Ano
passado, foram protocoladas 18,2 milhões de
novas ações com volume 4,17% superior em
relação ao ano anterior.
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E aqui, Senadora Marta, eu quero dizer da minha felicidade de ver que dos Estados mais novos
– Roraima, Amapá e Tocantins – Roraima é o único
que aparece entre os quatro primeiro, e é o segundo
colocado. O que mostra que mesmo não tendo menos
desembargadores do que o Amapá e do que o Tocantins, mesmo tendo também uma limitação maior no
que tange a pessoal, teve uma produtividade que o
colocou em segundo lugar.
Eu fico com muito orgulho de usar esta tribuna
hoje para registrar esse fato que, não só o desempenho
da Justiça como um todo, que atingiu 92% da meta,
mas, sobretudo, Senadora Marta, o fato de o meu Estado ter sido o segundo colocado no cumprimento das
metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.
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Eu quero cumprimentar todos os que fazem a
Justiça do meu Estado, o tribunal de Justiça, os desembargadores, as juízas, os juízes, os servidores
do Judiciário dizendo que me orgulha muito, como
roraimense, trazer finalmente uma boa notícia sobre
o meu Estado.
Termino, Senadora Marta, pedindo a V. Exª a
transcrição das matérias a que fiz referência durante
o meu pronunciamento.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 13

749

12277

750

12278

Sexta-feira 13

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2012

Abril de 2012

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.
V. Exª será atendido na forma do Regimento.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Chamo agora, pela Liderança do PSDB, o
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, meus queridos brasileiros, paraenses da Virgem de Nazaré, estive ontem
nesta tribuna comentando o problema Cachoeira, do
qual o Brasil todo tem conhecimento. Se audácia minha
foi ou não foi, bati nesta mesa e disse que queimava a
minha mão se o PT não estivesse envolvido em mais
um escândalo.
A euforia da CPI passou. Na terça-feira, a euforia
era contagiosa; passava de mesa em mesa a vontade
de assinar a CPI; hoje, até esta hora, às 14 horas e
14 minutos, de quinta-feira, não chegou a CPI a este
Senado.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR. Fora do
microfone.) – Acabei de assinar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Acabou de assinar. Então, o Mozarildo está dizendo que
acabou de assinar; já é um avanço.
Espero, aliás, devíamos, por obrigação deste
Senado, ter aberto a CPI da corrupção. Talvez essa, a
mais abrangente de todas, pudesse esclarecer fatos e
pudesse brecar as irregularidades neste País.
Apareceu, ontem, um petista envolvido nesse escândalo: o Governador do Distrito Federal, envolvido até
a cabeça. Secretários, chefes de gabinete... E aí puxa
a empresa Delta. Essa empresa, Senador Mozarildo,
deverá trazer muitos problemas para o Governo nessa
CPI; essa empresa, que faturou, nos últimos anos, R$4
bilhões, mais de R$4 bilhões, no Governo petista. Repito, Brasil: mais de R$4 bilhões, no Governo petista;
essa empresa está citada em caso de escândalos há
anos, no Governo petista.
A bagunça de corrupção neste País chegou ao
extremo. Tenho certeza de que o povo brasileiro não
aguenta mais. O PT produziu um germe neste País chamado corrupção; um germe que se alastrou em todos
os Poderes desta Nação; um germe que se alastrou
em todas as repartições desta Nação; um germe que,
a todo momento, brota; um germe que não se tem mais
remédio para conter, meu querido Brasil, meu querido
País. Quando se liga a televisão, você vê esse germe
contaminar todos os Poderes. Ontem mesmo, estive
assistindo à TV Globo e vi o germe contaminar o Poder Judiciário. Esse germe produzido...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já
vou descer, Presidenta.
Esse germe produzido pelo Partido dos Trabalhadores vai custar caro, está custando caro a esta Nação;
esse germe vai ser difícil de acabar; esse germe vai
ser difícil de combater; esse germe está insuportável.
A cada momento, explode mais uma corrupção neste País. E o brasileiro, esse brasileiro que sofre pelos
preços da inflação – que mentem, que dizem que não
existe –, esse brasileiro é que paga tudo isso. É uma
tristeza, Nação brasileira!
Muito obrigado, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Eunício Oliveira,
como orador inscrito, por permuta com o Senador
Benedito de Lira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senadora Marta Suplicy.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, volto a esta
tribuna e quero também falar e me dirigir a todos que
acompanham a Rádio Senado e a TV Senado, no meu
querido Ceará e em todo o Brasil, para dizer que os
debates e encaminhamentos que promovemos ontem
na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado, que tenho a honra de presidir,
mais uma vez serviram para fortalecer a convicção de
que as comissões técnicas permanentes desta Casa
são o fórum mais representativo e mais eficaz para a
reconstrução do pacto federativo, que todos nós temos
a responsabilidade de construir.
Depois de uma longa discussão – uma discussão de certa forma até acirrada, mas respeitosa e,
sobretudo, democrática –, foi aprovado o Projeto de
Resolução do Senado nº 72, de 2010, que unifica a
alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias
e serviços nas operações interestaduais envolvendo
os chamados produtos importados.
Em consequência, aprovamos o voto em separado de autoria do nobre Senador Armando Monteiro,
pela constitucionalidade do PRS nº 72, em que damos um primeiro passo para colocar um ponto final
na chamada guerra dos portos, que tem prejudicado a
indústria e o emprego em muitos Estados brasileiros;
que tantos prejuízos tem causado à indústria nacional,
como disse, na manutenção, na criação de empregos,
nesse importante setor da vida econômica nacional,
mas principalmente, como colocou muito bem a Senadora Marta Suplicy, para que façamos com urgência o
novo pacto federativo a fim de fazer o equilíbrio entre
os Estados Federados brasileiros.
Portanto, já disse aqui e repito: é uma guerra,
a chamada guerra dos portos, que, se continuada,
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fará, com certeza, naufragar os empregos e a indústria nacional.
Fundamental em todos os países, a indústria no
Brasil é um setor cujo fortalecimento e modernização
são prioridade da política econômica do Governo desde o Presidente Lula e agora uma prioridade nacional
da Presidente Dilma Rousseff. Prova disso foi que, no
recente lançamento da segunda etapa do programa
Brasil Maior, com várias desonerações importantes, inclusive da folha de pagamento de uma série de ramos
industriais, houve, entre outros, incentivos à criação de
empregos e ao aumento da produtividade, num total
de cerca de R$ 60 bilhões.
Srª Presidenta, Srsª e Srs. Senadores, tenho
bem claro que a adequação da nossa federação aos
desafios do Brasil de hoje e de amanhã é uma obra
em progresso, mas sempre desenvolvida em conjunto.
Seu êxito depende do espírito público, da imaginação
política criadora e da disposição negociadora dos representantes de todos os Estados brasileiros.
Se uma óbvia preocupação é impedir a guerra
fiscal, que ameaça desindustrializar o País, outro cuidado fundamental consiste em assegurar mecanismos
de transição e compensação, a fim de que nenhum
Estado seja prejudicado na sua arrecadação, no seu
orçamento e, portanto, na sua capacidade de financiar
investimentos e serviços públicos.
A nossa Federação jamais evoluirá se as relações interestaduais forem encaradas como um jogo de
soma zero, onde uns têm que perder para que outros
saiam ganhando.
A prova de que podemos caminhar numa direção
promissora e colaborativa foi também outra solução que
encontramos na CCJ na tarde de ontem, para mais um
item importantíssimo da pauta que realizamos, relativo
à repartição do ICMS sobre operações de comércio
eletrônico entre os Estados chamados “vendedores”
e os Estados chamados “compradores”.
É preciso que a gente resolva essa equação. E
com a finalidade de acelerar a apreciação conjunta
das três propostas de emenda à Constituição disciplinando a matéria e que tramitam naquele colegiado,
apresentei, na tarde de ontem, requerimento que nos
permitirá votar um substitutivo único, como bem levantou e eu repito aqui a Senadora Marta Suplicy, que tão
bem preside esta sessão e muitas sessões como Vice-Presidente deste Colegiado, para que a gente faça um
contexto em um único relatório dessas três matérias
que tramitam naquela comissão.
Apresentei um requerimento, que foi aprovado
pelos nossos Pares, para votar um substitutivo único. E
já solicitei ao Presidente José Sarney, e o faço agora,
Senadora Marta Suplicy, a V. Exª, a aprovação desse
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requerimento para que essas matérias tramitem na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
regime de urgência, mas como uma única matéria para
que façamos um único substitutivo.
Afinal, Srª Presidente, precisamos atualizar regras de compra e venda via Internet para um Brasil
que já tem cerca de 80 milhões de usuários da rede,
distribuindo o respectivo ICMS de modo a promover
a justiça tributária em todo o País, elevar o pacto federativo e não prejudicar nenhum Estado brasileiro.
Por isso, Srª Presidente, subo à tribuna para dizer
do nosso desejo de que essa decisão seja tomada de
imediato pela Mesa.
É o requerimento que faço a V. Exª.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Eunício de Oliveira. Parabenizo V. Exª por essa iniciativa e pelos encaminhamentos
que tem dado nesse sentido na CCJ como Presidente
desta importante Comissão da Casa.
Hoje, foi instalada, pelo Presidente José Sarney,
a Comissão para estudar uma proposta para fazer um
novo pacto federativo com brilhantes cabeças de ex-ministros e especialistas. Aguardamos que façam algumas boas sugestões para que nós, aqui da Casa,
possamo-nos debruçar sobre as ideias inovadoras ou
propostas que possam nos ajudar a fazer uma formulação. Como o disse V. Exª, ontem, na Comissão, foi
levantado esse tema, são várias propostas parecidas,
fatiadas e não há outro jeito a não ser ver tudo junto,
porque se ficarmos compensando uma coisa aqui e
outra ali não conseguiremos fazer algo que realmente
tenha um avanço.
Sempre foi assim, como V. Exª colocou: contempla-se mais um que foi prejudicado, só que acaba ficando um Frankstein, na verdade.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Não podemos fazer o jogo do perde e ganha; nós
precisamos fazer o jogo do crescimento e desenvolvimento de nosso País.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Muito obrigada, Senador.
Com a palavra, Senadora Ana Amélia, como comunicação inadiável.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, os dois temas que registro agora
dizem respeito às manifestações do Senador Mozarildo
Cavalcanti e do Senador Eunício Oliveira.
Senador, começo meu discurso lamentando. V.
Exª apresentou aqui dados positivos do Conselho
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Nacional de Justiça (CNJ) sobre o desempenho e a
avaliação do Poder Judiciário, mostrando que ele não
é moroso. Lamentavelmente, há casos e casos. Para
alguns, a morosidade está prejudicando muitas pessoas. É o caso, por exemplo – faço questão de ler –, de
Amaury Antunes Guedes, de 77 anos, seis anos deles
vegetando. Trata-se de um aposentado da Varig. Hoje
faz exatamente seis anos que eles estão aguardando
que o Supremo Tribunal Federal faça o julgamento de
uma diferença tarifária da Varig, que faliu. Essa diferença, julgada pelo Supremo, poderá representar a
indenização a que eles têm direito como participantes
de um fundo de pensão do setor da Varig. Seiscentos
e trinta e seis aposentados já faleceram até hoje! Já
está entrando o quarto Presidente do Supremo Tribunal Federal, e, até agora, não há solução para o caso
Aerus Varig. Hoje faz seis anos sem que o Supremo
julgue essa causa.
Agora, ao usar a tribuna, faço novamente um apelo
ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa da Relatora
desse processo, Ministra Cármen Lúcia, e o fiz aqui,
pessoalmente, ao Ministro Ayres Britto, na sessão especial de comemoração dos 40 anos da Associação
dos Juízes Federais (Ajufe), quando renovei a necessidade desse julgamento. Já passaram pelo Supremo,
sem que esse processo da Aerus Varig tenha sido
julgado, a Ministra Ellen Gracie, que presidiu aquela
Corte de 2006 a 2008; o Ministro Gilmar Mendes, que
a presidiu de 2008 a 2010; e o Ministro Cezar Peluso,
que está na Presidência desde 2010 e que dela está
saindo em abril de 2012. Agora, o Ministro Ayres Brito
será o Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Em homenagem a Amaury Antunes Guedes, de
77 anos, e a todos os integrantes do Movimento Acordo
Já, faço esse registro, na data em que se comemoram
seis anos de tristeza, porque essas pessoas não recuperaram seus direitos.
Senador Mozarildo, eu gostaria de lhe conceder
a palavra, mas estou fazendo uma comunicação inadiável. V. Exª, que é um regimentalista dos mais competentes, sabe o que isso significa.
Srª Presidente, eu lhe estou ajudando nesse
ofício de respeitar o Regimento. O Senador Mozarildo
é extremamente compreensivo sobre essa questão.
Novamente, quero salientar o que V. Exª acabou de mencionar: a instalação da Comissão de 14
especialistas para diagnosticar as relações tributárias
e políticas entre União, Estados e Municípios. Quero
sugerir soluções para aprimorar essas relações.
Esse Colegiado será presidido pelo ex-Ministro
do Supremo Tribunal Federal, meu conterrâneo, com
muito orgulho, o ex-Ministro Nelson Jobim. Os demais
componentes dessa Comissão são Bernard Appy, João
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Paulo dos Reis Velloso, Everardo Maciel, Ives Gandra
Martins, Adib Jatene, Luís Roberto Barroso, Michal
Gartenkraut, Paulo de Barros Carvalho, Bolívar Lamounier, Fernando Rezende, Sérgio Prado, Marco Aurélio
Marrafon e Manoel Felipe Rêgo Brandão.
A atividade dos participantes não será remunerada, mas a Comissão terá o apoio do Senado e poderá,
por exemplo, utilizar a estrutura da Universidade do
Legislativo (Unilegis), solicitar estudos, informações e
serviços à Consultoria Legislativa do Senado e realizar
audiências públicas com a participação da sociedade.
O Presidente José Sarney justificou a criação
da Comissão, reiterando que o grupo irá auxiliar o
Congresso com subsídios para a revisão do pacto federativo, como muito bem foi mencionado por V. Exª.
O que, há pouco, disse o Senador Eunício Oliveira em relação ao Projeto de Resolução nº 72 tem
muito a ver com o que aconteceu hoje na Presidência
do Senado, nesta Casa. É preciso registrar o esforço
do Presidente José Sarney nesse espaço para a discussão do pacto federativo.
A questão do Projeto de Resolução nº 72, a questão dos royalties do pré-sal e muitas outras matérias
que dizem respeito à Federação precisam de um estudo mais profundo por esta Casa, que é a Casa da
Federação.
Portanto, saúdo a iniciativa do Presidente. Penso
que haverá uma contribuição extremamente valiosa; a
composição de especialistas vai dar essa contribuição.
Não é possível mais que a União concentre 60%
de tudo o que é arrecadado.
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Não é
aceitável, Srª Presidente – estou encerrando –, que a
União concentre 60% de tudo o que é arrecadado sob
a forma de impostos. Os Estados ficam com pouco
mais de 20%; os Municípios, com apenas de 13% a
15%. Essa não é a Federação que queremos, é uma
Federação fragilizada, e se pode criar até uma fragilidade institucional nesse relacionamento.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.
Passo a Presidência ao Senador Acir Gurgacz,
porque vou fazer uso da palavra, em permuta com a
Senadora Vanessa Grazziotin.
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Acir Gurgacz.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Prezados Senadores, Senadoras, ouvintes da
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Rádio Senado e da TV Senado, hoje, vou abordar o
julgamento do STF quanto ao aborto de anencéfalos.
Dos seis que votaram ontem, somente um foi contra a liberação do aborto do feto sem cérebro. Foram a
favor os Ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Joaquim
Barbosa, Luiz Fux e Cármem Lúcia. O julgamento está
sendo retomado neste instante, no Supremo Tribunal
Federal, e quatro Ministros ainda precisam votar.
Peguei algumas frases dos votos de alguns dos
Ministros que achei bastante importantes, para que o
Brasil todo possa participar dessa discussão em diferentes momentos. Vi, ontem, que as televisões abertas
também noticiaram.
O Procurador-Geral de República, Roberto Gurgel, encaminha pela acolhida integral da ADPF, que
permite a interrupção da gravidez nos casos de anencefalia. “Nada justifica do ponto de vista constitucional
tamanha restrição aos direitos reprodutivos da mulher.”
“A interrupção não avilta o princípio constitucional do
direito à vida, pois não há vida num feto anencéfalo.
Ao contrário, sua proibição viola os direitos da saúde
da mulher, o princípio da dignidade da pessoa humana
e direitos fundamentais da gestante.”
O advogado Luiz Carlos Barroso colocou que a
condição feminina atravessou gerações inteiras para
obter direitos de cidadania, de não ser apenas uma
propriedade do marido. Reconhecer a possibilidade
de interrupção da gravidez no caso de anencefalia é
possibilitar à mulher deixar de ser um útero à disposição da sociedade para ser um sujeito de direito. A
verdade não tem dono. O debate de ideias e valores
não deve ser usado para fazer com que o papel coercitivo do Estado restrinja direitos.
Um ser sem cérebro é incompatível com a vida
extrauterina. Sua interrupção não é aborto e, muito
menos, os casos complexos que hoje são permitidos
em lei, como nos casos de estupro para salvar a vida
das mães, não é aborto. A proibição da interrupção
no caso da anencefalia viola direitos reprodutivos da
mulher, obriga a levar adiante uma gestação que não
é viável, fere o princípio da dignidade da pessoa humana, a integridade física da mulher e serve como tortura
psicológica; a mulher não com uma criança nos braços, mas no caixão, sendo obrigada a tomar remédio
para secar o leite que ela reservara para a criança”.
O primeiro voto foi manifestado pelo Ministro
Marco Aurélio, que considerou “inconstitucional a interpretação segundo a qual interrupção da gravidez
do feto anencéfalo é conduta tipificada nos art. 124,
126 e 128, incisos I e II, do Código Penal brasileiro.”
Dados científicos.
O Procurador-Geral, Roberto Gurgel, acrescentou que cerca de 65% dos fetos anencéfalos morrem
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no período intrauterino. Aqueles que chegam ao final da gestação sobrevivem apenas algumas horas
ou minutos após o parto. Depois de diagnosticada a
anencefalia, não há nada que a ciência médica possa
fazer para salvar o feto, e a continuação da gravidez
potencialmente gera um perigo para a mãe.
O Ministro Marco Aurélio coloca: “Aborto é crime
contra a vida. Tutela-se a vida em potencial. No caso
do anencéfalo, não existe vida possível”. “Parece-me
lógico que o feto sem potencialidade de vida não pode
ser tutelado pelo tipo penal que protege a vida.” “Cumpre à mulher, em seu ritmo, no exercício do direito à
privacidade, sem temor de reprimenda, voltar-se para si
mesma, refletir sobre as próprias concepções e avaliar
se ela quer ou não levar a decisão adiante. Ao Estado
não é dado intrometer-se.”
Continua o Ministro: “Dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus”, disse o Ministro, citando
um trecho da Bíblia em que Jesus Cristo defendia o
cumprimento de leis vigentes. “Deuses e césares têm
espaços apartados. O Estado não é religioso, tampouco é ateu. O Estado é simplesmente neutro.”
A Ministra Rosa Weber afirmou em seu voto que
“a gestante deve ficar livre para optar sobre o futuro de
sua gestação do feto anencefálico.” Segundo ela, essa
liberdade de escolha ocorre em função do princípio da
dignidade da pessoa humana, inscrito no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal. Por isso ela votou no
sentido de dar interpretação conforme a Constituição
aos arts. 124 e 126 do Código Penal, para excluir a
interpretação que entende ser conduta típica a interrupção da gravidez do feto anencéfalo.
Estou vendo que o Senador Mozarildo... Vou-lhe
dar a palavra e, depois, continuo. Pois não.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Coincidentemente, Senadora Marta, hoje é o Dia do
Obstetra. Eu quero, inclusive, prestar homenagem aos
obstetras do Brasil todo.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V.
Exª é médico obstetra?
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Eu exerci a obstetrícia durante muito tempo, fiz vários partos de anencéfalos e, durante o tempo de estudante, vi vários casos. Não há, na literatura mundial,
um caso sequer de anencéfalo que tenha sobrevivido.
Aquela criança que mostraram não é um anencéfalo.
Então, na verdade, há também que se dizer claramente que isso não fere princípio religioso nenhum, pelo
contrário, porque o que se está julgando vai, digamos
assim, apenas dar o direito, e não a obrigação, de a
mulher levar adiante ou não a gravidez de um feto que
ela sabe que não vai sobreviver.
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A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É
muito doloroso, não é?
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Eu vivi esses problemas de quão doloroso era para
aquelas que tinham profunda convicção religiosa e
levavam até o final a gravidez. Viam o filho ou nascer
morto, ou morrer horas depois. Então, acho que não se
pode confundir aborto com esse caso, que é um parto
terapêutico, em que a mulher terá o direito de querer
ou não querer. Portanto, se há diversas convicções
religiosas que impedem de fazer, não se faça, agora,
é preciso que a mulher tenha muito preparo psicológico para enfrentar uma gravidez de um feto, de uma
criança que ela sabe que não vai sobreviver. Parabéns,
portanto, pelo pronunciamento. Coincidentemente, eu
acho que o Supremo vai decidir hoje essa questão...
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Vai,
por isso estou falando.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– No Dia do Obstetra.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Essa
é uma coincidência mesmo, porque, assim como V.
Exª, que é obstetra, eu acredito que milhões, neste
Brasil, passam por essa situação de não poder fazer
um aborto, como V. Exª colocou, terapêutico, vendo...
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR.
Intervenção fora do microfone.) – Parto terapêutico.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Parto,
não é aborto. Acho que está muito boa essa colocação. É melhor um parto terapêutico, porque a mulher
é obrigada a carregar por cinco, seis meses...
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR.
Intervenção fora do microfone.) – Oito meses.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Por
oito meses. Nós todos, quero dizer, V. Exª, não, mas
eu, que sou mãe e que carreguei por nove meses de
gestação três filhos, sei o que se sente, como se reage, como se sonha. Conheço as mudanças físicas e
como isso impacta. E como se pode conseguir fazer
tudo isso, sabendo que aquela pessoa que está ali não
vai vingar? Eu não consigo nem imaginar alguém que
possa obrigar uma mulher a fazer isso, e, como V. Exª
colocou muito bem, ela não é obrigada a fazê-lo. As
que têm condição, seja religiosa, ou por qualquer outro motivo, de levar a termo, não são obrigadas a isso.
Agora, por que algumas pessoas se colocam
acima de qualquer ser humano para julgar o que uma
mulher tem obrigação de fazer, ou não, numa questão
como essa?
Vou pular um trecho do discurso – depois eu volto
– para mostrar que a Ministra Cármen Lúcia vai muito
na direção de V. Exª, quando diz: “Quando o berço se
transforma num pequeno esquife, a vida se entorta”,
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citando Guimarães Rosa. A Ministra lembrou o sofrimento da mãe, que prepara o corpo do filho morto para
ser sepultado, e afirmou que não se pode esquecer do
sofrimento do pai e dos irmãos de um feto anencéfalo.
“Não há bem jurídico a ser tutelado pela norma penal
que possa justificar a impossibilidade total de a mulher fazer a escolha sobre a interrupção da gravidez.”
Vou pedir um minuto a mais, Presidente.
O Ministro Lewandowski, que foi o voto contrário
até agora, afirmou que qualquer decisão, envolvendo
tema de tamanha relevância e complexidade, deve ser
precedida de um amplo debate público e submetida ao
crivo do Congresso Nacional. E diz que há, na Câmara, um projeto da Jandira Feghali, e aqui, no Senado,
um do Senador Mozarildo. Parece até que o Ministro
não acompanha a votação dessas questões aqui, no
Congresso Nacional.
Eu tenho o primeiro projeto de anencefalia, que
é de minha autoria, de 1996. Está parado. Aliás, foi arquivado; não foi arquivado porque está no plenário da
união civil. Estaríamos até hoje esperando para que
pessoas homossexuais pudessem ver regulamentada
a sua situação.
Realmente, são anos de retrocesso que nós vivemos. Há 10, 14 anos, entre 1994 e 1996, quando
fui Deputada, nós tínhamos dificuldade para colocar
essas questões, para debatê-las, Senador Acir. O retrocesso que o País vive em relação a essas questões
é extremamente grave, no meu ponto de vista, tanto é
que o Judiciário, agora, está assumindo o nosso papel,
porque o Congresso se tornou tão temeroso! O Congresso tem forças tão acintosamente contrárias e não
conversáveis que acaba não votando e não progredindo nessas questões; muitas vezes nem permitindo um
bom debate parlamentar. Infelizmente, é o Judiciário,
neste País, hoje, que está tendo que decidir o que a
sociedade civil quer – se fizessem um plebiscito, ganhava –, e o Congresso Nacional se omite.
Muito obrigada, Senador Acir, por presidir.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Meus cumprimentos, Senadora Marta Suplicy,
pelo seu pronunciamento!
Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques,
para fazer uma comunicação inadiável, em permuta
com o Senador Jorge Viana.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dois temas me
trazem à tribuna nesta tarde de quinta-feira.
O primeiro é um tema alvissareiro. O Presidente
Sarney, atendendo a um pedido que fizemos, junto com
outros Senadores, constituiu uma comissão de notáveis para repensar o chamado pacto federativo. Essa
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comissão, Senador Jorge Viana, Senador Mozarildo,
restou constituída nesta data. Essa comissão é formada
por grandes brasileiros. Ela é presidida pelo ex-Ministro
do Supremo Tribunal Federal e ex-Constituinte Nelson
Jobim. Dela fazem parte brasileiros que já prestaram
serviços notáveis à República e, tenho certeza, ainda
prestarão serviços dignificantes para a nossa Pátria.
Muito bem. Essa comissão especial vai elaborar
não um anteprojeto, mas vai fazer um estudo a respeito do chamado pacto federativo, que nada mais representa que um contrato entre as pessoas jurídicas com
capacidade política: União federal, Estados-membros
e Distrito Federal e Municípios. Essa comissão de notáveis, Srª Presidente, vai analisar o chamado federalismo fiscal no sentido horizontal e vertical. O que é
isso? A arrecadação por parte da União e o repasse
para os Estados-membros e os Municípios e as relações entre essas pessoas jurídicas, entre os Estados,
para se evitar a chamada guerra fiscal.
Srª Presidente, V. Exª se esqueceu de colocar
o tempo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Já está lá.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Ah,
já está lá. Muito obrigado. Regimentalmente, tenho o
tempo de cinco minutos, mas, por obra do Divino Espírito Santo, tive mais dois minutos.
Continuo. Essa comissão vai debater também,
Senador Acir, as relações entre a União, os Estados
e os Municípios no que tange à saúde. Por isso, o ex-Ministro da Saúde, Jatene, faz parte dessa comissão, porque o Sistema Único de Saúde é um sistema
integrado, em que essas pessoas jurídicas possuem
atribuições constitucionais, e isso precisa ser debatido.
Poderia citar, Senador Mozarildo, a questão da
segurança pública. O art. 144 da Constituição dá conta
das atribuições da União e dos Estados, mas, no mais
das vezes, a União Federal abre mão de sua responsabilidade e passa isso para os Estados, jogando sob
a responsabilidade dos Estados-membros a questão
da segurança.
Falando em segurança, quero cumprimentar o
Deputado Federal do Estado de Mato Grosso, Cabo
Juliano. Muito obrigado por sua presença.
Portanto, essa comissão de notáveis, ao elaborar esse estudo sobre o pacto federativo, vai resolver
muitas questões que nós estamos, aqui, na Casa da
Federação, a debater de forma pontual. Por exemplo,
ontem, tivemos um debate a respeito da chamada guerra fiscal dos portos, e a Senadora Marta, na Comissão
de Constituição e Justiça, disse, e eu concordo, concordei com ela, que a reforma não pode ser pontual, não
pode ser uma reforma fatiada, como se fosse salame.
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Tem de ser uma reforma pensando no todo. Estou otimista com essa comissão, que, de maneira alguma,
vai enfraquecer, tirar as atribuições das comissões
permanentes desta Casa. Alguns estão enciumados,
Senador Mozarildo, com essa comissão. Eu digo que
esse não é um bom ciúme. Não é um bom ciúme porque a comissão apresentará um trabalho, o Presidente
Sarney o remeterá para a Comissão de Constituição
e Justiça, e temos certeza de que esta Casa exercerá
o seu papel constitucional.
O segundo tema, Senadora Marta, que me traz a
esta tribuna é o famoso caso Cachoeira. Hoje, iniciou-se
a coleta das assinaturas para uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar as relações
desse cidadão com autoridades, seja do Legislativo,
do Executivo ou do Judiciário, e também com empreiteiras. Não podemos nos esquecer das empreiteiras.
Eu e o Senador Randolfe Rodrigues, no início
desta semana, fizemos um pedido, um requerimento
para a constituição de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito. Alguns não gostaram dos termos desse requerimento, e houve um acordo para a mudança do
requerimento, dos motivos determinantes para essa
Comissão Parlamentar de Inquérito. E chegou-se à
conclusão de que ela não deveria ser só do Senado,
muito menos só da Câmara dos Deputados, mas uma
comissão mista ou conjunta, em razão da participação, ao menos até agora – e os indícios revelam isto
–, de parlamentares de ambas as Casas do Congresso Nacional.
A preocupação, Senador Jorge Viana, é a de que
essa Comissão Parlamentar não seja uma comissão
para inglês ver; não seja uma comissão para prejudicar quem quer que seja, mas para cumprir o que determina a Constituição da República nas atribuições
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito: investigar
fatos determinados. E o Supremo Tribunal Federal tem
reconhecido a possibilidade de aditamento desses fatos determinados. Os fatos são graves e merecem a
investigação de uma comissão.
Também não podemos confundir, como alguns
tentam fazer, essa Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito com o que já foi feito na época do mensalão.
O mensalão não tem, ao menos até agora, nada a ver
com as investigações que serão feitas por essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Com relação
ao mensalão, já houve uma investigação por parte do
Congresso Nacional, e o Procurador-Geral da República já ofertou uma denúncia criminal em desfavor de
40 cidadãos que, segundo o Procurador-Geral, formam
uma quadrilha, conforme está escrito na denúncia e
conforme está escrito nas alegações finais, ofertadas
pelo Procurador-Geral da República.
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Muito bem. Uma coisa não tem nada a ver com
a outra. Nós não podemos confundir, ao menos até
agora, essas relações.
O Supremo Tribunal Federal está a julgar de forma tardia, o Supremo Tribunal Federal tem que julgar
antes do recesso o mensalão, sob pena de prescrição.
E a sociedade brasileira, mais uma vez, terá um processo prescrito, se esse julgamento não se fizer ainda
neste semestre.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Srª
Presidente, agradeço a parcimônia com o tempo e encerro dizendo que a sociedade brasileira está otimista
com essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora,
nós, aqui, temos de ser realistas, não podemos deixar
a confusão entre os fatos determinados prejudicar a
investigação congressual, que é um momento significativo de nossa história que pode resultar dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Taques,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy,
1ª Vice-Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Pedro Taques.
Com a palavra o Senador Acir Gurgacz, em permuta com o Senador Jayme Campos.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela
Rádio Senado, hoje
oje pela manhã, recebemos, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado,
o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas,
que nos apresentou as metas dessa importante pasta
para este ano, as suas prioridades, principais planos
e programas, bem como o balanço das ações que desenvolveu nesses 28 dias em que está à frente deste
tão importante Ministério, que é o MDA.
Mas a principal informação para a população de
Rondônia e de toda a Amazônia trazida pelo Ministro
Pepe Vargas, que, aliás, é a resposta para uma cobrança que temos feito frequentemente ao Governo, é que
os processos de regularização fundiária na Amazónia
terão um ritmo mais acelerado a partir desta semana,
por meio do programa Terra Legal.
Isso porque o MDA publicou, nesta semana, uma
nova portaria (a de número 12, de 2012) que simplifica
os procedimentos nas áreas de até um módulo fiscal e
também, de uma forma um pouco distinta, nas áreas
de 1 a 4 módulos fiscais. Essa medida vai beneficiar
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especificamente os agricultores familiares acampados,
assentados em áreas destinadas à reforma agrária na
Amazônia.
O Ministro Pepe Vargas reconheceu o atraso.
Justificou que a demanda é grande e que o trabalho
precisa ser intensificado. Ele explicou que o entrave
maior no momento, que está ocasionando a lentidão
na emissão dos títulos, ocorre no procedimento processual, nas pesquisas de análises documentais e no
geoprocessamento que precisam ser feitos para que a
titulação das áreas ocorra com precisão e com a devida segurança jurídica.
Entendemos que esse trabalho tem que ser feito com precisão e rigor jurídico, por isso apoiamos o
MDA e o Incra no processo de reestruturação de suas
estruturas, inclusive na destinação de dotação orçamentária para 2012, por meio de emenda parlamentar
da Comissão de Agricultura do Senado.
Entendo que, além de regras mais simples para
o processo de regularização fundiária, a ampliação e
qualificação do corpo técnico do MDA e do Incra também são necessárias. Nós precisamos fazer com que
haja uma agilidade muito maior no processo de regularização fundiária na Amazônia. Além da publicação
de portarias, precisamos de mais equipes de trabalho
no campo, lá nos acampamentos e assentamentos, e
também nos escritórios, onde são manuseados os processos, muitos dos quais engavetados e empilhados
– os processos não andam, não caminham, daí a necessidade dessa agilidade. Para isso, faz-se necessário
ampliar a equipe técnica que trabalha nos escritórios, e
não apenas no campo, fazendo a medição das áreas.
Quero acreditar que, com essas medidas, o Governo consiga atingir a meta de regularização fundiária
que estipulou para alcançar até 2014, que é de atender a 22 mil famílias nos 52 Municípios de Rondônia,
o que possibilitará a regularização de uma área em
torno de 2,9 milhões de hectares. Entretanto, isso é
apenas 30% aproximadamente da demanda existente
somente no Estado de Rondônia.
O nosso Estado, segundo dados do Incra, tem 195
projetos de assentamento, com 38 mil famílias assentadas, em área de aproximadamente seis milhões de
hectares. Rondônia possui mais de 30 acampamentos
de agricultores que ainda não são considerados assentamentos pelo Incra, onde a situação é mais grave
e os conflitos também são mais frequentes.
Entendo que essa ação de regularização fundiária
é essencial para o desenvolvimento ordenado da região
Norte do Brasil, pois a falta de regularização, ou seja,
do título de propriedade da terra na mão do agricultor,
é um dos principais motivos para o desmatamento e
para os conflitos agrários na Amazônia.
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A ausência de regularização fundiária cria esse
ambiente de insegurança jurídica, que é favorável ao
conflito por terras e que impede a fixação do homem
no campo. Sem o título da terra o agricultor tem dificuldades para acessar crédito, assistência técnica e
os programas governamentais.
No passado, não existia o programa Terra Legal,
e hoje estamos avançando, levando segurança jurídica
para o campo, levando o documento da terra ao nosso
agricultor. Mas entendemos que esse trabalho do MDA
junto com os governos dos Estados ainda é muito lento
e precisa avançar com mais rapidez.
A nossa cobrança para o Ministro hoje foi no sentido de que ele possa acelerar, dar mais agilidade para
que toda a população rural possa ter o documento da
sua terra. Isso é o mínimo que o Governo pode fazer.
Em Rondônia, temos famílias que já estão na segunda
geração em cima da sua terra, estão produzindo e não
têm o documento da área. Embora nós saibamos que
é um trabalho que vem sendo feito há pouco tempo,
há dois anos, ele pode ser agilizado. E o Ministro se
colocou solidário ao nosso pedido, fazendo com que,
daqui para frente, tenha mais agilidade a regularização
fundiária na Amazônia.
Agradeço mais uma vez o Ministro Pepe Varas
que, na semana passada, esteve conosco em Rondônia, no Município de Ouro Preto do Oeste e conheceu
de perto a nossa realidade. Desejo que faça uma ótima administração frente ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.
O Ministro está pilotando ações estratégicas no
desenvolvimento do Brasil, principalmente no que diz
respeito à erradicação da pobreza, que é o objetivo
do programa Brasil sem Miséria, bem como na inclusão social de milhares de acampados, assentados e
agricultores que ainda se encontram à margem do
processo produtivo.
O Ministro conta com o nosso apoio assim como
com o apoio de todos os Senadores da Comissão de
Agricultura que se manifestaram hoje durante a audiência. Aqueles que estiveram ausentes também dão
apoio e têm grande apreço pelo Ministro Pepe Vargas.
Apoiamos seu trabalho porque entendemos que é
somente com a inclusão dos pequenos produtores no
mercado, nas feiras e nas redes sociais de comércio,
como o programa Rede Brasil Rural, que teremos um
aumento na renda dos agricultores. É somente com
esse aumento de renda que vamos fazer com que o
nosso agricultor permaneça no campo, desenvolva
nossa agricultura e ajude o Brasil a crescer.
Amanhã, em nosso Ciclo de Palestras e Debates,
nós debateremos o Programa Nacional de Educação
no Campo (Pronacampo). O Pronacampo receberá
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investimentos de R$1,8 bilhão este ano. Esse plano
pretende melhorar a condição da educação para os
moradores no campo. Mais de três mil escolas serão
construidas em áreas rurais até 2014. Estão convidados: representante do Ministério da Educação; representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar); representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag); representante
da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar; e representante da
Universidade de Brasília.
Estaremos, portanto, amanhã, a partir das 14
horas, debatendo este tema que eu entendo que é da
maior importancia para a agricultura brasileira “Levar
educação ao campo”. Aquelas pessoas que quiserem
participar poderão fazê-lo através do 0800 do Senado
e também através da Internet, do Tweeter@alosenado, poderão fazer perguntas e questionamentos para
nos ajudar no nosso Ciclo de Palestras e Debates das
sextas-feiras na Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária.
Eram esse os assuntos que eu teria para hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz,
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Após o brilhante pronunciamento do
Senador Acir Gurgacz, concedo a palavra, para uma
comunicação inadiável, ao Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Antes, porém, que o Senador Jorge
Viana use da palavra já anunciada, leio o presente
expediente:
“Sr. Presidente,
Comunico a V. Exª que, em reunião realizada
nesta data, o Conselho do Diploma José Ermírio
de Moraes escolheu o nome de três empresários
que serão agraciados com o Diploma José Ermírio de Moraes, em sua terceira premiação. São
eles: Acir Gurgacz; José Carlos da Silva Junior; e
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand.
Comunico, ainda, que o Conselho aprovou o nome do Sr. Said Samou Salomão para
receber homenagem in memorian.
Aproveito o ensejo para manifestar a V.
Exª protesto de consideração e apreço.
Senador Armando Monteiro
Presidente do Conselho do Diploma José
Ermírio de Moraes”.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
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OF. CDJEM Nº 16/2012
Brasília, 11 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, o Conselho do Diploma José
Ermírio de Moraes escolheu o nome de 3 (três) empresários que serão agraciados com o Diploma José
Ermírio de Moraes, em sua 3ª Premiação. São eles:
s !SSIS 'URGACZ
s *OS£ #ARLOS DA 3ILVA *¢NIOR
s 2ICARDO #OIMBRA DE !LMEIDA "RENNAND
Comunico ainda que o Conselho aprovou o nome
do Sr. Said Samou Salomão para receber homenagem
in memoriam.
Aproveito o ensejo para manifestar a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço. – Senador Armando Monteiro, Presidente do Conselho do
Diploma José Ermírio de Moraes.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A matéria lida vai à publicação.
Com a palavra o Senador Jorge Viana, para uma
comunicação inadiável.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, colegas Senadores, todos que nos ouvem pela Rádio Senado e nos acompanham pela TV
Senado, primeiramente, antes de me referir ao tema
que trago à tribuna no dia de hoje, com muito pesar,
deixo registrado, nos Anais do Senado Federal, o falecimento de uma grande figura, de um grande acreano, de um ex-juiz, uma pessoa extraordinária, o Dr.
Rivaldo Guimarães.
Tive o privilégio de uma longa convivência com
ele, que era um juiz aposentado, um jornalista, escritor e, antes de qualquer coisa, de qualquer título, um
grande cidadão, uma pessoa amiga, um apaixonado
pela vida, pelo Acre, que deixou seus sonhos para que
pudéssemos todos nós, acreanos, seguir sonhando
com um Acre cada vez melhor.
Então, ficam aqui meus votos de pesar para sua
esposa, seus filhos e amigos. Esse registro é uma maneira de também atender à voz de todos os acreanos
que, nesta hora, querem prestar solidariedade à família
do Dr. Rivaldo Guimarães, que faleceu em São Paulo.
Ele vinha com complicações hepáticas e também
com complicações por conta de diabetes e, ainda há
pouco, recebi essa notícia lamentável, e tomo a iniciativa de registrar nos Anais do Senado.
Sr. Presidente, hoje, no final da manhã, tive a
honra de participar, no gabinete da Presidência da
Casa – e V. Exª também estava presente, com alguns
outros colegas Senadores –, da instalação da Comis-
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são Especial que tem como objetivo rever as questões
federativas. V. Exª, que por boa coincidência preside
esta Casa e que já tem uma história construída aqui
dentro do Senado, é um dos grandes baluartes dessa
revisão do pacto federativo, para que possamos ter um
país mais justo, um país que cumpra de fato o que está
na origem da República Federativa do Brasil, o que
está na origem da Federação brasileira. Com relação
a esse conceito, há mais de 100 anos, o Brasil procura
tornar realidade este País igual, que estabeleça igualdade entre as regiões, para que todos os brasileiros
possam se sentir igualmente brasileiros.
Mas não é isso que temos hoje. V. Exª é de um
Estado do Norte do País, eu também, do Acre; V. Exª,
de Roraima, e sabemos que há uma defasagem enorme, como se tivéssemos três Brasis: um do litoral Sul-Sudeste; um outro do Centro-Oeste; e um outro do
Norte e do Nordeste.
É óbvio que Juscelino conseguiu dar os primeiros passos, trazendo o Brasil para o interior, para o
Centro-Oeste, trazendo a Capital para cá. E devo dizer
aqui, sem medo de estar exagerando, que, graças à
ação do Presidente Lula, do Governo dele, começamos uma nova etapa, fazendo com que investimentos, a atenção, as mudanças começassem também a
acontecer no Norte e no Nordeste do Brasil. Poderia
falar aqui da infraestrutura, poderia falar da inclusão
social, dos investimentos todos que estamos vivendo,
do Luz para Todos, de uma série de programas, os indicadores apontam mudanças importantes no Norte
e no Nordeste do Brasil.
Mas o que foi feito na estrutura do Estado brasileiro para que se possam institucionalizar essas mudanças? Pouco, muito pouco. V. Exª sabe que essa
é uma agenda de interesse do Estado brasileiro, da
Nação brasileira, de todos os brasileiros que sonham
com um país mais igual.
E graças à iniciativa do Senador Pedro Taques,
com quem falei ainda há pouco aqui no plenário, tivemos, no dia 7 de fevereiro deste ano, a apresentação
do Requerimento nº 25, propondo a criação dessa
Comissão Especial, a que o Presidente Sarney tem
se mostrado sensível.
A primeira conversa que tive aqui com o Presidente Sarney, como Senador eleito, foi no sentido da
agenda do Congresso Nacional, especialmente do
Senado. O Senado é a Casa da Federação. O Senado é a Casa do equilíbrio entre os Entes federados,
porque, aqui, cada Estado tem três Senadores. Aqui, o
equilíbrio de forças não é medido pelo PIB, nem pelos
problemas, nem por outros indicadores; ele é mantido
pela representação política. E é exatamente essa opção de constituir o Senado, que vem da Constituição,
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da opção encontrada nos Estados Unidos de constituir
o Senado para manter a integridade territorial, para
manter o equilíbrio federal, é que temos a oportunidade, Senador Mozarildo, de agora incluirmos na pauta
do Senado esse tema tão importante e que é tão caro,
especialmente para nós, que vivemos do Norte e do
Nordeste do País.
Falo aqui da tribuna como ex-prefeito, ex-governador. Fui prefeito por quatro anos, governador por
oito anos. Fiz o meu dever de casa, como governador
do Acre, e na prefeitura também; saneamos a prefeitura e o Estado. Pegamos um Estado desacreditado,
inadimplente, sem crédito. Depois de ajustarmos as
contas – um Estado que tinha um grau de dependência,
talvez o maior do Brasil, de repasses constitucionais,
um Estado que arrecadava pouco mais de 8% de tudo
que gastava e que não tinha, não estava habilitado,
quando assumi, para assinar um único convênio –, fizemos modificações na estrutura do Estado, elevamos
a receita própria para perto de 30%, ou melhor, resgatamos a credibilidade no Estado. Recebi muitas cartas
do Secretário do Tesouro, quando ainda governador,
parabenizando-nos por termos feito o ajuste fiscal sem
danos para o servidor público ou para os acreanos, mas
um ajuste de moralidade, um ajuste de bem planejar
e bem gastar os recursos públicos.
O Estado do Acre voltou a ter crédito; com o Governador Binho, seguiu sendo merecedor de investimentos; com o Governador Tião Viana, esses créditos
seguem se ampliando; e o certo é que o Acre tem hoje,
do ponto de vista do PIB formal, um crescimento que
é anterior à retomada do crescimento do Brasil – o
Acre já estava crescendo –, e sempre com indicadores
maiores do que a média nacional.
Mas isso é pouco ainda, porque, mesmo fazendo
o dever de casa, nós, acreanos, sabemos que o Norte
e o Nordeste deste País ainda são tratados de maneira
desigual. A Constituição de 1988 foi clara em buscar
solução para essa desigualdade, em criar mecanismos
que, se utilizados, pudessem criar um melhor equilíbrio
entre as regiões do País, mas pouco tem mudado ao
longo desses anos.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu queria aqui, com a compreensão de V. Exª, encerrar esta
minha comunicação inadiável, dizendo que eu sou um
dos que entendem que, talvez, mesmo sendo questionada por alguns colegas – e é legítimo o questionamento –, essa comissão criada no dia de hoje, instituída
no dia de hoje, criada pela Presidência do Senado no
Ato nº 11, de 2012, essa comissão vai apresentar seu
relatório daqui a 60 dias. Ela é presidida pelo Ministro

ABRIL 2012

Abril de 2012

Jobim, ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal,
ex-Congressista, ex-Constituinte; participam dela o
Bernard Appy, ex-Secretário Executivo do Ministério
da Fazenda; o ex-Ministro João Paulo dos Reis Veloso;
o Everardo Maciel, ex-Secretário da Receita Federal,
Ives Gandra Martins, tributarista renomado e o acreano
Adib Jatene, ex-Ministro da Saúde, e mais um conjunto
de especialistas que certamente nos ajudarão a fazer
uma boa mediação sobre um tema que é complexo, que
leva à guerra fiscal, que leva à disputa sobre royalties,
que leva a uma tentativa de se promoverem mudanças
no Fundo de Participação de Estados e Municípios.
E aqui, no Senado, encontra a Casa adequada para
debater todos esses temas. Todas as mudanças que
esperamos, na área de segurança, na área de saúde,
na área de educação, dependem de repactuarmos o
compromisso com a Federação, ou seja, depende de
um novo Pacto Federativo.
Não adianta os Estados e Municípios, isoladamente, tentarem encontrar soluções para os problemas graves; tem que haver uma ação conjunta dos
três Entes da Federação, União Federal, os Estados
e os Municípios.
Concluo, Sr. Presidente, agradecendo o tempo
que V. Exª me concedeu – mais dois minutos –, dizendo
que espero ansiosamente pelo trabalho desta Comissão, para que, a partir desse trabalho, imediatamente
nas comissões ordinárias do Senado, esse tema possa fazer parte da Ordem do Dia, das prioridades do
Senado Federal, porque, aí sim, eu me sentirei mais
útil como Senador da República, como representante de um Estado como o Acre, que espera um novo
arranjo do pacto federativo para seguir crescendo, se
desenvolvendo, gerando emprego e renda e mudando os indicadores econômicos, sociais e ambientais.
Muito obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra neste instante ao
Senador Humberto Costa do PT de Pernambuco.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente; colegas Senadores; colegas Senadoras; telespectadores da TV Senado; ouvintes da Rádio
Senado, na semana passada, mais precisamente no
dia 03 de abril, a Polícia Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desarticularam o
esquema de contrabando e comercialização sem autorização legal de toxina botulínica, popularmente conhecida como botox. O produto chegava ilegalmente
ao País, sem qualquer registro ou autorização de uso
e era vendido para médicos de diversas cidades.
A Operação Narke gerou 23 mandados judiciais
contra distribuidores nas cidades de Recife e Caruaru,
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em Pernambuco; João Pessoa e Patos, na Paraíba;
Maceió, em Alagoas; Natal, no Rio Grande do Norte;
Teresina, no Piauí; Aracaju, em Sergipe; Belo Horizonte, em Minas Gerais, e São Paulo, Estado de São
Paulo. Segundo informações divulgadas pela imprensa pernambucana, cinco pessoas tinham sido presas
na quarta-feira passada, treze mandados de busca e
apreensão foram cumpridos, e 66 médicos receberam
notificação para prestar esclarecimentos sobre a utilização da substância.
A unidade do produto ilegal era vendida a
R$350,00 ou R$400,00, enquanto que a unidade do
mesmo produto pode chegar a R$1.000,00, quando
autorizado.
Além da aplicação estética, a toxina botulínica é
usada de forma terapêutica, inclusive no tratamento
de disfunções neurológicas e motoras.
As vítimas do tratamento com o medicamento
pirateado foram ludibriadas e correm o risco de terem
sérias lesões na pele ou outros problemas de saúde.
O pior é que tais mercadorias irregulares estavam em
circulação no mercado há pelo menos cinco anos, segundo apontam as investigações da Polícia Federal.
Os envolvidos responderão por crimes contra a saúde
pública, contrabando e formação de quadrilha.
Caros colegas, eu gostaria de parabenizar a Polícia Federal e a Anvisa pelo trabalho que fizeram na
investigação e desarticulação dessa quadrilha. Desejamos uma apuração rigorosa desses fatos e a devida
punição dos envolvidos.
Tenho, reiteradas vezes, alertado para o problema da falsificação, adulteração, distribuição e venda
de medicamentos não registrados, seja nesta tribuna,
em entrevistas ou em artigos.
Sou autor de três projetos de lei que, juntos, tornarão mais rígido o combate à pirataria de medicamentos. Trata-se de uma das formas mais cruéis de
pirataria, pois coloca em risco a saúde das pessoas.
O Projeto de Lei do Senado n° 162 institui a Política Nacional de Combate à Pirataria de Produtos
Submetidos à Vigilância Sanitária. Isso inclui os medicamentos fitoterápicos, órteses, próteses, saneantes,
dentre outros.
A criação dessa política nacional permitirá uma
melhor articulação de atores competentes no combate à pirataria na área de saúde, como ocorreu na
operação conjunta da Anvisa com a Polícia Federal,
que desarticulou a quadrilha responsável pela venda
irregular de botox.
Porém, não será mais uma ação conjunta pontual,
como geralmente ocorre hoje. Estas duas entidades,
em parceria com outras instituições de fiscalização e
segurança, inclusive estaduais e municipais, trabalharão
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permanentemente de forma articulada e coordenada.
Nossa ideia é que esse projeto crie um novo marco
no combate à pirataria de produtos na área da saúde.
Sr. Presidente, toda a sociedade sai perdendo
com a pirataria de remédios sendo que, em primeiro
lugar, a população que compra o medicamento para
se tratar, assim também os profissionais de saúde, os
laboratórios e empresários honestos. A pesquisa e o
desenvolvimento tecnológico também são afetados, pois
estamos falando de produtos de alto valor agregado,
desenvolvidos a partir de investimentos nessas áreas.
Além do projeto que institui a Política Nacional de
Combate à Pirataria, sou autor do PLS n° 368, que dá
competência para a Polícia Federal apurar o crime de
falsificação, corrupção e adulteração de medicamentos
e produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais,
assim como sua venda, inclusive pela Internet, quando
tiver repercussão interestadual.
Hoje, a Polícia Federal encontra dificuldades
jurídicas para realizar essas operações em razão de
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de reconhecer a sua competência nos casos
da internacionalidade do delito. Atualmente, as Polícias Civis é que cuidam das ações entre os Estados.
O terceiro projeto apresentado foi o PLS n° 464, já
aprovado nesta Casa. Ele permite a interdição cautelar
do estabelecimento envolvido na prática de infrações
sanitárias relativas à falsificação de medicamentos,
insumos farmacêuticos, cosméticos e correlatos.
Estas três iniciativas terão importante papel na
redução da falsificação de remédios e produtos para
a saúde, coibindo práticas como as que prejudicaram
vários brasileiros e pernambucanos que utilizaram botox ou, para citar outro caso recente, o das mulheres
com próteses de silicone.
Acredito que o Brasil pode dar um importante passo nessa área, evitando práticas abusivas e os riscos a
que estão sujeitos todos os brasileiros sem distinção.
Agradeço-lhe, Sr. Presidente, pela tolerância;
também agradeço a todos os Senadores e Senadoras.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Senadora Vanessa Grazziotin, V. Exª
vai falar como líder? (Pausa.)
Concedo, então, a palavra ao Senador Wellington Dias, por permuta com o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, agradecendo ao Senador Walter pela permuta, gostaria de
aqui comemorar o lançamento, hoje, do Programa de
Habitação voltado aos Municípios com menos de 50
mil habitantes.
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Sr. Presidente, temos comemorado, desde o governo do Presidente Lula, os avanços que temos nas
mais diferentes áreas, pensando especialmente nos
mais pobres. Destacamos aqui, entre tantos programas, como o Bolsa Família, o programa voltado para
a pessoa com deficiência, o programa voltado à área
da mulher, enfim, um programa de habitação que por
um lado dá solução a uma necessidade da nossa população e, de outro lado, espalha o crescimento da
nossa economia para todo o País.
O PAC 1, no Programa 1 milhão de habitações,
do Minha Casa, Minha Vida, tivemos um desafio em
que pouca gente acreditava. O Brasil foi vitorioso.
Nesse Programa, que se repetiu no PAC 2, com outro
desafio, não mais 1 milhão de habitações em quatro
anos, mas 4 milhões de habitações. E eu já apresentava, na época, ao Presidente Lula, no diálogo com a
Caixa Econômica, com o Ministério das Cidades, um
problema que precisava de solução: um limite para
as cidades com mais de 50 mil habitantes. Por quê?
Porque em Estados como o de V. Exª, Sr. Presidente,
o Amazonas e mesmo alguns outros Estados da região Centro-Oeste, a maior parte dos municípios tem
menos de 50 mil habitantes. Cito aqui como exemplo
o Estado do Piauí, que tem 224 municípios, apenas
cinco Municípios, além da capital, com 50 mil habitantes para cima.
Então, vejam. Nós tínhamos uma situação na qual
uma fatia considerável da população... Porque, quando
a gente ainda pegava a população da capital Teresina,
de Parnaíba, Picos, Floriano, Piripiri, cidades com 50
mil habitantes, olhando o somatório, elas correspondem
a mais ou menos um terço da população do Estado.
Então, em dois terços da população do Estado, também há pessoas sem habitação, na zona urbana e na
zona rural. E aí destaco a vantagem de termos tido a
abertura para olharmos para essas comunidades. Tínhamos uma dificuldade grande de atendimento que
gerava, em contrapartida, um incentivo ao êxodo para
as médias e para as grandes cidades.
No governo do Presidente Lula, nós trabalhamos
com um programa de nome feio, chamado Resolução
460, que depois se transformou em Programa Social
de Habitação. Ali foi possível atender a uma parte considerável dessa população, como pessoas que moram
em áreas de risco. Enfim, apenas para citar, durante
o governo que encabecei no meu Estado, foi possível
trabalhar 109 mil habitações no Estado do Piauí. Mas
eu sempre, confesso, não me conformava com a regra
do Minha Casa, Minha Vida. Por quê? Porque ela é a
grande prioridade do Governo da Presidenta Dilma,
antes já coordenadora do PAC, quando Ministra, que
tinha essa tarefa de se integrar com as Cidades, com
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a Fazenda e com o Planejamento. E não poderíamos
deixar de fora essas habitações.
Então, quero hoje aqui, depois de amplas negociações e entendimentos desde o ano passado... Hoje
tivemos o resultado dos editais para a classificação de
municípios. Ali foram adotadas regras importantíssimas,
como essa de poder o Minha Casa, Minha Vida trabalhar os chamados sub 50, ou seja, municípios com
menos de 50 mil habitantes seriam atendidos. Junto
com isso, lembrava ainda a necessidade de trabalharmos uma outra regra, de se levar em conta as fatias
da população em cada Estado mais necessitadas. Ou
seja, onde há a população com baixo IDH, com baixa renda per capita. Por quê? Porque o baixo Índice
de Desenvolvimento Humano significa uma presença
grande de pessoas na miséria ou na pobreza. Uma
presença grande de pessoas com baixa renda per capita significa um conjunto grande de pessoas que não
têm condições de construir sua própria casa, que não
têm como ter acesso ao crédito para financiamento,
por isso, tinham que ser a prioridade.
Então vejam: no lançamento feito hoje, em que o
Governo Federal coloca, apenas para essa área abaixo de 50 mil habitantes, 118 mil habitações, a região
Nordeste, para pegar um exemplo, pelo critério adotado
de considerar as pessoas de mais baixa renda, serão
cerca de 60 mil habitações. O meu Piauí, para minha
alegria, terá 217 municípios atendidos.
Quero saudar os gestores municipais, cada Prefeito e suas equipes e as áreas do Governo do Estado
do Piauí, em nome do Governador Wilson Martins, mas
também em nome da direção Agência de Habitação
da Secretaria das Cidades, o Gilberto e o Deputado
Merlong Solano, que fizeram um trabalho importante
para assegurar as condições desse êxito. Agora, nós
vamos entrar numa outra etapa, que é a definição dos
agentes financeiros para essas habitações. São Municípios pequenos que serão atendidos com quarenta
habitações, mas serão, após a sua execução, quarenta
famílias a menos que vivem hoje sem habitação, em
casas alugadas ou na casa de alguém ou que têm casas em área de risco muito precária e que passam a
ter a condição de habitação.
Destaco aqui – e quero reforçar a sensibilidade
da Presidente Dilma – que essas casas são colocadas
com um volume de recursos que permite uma habitação mais adequada. Primeiro, eram casas de R$7 mil,
R$9 mil, no máximo, R$11 mil, o que colocava muitas
dificuldades para os gestores municipais e estaduais.
Eu mesmo enfrentei isso pelo baixo valor que era liberado. Agora, é possível uma casa com um piso bom,
com um banheiro bom, é possível ter as condições de
acessibilidade, respeitando as pessoas com deficiên-
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cias, os cadeirantes principalmente. Eu creio que essa
mudança de postura torna o processo mais humano.
Então, vejam: estamos falando da liberação de
R$25 mil para 8.850 habitações no meu Estado, gerando emprego, gerando renda e dando solução às
pessoas que mais precisam na área da habitação. É
um programa espetacular que, quero crer, faz diferença em todo o Brasil, mas especialmente em regiões
como o Estado do Piauí.
Hoje, estive com a equipe do Ministério do Desenvolvimento Social. Ali, fiz um apelo para mais outro
indicador. Ora, o Governo brasileiro tem, hoje, o melhor
banco de dados sobre a população de baixa renda.
Sabe nome, endereço, idade, grau de instrução, renda, enfim, o cadastro social unificado, o cadastro do
Bolsa Família, como a gente normalmente conhece,
um cadastro integrado com vários outros.
É possível, através desse cadastro, saber, em
cada Município, quem tem casa, quem não tem casa,
quem vive em casa alugada, ou em que casa, em que
residência vive mais de uma família. Mais do que isso,
quem se enquadra num programa como esse.
Então, qual foi o apelo que fiz? Que se possa
oferecer para os gestores municipais a relação dessas famílias, para que elas sejam o alvo principal do
atendimento. Se houver alguém que não consta desse cadastro, vai ser mais um motivador, ou seja, o cadastramento dessas famílias de baixa renda significa,
claramente, além da possibilidade do atendimento no
Bolsa Família, a chance de poder ser atendido em outros programas, como o programa de habitação. E é
uma forma de se evitar fraude, ou seja, é um cadastro
que é divulgado e que permite as condições de, a sociedade tomando conhecimento, poder investigar se
há ou não alguma informação falsa. Pode a Câmara
Municipal, podem as organizações sociais, os sindicatos, as associações de moradores, enfim, garantir
as condições dessa fiscalização.
Eu quero comemorar essas 8.850, exatamente,
habitações para o Estado do Piauí, voltadas para 217
municípios. Que, agora, a gente possa cuidar, para dar
conta da documentação de terrenos, dar condições ali
próximas de áreas para que tenham água, energia,
enfim, garantir a geração de emprego e renda.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Pois não, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Antes que V. Exª encerre o pronunciamento brilhante que faz, eu queria registrar a presença, nas nossas galerias, dos alunos do Colégio
Militar de Brasília.
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Sejam bem-vindos, portanto, à nossa sessão.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – A
minha saudação, também. Sejam bem-vindos, é um
prazer recebê-los no Senado Federal.
Eu quero, para finalizar, Sr. Presidente, dizer que,
em verdade, esse é um programa que exige uma tarefa
muito grande da Caixa Econômica Federal, do outros
agentes financeiros, de todos os gestores, que, agora,
vão poder também participar.
Eu não poderia, nesta data, deixar de comemorar esse importante momento, esse momento histórico
para o Brasil.
O Brasil quer desenvolvimento, mas quer desenvolvimento pensando em solução para aqueles que
mais precisam.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra neste instante, como orador inscrito, ao Senador Eduardo Lopes.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, pela ordem.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Sr. Presidente, eu havia solicitado de V. Exª
para falar em tempo da Liderança pelo meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Só que V. Exª deveria formalizar o pedido, e
eu estava aguardando para que V. Exª fizesse isso. V.
Exª está inscrita agora e falará em seguida.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Obrigada.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Excelência, eu solicitei pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pois não, tem V. Exª a palavra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Com permissão
do orador à tribuna, serei bem breve, Sr. Presidente.
Já circula aqui, no Senado, a proposta de comissão parlamentar mista de inquérito que havia sido
discutida anteriormente entre os líderes do Senado,
na última terça-feira, e lá, na Câmara. Entretanto, Sr.
Presidente, eu solicito pela ordem para destacar aqui,
neste momento, que o requerimento está aquém, inclusive, do que foi debatido na última terça-feira, na
reunião entre os líderes.
Eu lembro que, nessa reunião entre os líderes,
na última terça-feira, foram destacadas três palavras-chaves que deveriam constar nesse requerimento:
primeiro, decorrências das operações Monte Carlo e
Vegas; segundo, envolvimento de agentes públicos; e,
terceiro, o envolvimento de agentes privados.
O primeiro aspecto do requerimento que está tramitando, que está circulando aqui no Senado e na Câ-
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mara, Sr. Presidente, é que ele tira do foco da ementa o
envolvimento de agentes públicos e de agentes privados; o segundo aspecto é que coloca um elemento novo,
que não foi debatido aqui, que se trata da existência
de um esquema de interceptações e monitoramento
de comunicações telefônicas e telemáticas ao arrepio
do princípio da reserva da jurisdição. Convenhamos,
esse não é o foco a ser tratado por essa comissão
parlamentar mista de inquérito. O que o Brasil, o que
a sociedade quer saber dessa comissão parlamentar
mista de inquérito é qual é a rede criminosa do Sr.
Carlos Augusto Ramos, o Sr. Carlos Cachoeira; qual
é o envolvimento de agentes privados com o Sr. Carlos Cachoeira, inclusive da empresa Delta e demais
outras empresas; qual o envolvimento de agentes públicos, seja do Senado Federal, seja da Câmara, seja
autoridades do Poder Executivo federal ou do poder
executivo de qualquer um dos Estados da Federação.
Então, nós, do PSOL, vamos assinar o requerimento da CPMI, mas quero destacar que esse requerimento que vem da Câmara está aquém do debate
que travamos aqui entre as lideranças do Senado, na
última terça-feira.
Um último aspecto, Sr. Presidente, é que o requerimento vem com a indicação de 15 membros do
Senado e 15 membros da Câmara. Eu até entenderia
se fossem 10, 11 ou 12. Com 15, fica na faixa de corte,
que impossibilita ou pode impossibilitar a participação
do PSOL nessa comissão. Não quero acreditar, estou
muito distante de acreditar que isso tenha sido algum
tipo de ação proposital, porque, de qualquer forma, nós
iremos acompanhar e participar da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
Espero que essa comissão parlamentar mista de
inquérito chegue aonde o Brasil e a sociedade brasileira
esperam que chegue, que é desvendar – atingindo seja
quem for, doa a quem doer, estejam onde estiverem –
todos aqueles agentes públicos e privados envolvidos
com o Sr. Carlos Augusto Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra, agora, com muito
prazer, ao Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente; Srªs Senadoras e Srs. Senadores;
servidores da Casa; ilustres visitantes, que nos acompanham e nos honram com suas presenças neste plenário; ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da
TV Senado; internautas; todos os que nos acompanham
pelas redes sociais, nesta tarde, neste pronunciamento, quero expressar meu voto de pesar e também fazer
uma homenagem a Joice Rosa, de 16 anos; a Jailson
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Cunha, de 26 anos; a Keila Pires, de 26 anos; a Maria Helena, de 56 anos; e a Rosângela Moraes, de 42
anos, todos vítimas da tragédia ocorrida no domingo
de Páscoa, no dia 8, na cidade de Teresópolis, região
serrana do meu Estado, o Rio de Janeiro.
Mais uma vez, a população do Município é atingida por grave desastre natural, e o pior é que houve
mortos, feridos e centenas de desabrigados.
Há pouco mais de um ano, em janeiro de 2011,
vários Municípios da região serrana do Estado foram
violentamente surpreendidos – e a palavra é esta:
surpreendidos – pela devastadora torrente de água e
lama que a tudo levava: árvores, casas, carros e também milhares de vidas. Foi o maior desastre natural da
história do nosso País, uma tragédia sem igual. Mais
de 900 pessoas perderam a vida num piscar de olhos,
e cerca de 350 pessoas desapareceram, o que pode
significar que também morreram nos deslizamentos
de terra que ali ocorreram, naquele fatídico janeiro de
2011. Quero lembrar também que mais de 400 famílias
perderam suas casas, e a maioria, até hoje, sofre com
isso. As marcas dessa tragédia ainda estão abertas.
Tenho de reconhecer o que bem disse aqui o
Ministro Aloizio Mercadante, em audiência pública
da Comissão de Ciência e Tecnologia, afirmando que
mais pessoas iriam morrer, neste ano, por causa de
deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas
típicas do verão, como aconteceu na região serrana do
Rio em janeiro deste ano. Não quero ter tal afirmativa
como um presságio do Ministro, mas como o reconhecimento de uma realidade perversa e irremediável, ao
que parece. Reproduzo o que ele nos afirmou:
“Eu vou repetir o que eu tenho dito: morrerão pessoas neste verão e nos próximos. Nós não
vamos ter um sistema capaz de impedir vítimas.
O que nós estamos fazendo é diminuir o impacto
dos extremos climáticos que estão se agravando.”
O Ministro Mercadante, que, naquela ocasião,
ocupava a Pasta da Ciência e Tecnologia, estava esclarecendo à Comissão do Senado sobre a instalação
de sistema de alerta contra desastres naturais. As
autoridades perceberam a urgência da instalação de
sistemas desse tipo em regiões vulneráveis a desastres, considerando que os deslizamentos de terra em
encostas são os eventos que mais matam em sinistros
dessa natureza.
E disse mais o Ministro: “Nós teremos vítimas este
ano. Nós não queremos criar nenhum tipo de ilusão”.
Para o Ministro, “não há como impedir especialmente o
deslizamento e evacuar rapidamente uma comunidade,
uma favela inteira, um bairro inteiro, que não tem tradi-
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ção, não tem mobilidade, não tem estrutura para fazer
isso. Nós estamos buscando criar essa consciência”.
E foi isso que aconteceu, infelizmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. As informações são de
que o tal sistema de alerta falhou e de que, mais uma
vez, a população foi surpreendida por deslizamento
de terra. Cinco pessoas morreram soterradas, quinze
ficaram feridas, e quase mil foram desalojadas de suas
casas. Vários bairros foram atingidos, e centenas de
casas foram interditadas pela Defesa Civil, principalmente nos bairros Perpétuo, Pimentel, Rosário, Quinta Lebrão, São Pedro e Vale da Revolta. A população
sofre com falta de energia elétrica e de água potável,
com queda de barreiras e com destruição de estradas.
Não quero aqui praticar um ato de injustiça, apontando culpados pela tragédia. De qualquer modo, temos de reconhecer que falhamos mais uma vez ou
que, pelo menos, não fomos capazes de evitar que
mortes acontecessem.
Quero registrar que encaminhei um ofício à Presidenta Dilma e também ao Ministro Fernando Bezerra,
da Integração Nacional, fazendo um apelo para que o
Governo Federal liberasse, o quanto antes, recursos
financeiros, para minorar o sofrimento da população
atingida e para realizar obras emergenciais de recuperação das áreas danificadas pelas chuvas.
Sabemos que, nessas ocasiões, o Governo sempre acena com a liberação de recursos, mas os entraves burocráticos acabam superando a vontade política
e a necessidade urgente das populações.
O resultado é que o dinheiro raramente chega
a tempo de acudir as vítimas, de recuperar escolas,
hospitais e estradas. Essa é uma cicatriz que, quase
sempre, não se fecha. Por isso, recorri diretamente à
Presidenta Dilma Rousseff, com a certeza de que teremos uma resposta positiva para essa questão.
Lembro aqui que, há poucos dias, esta Casa votou um projeto de lei de conversão, oriundo da Medida
Provisória n° 547, de 2011, para promover mudanças
profundas no sistema de defesa civil do País, de forma
que as cidades brasileiras sejam mais preparadas para
enfrentar possíveis desastres naturais. Tal medida foi
sancionada na Lei n° 12.608. Essa Lei cria o Cadastro Nacional de Municípios com áreas de risco, obriga
essas cidades a realizarem o mapeamento de áreas
de risco e a elaboração de planos de contingência –
aqui, em outra oportunidade, também parabenizamos
tal ato. Além disso, a nova lei promove a identificação
prévia das áreas de risco que devem ser protegidas
e a demarcação das áreas que serão utilizadas para
a instalação da infraestrutura, do sistema viário, de
equipamentos públicos, bem assim as demais medi-
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das, iniciativas e soluções que visem a dar sustentabilidade à vida urbana.
Pelo menos assim, faremos com que a morte
dessas cinco pessoas e de todas as outras milhares
que pereceram em desastres naturais no nosso País
não tenha sido em vão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era isso o que eu tinha a registrar.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante, pela
Liderança do PCdoB, à Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srs. Senadores, companheiros e companheiras, com base
em auditoria no Tribunal de Contas da União, no dia
de ontem, o Senador Alfredo Nascimento, Senador
pelo meu Estado do Amazonas também, ocupou esta
tribuna para falar acerca do convênio e, segundo ele,
denunciar o convênio assinado entre o Dnit e a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas para a
pavimentação da BR-317, no trecho de 100 km, que
liga o Município de Boca do Acre, no Estado do Amazonas, com o Estado do Acre.
E aqui, Sr. Presidente, eu quero lembrar que a
BR-317 liga o Município de Boca do Acre, no meu Estado do Amazonas, à cidade de Rio Branco, capital do
Estado do Acre. É, portanto, uma rodovia que parte
dela se localiza no Estado do Amazonas e outra parte,
no Estado do Acre.
Quero também lembrar, Sr. Presidente, que as
obras relativas ao território do Estado do Acre já foram
todas elas concluídas, e a BR está efetivamente asfaltada em todo o território localizado no Estado do Acre.
Entretanto, quando da solicitação do asfaltamento dessa rodovia na área que está localizada no
Estado do Amazonas, muitos foram os problemas,
Sr. Presidente, e eu acredito que grande parte deles
se deve ao fato de, nas proximidades da área, haver
muitas terras indígenas demarcadas. Então, eu sou
testemunha de que, para que o Estado do Amazonas
conquistasse a possibilidade de o Ministério dos Transportes pavimentar o trecho localizado no Amazonas,
não foi nada fácil. Ao contrário, foi preciso muita luta,
Sr. Presidente. V. Exª, que é de Roraima, Estado que
proporcionalmente tem o maior percentual de terras
indígenas demarcadas, sabe como é difícil implantar
qualquer empreendimento nessas áreas em que terras
indígenas estão legalmente demarcadas.
Todos os procedimentos que a legislação brasileira exige – e são procedimentos extremamente rigorosos
– foram cumpridos, foram feitas todas as audiências
públicas necessárias para a realização da obra, au-
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diências que foram gravadas. Eu, inclusive, não pude
participar, mas as assisti através de gravação. Aliás,
participei de várias audiências com então Ministros e
Ministras do Meio Ambiente cujas gravações foram
levadas para reforçar o nosso pleito quanto à necessidade de pavimentação daquele trecho da rodovia.
Boca do Acre é uma cidade importante no Estado do Amazonas, tem uma produção de gado muito
importante e também tem uma produção significativa
no setor primário. A ligação dessa cidade é muito maior
com o Acre em função de estar mais próxima daquele
Estado e de sua capital, a cidade de Rio Branco, do
que da capital do Estado do Amazonas.
Enfim, Sr. Presidente, no dia de ontem, o Senador
disse que foram liberados em torno de R$10 milhões
para a gestão ambiental e outros R$52 milhões para
a construção da estrada e que, apesar disso – aqui
abro aspas para repetir o que disse o Senador no dia
de ontem –, “as obras ainda não foram concluídas e
têm sido executadas sem o licenciamento ambiental”.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senador,
penso eu, cumpre aqui uma função básica do legislador ao estar atento à fiscalização dos gastos públicos.
Porém, muita estranheza me causa o fato de o Senador tratar desse problema como se nenhuma relação
tivesse com o caso. Isso porque, quando o convênio
da estrada foi assinado, em 6 de abril de 2009, com
término em 6 de abril de 2011, ele exercia o cargo de
Ministro dos Transportes do Brasil. E mais: todos os
preços praticados pela Secretaria de Infraestrutura tinham a aprovação antecipada do Dnit, órgão subordinado a ele no período inicial ao convênio e no término
dele. Portanto, todos, absolutamente todos os valores
praticados na época eram de pleno conhecimento
do Dnit e também, e principalmente, do Ministro dos
Transportes da época.
E eu tenho aqui, e peço que V. Exª inclua nos Anais
da Casa, a Nota Técnica que eu recebi da Secretaria
de Infraestrutura. Mas vamos aos fatos, Sr. Presidente.
Essa Nota Técnica a que eu me referi e que foi
enviada a mim pela Secretaria de Infraestrutura desmente o fato de que as obras não foram concluídas e
têm sido executadas sem o devido licenciamento ambiental, conforme falou aqui dessa tribuna, no dia de
ontem, o ex-ministro e hoje Senador. Junto com a Nota
Técnica, eu recebi cópia, que também será anexada,
introduzida e inserida nos Anais da Casa, de todos os
licenciamentos ambientais. Estão aqui, Sr. Presidente,
tanto do Instituto Ambiental do Estado do Amazonas
como do próprio Ibama. Aqui estão. Todas essas notas, todo esse material foi devidamente encaminhado
ao Tribunal de Contas do Estado.
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Então, Sr. Presidente, eu penso que é importante
que se diga aqui também a atual situação da obra. A
obra, de acordo com a Nota Técnica – e que, repito,
não foi encaminhada apenas para mim, mas foi encaminhada também para o Tribunal de Contas da União
–, está concluída nos segmentos situados fora das
terras indígenas numa extensão de 65,12 km com os
serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem,
sinalização horizontal e vertical, plantio de grama, recuperação das caixas de empréstimos e das áreas de
jazidas. O restante da obra não pôde ser concluído
porque o convênio foi denunciado pelo Colegiado do
Dnit que, a partir da denúncia, assumiu a inteira responsabilidade pela execução da obra.
Com relação ao superfaturamento, que foi ontem
também mencionado aqui pelo Senador, eu recebo a
informação contida na Nota Técnica, portanto, uma informação da Secretaria de Infraestrutura do Estado do
Amazonas, que faz um comparativo, isso tudo devidamente encaminhado ao Tribunal de Contas da União,
entre o custo da rodovia na BR-317 a partir da divisa
entre o Amazonas e o Acre, contratada pelo Dnit em
2002, com uma extensão de 57,4 km de responsabilidade do Estado do Acre.
A obra em questão, denunciada pelo ex-ministro
dos Transportes, em valores atualizados, Sr. Presidente, e com base no IGP de maio de 2008, a parte
do Estado do Acre custou exatamente R$1,3 milhão
o quilômetro, enquanto que o quilômetro da parte do
Estado do Amazonas estava avaliado em R$767 mil;
ou seja, as obras no Acre, Sr. Presidente, na mesma
rodovia, na mesma BR-317, tiveram um custo bem superior ao custo orçado para o Estado do Amazonas. E
com um detalhe, Sr. Presidente, que eu faço questão
de frisar aqui desta tribuna: tudo com o conhecimento
do ex-ministro dos Transportes. E mais, todos os custos da obra são de conhecimento e, mais do que isso,
de aceitação do próprio Dnit, Sr. Presidente, então não
há por que se falar de irregularidade quanto ao superfaturamento. No mais, todas as alegações técnicas do
Tribunal de Contas da União estão respondidas pela
Secretaria de Infraestrutura, que aguarda a decisão
para que tudo seja solucionado.
Quando aos pedidos que o Senador disse ter encaminhado ao Ministério Público, penso que o Senador
tem esse direito e assim deve agir. E eu, pessoalmente, quero dizer que espero que tudo seja investigado,
que tudo seja avaliado para que nenhuma dúvida paire
sobre a obra. Não tenho procuração nenhuma, Sr. Presidente, para falar em nome do Governo do Estado do
Amazonas, da Secretária de Infraestrutura, mas tenho
certeza também de que a eles, principalmente, interes-
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sa que tudo seja analisado, que tudo seja investigado,
para que tudo possa ficar perfeitamente explicado.
Portanto, eu apenas concluo o meu pronunciamento, agradecendo a V. Exª pela bondade ao me
conceder um tempo maior, dizendo que me estranha
muito o fato de que quem foi um dos responsáveis,
primeiro, pela assinatura do convênio, pela realização
do convênio, pelo aceite dos preços dos preços, hoje
venha à tribuna para denunciar uma obra em que ele
teve uma participação significativa para sua execução.
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Muito obrigada, Sr. Presidente.
Que seja incluída nos Anais a Nota Técnica que
recebi da Secretaria de Infraestrutura do Amazonas.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Senadora Vanessa, V. Exª será atendida
na forma do Regimento.
Concedo a palavra, neste instante, como orador
inscrito, ao Senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu cumpro o dever de encaminhar à Mesa uma moção que
submetemos hoje ao Presidente Sarney, do Senado, e
ao Presidente Marco Maia, da Câmara dos Deputados;
assinada também pelo Líder Bruno Araújo, da Bancada
do PSDB, na Câmara dos Deputados.
Essa moção, Sr. Presidente, reivindica o compartilhamento da responsabilidade de comando na
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que se instalará no Congresso Nacional para investigar crimes
relacionados à Operação Monte Carlo, à Operação Las
Vegas; crimes que envolvem o setor privado, o setor
público. Por isso, a ementa desse requerimento enfatiza que a investigação alcançará agentes públicos e
privados dos três Poderes, nos três níveis: Município,
Estado e União.
Sr. Presidente, há um momento de crise que abala as estruturas desta instituição. Há uma exigência da
sociedade de que as revelações não sejam seletivas,
de que os vazamentos não sejam pontuais; que o que
se investigou ou que se investigará não eleja determinados alvos e não proteja determinadas figuras. O que
se requer é isenção absoluta.
Se nós já estamos com a imagem achincalhada
na opinião pública, como instituição – e isso é dramático para a democracia –, certamente ofereceremos
mais uma contribuição valiosa para que esse desgaste se aprofunde. Não há razão para isso. Se desejamos, com sinceridade, investigar para responsabilizar,
julgar e punir aqueles que praticaram ilícitos penais,
que o façamos com isenção. Não podemos passar a
ideia, logo no início dos trabalhos de uma comissão
parlamentar de inquérito, de que se trata de uma CPI
chapa-branca, fadada ao insucesso.
Até há alguns anos, tínhamos uma tradição respeitada no Parlamento brasileiro: toda comissão parlamentar de inquérito tinha o comando com a divisão
de responsabilidade. Aliás, é bom dizer que esse é
um instrumento que se torna prerrogativa insubstituível da minoria. Comissão parlamentar de inquérito é
um instituto a serviço da minoria no cumprimento do
seu dever. Quando alijamos a minoria, de forma direta ou indireta, estamos comprometendo os objetivos
desse instituto. E é bom reconhecer e destacar: esse
instituto chamado comissão parlamentar de inquérito
perdeu credibilidade nos últimos anos. Devemos rea-
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bilitar essa credibilidade com um episódio que ganhou
proporção na opinião pública, nos últimos dias. E só
podemos reabilitar o instituto da comissão parlamentar de inquérito se tivermos a maturidade política de
separar os interesses partidários do interesse público. Não há que ser uma CPI orientada politicamente,
não pode ter objetivos da parcialidade; há que significar a vontade da maioria, oposição e Governo, ou da
maioria da sociedade brasileira de que as revelações
que sinalizam para a existência de uma organização
criminosa, com abrangência maior do que se imagina,
sejam conduzidas por uma CPI, sem defender interesses localizados, sem proteger pessoas, sem isentar figurões ou mesmo desviar o foco do grande escândalo
prestes a ser julgado.
Que essa CPI não tenha apenas este objetivo:
desviar o foco do julgamento, que será histórico, para
o bem o ou para o mal, a ser realizado pelo Supremo
Tribunal Federal, o julgamento do mensalão. Se há
aqueles que alimentam a hipótese dessa CPI com
esperanças de que o desvio do foco será realidade,
precisamos sepultar essas esperanças. Não há nada
mais importante, do ponto de vista da ética, da recuperação das esperanças do povo brasileiro de que a
impunidade pode ser derrotada, do que esse julgamento
histórico do mensalão, a ser brevemente iniciado pelo
Supremo Tribunal Federal, com as manifestações recentes do Presidente eleito, o Ministro Carlos Ayres
Britto, de que dará celeridade e de que, assim que for
disponibilizado o relatório, vai colocá-lo na pauta para
que não ocorram prescrições indesejáveis que façam
escapar das malhas da Justiça figuras deletérias, que
praticaram crimes que não podem ser ignorados pelo
povo brasileiro.
Portanto, Sr. Presidente, o objetivo da minha
manifestação nesta tarde é encaminhar à Mesa o teor
dessa moção que protocolamos no dia de hoje, a fim de
que os Presidentes da Câmara e do Senado assumam
também a responsabilidade em relação à condução
dos trabalhos dessa CPI. Ela não se pode constituir em
mais uma grande frustração. Ela não pode se constituir
em mais um elemento de decepção para a sociedade
brasileira em relação ao Parlamento do País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra ao Senador José
Pimentel, do PT do Estado do Ceará.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente desta sessão, Senador Mozarildo Cavalcanti,
Srªs e Srs. Senadores, amanhã, dia 13 de abril, a nossa
Vila da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção da
Capitania do Ceará completará 286 anos. É uma longa
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caminhada de uma cidade que nasceu ao lado de um
forte, nas margens das praias do nosso Nordeste, da
nossa Fortaleza, do nosso Estado do Ceará.
Essa que hoje é a quinta cidade mais populosa
do Brasil tem mais de 2,5 milhões de habitantes. É uma
cidade acolhedora, uma cidade em que a sua população, os seus filhos, as suas filhas, os seus homens e
suas mulheres são extremamente empreendedores,
uma cidade que se caracteriza pelo setor de serviços,
comércio, com forte presença no setor turístico, com
atuação muito forte na geração de pequenos negócios.
Já são mais de 210 mil micro e pequenos empreendedores formalizados através do Simples Nacional.
Se pegarmos os últimos anos, Fortaleza tem sido
a cidade do Nordeste que mais tem gerado emprego
com carteira assinada. Dados do IBGE e dos nossos
institutos de pesquisa demonstram exatamente a preocupação que têm nossos empresários, nossos empreendedores e nossos trabalhadores com o capital e
o trabalho, de reconhecer o direito dos trabalhadores,
formalizando seus contratos de trabalho e criando todo
um tecido social para proteger o setor mais fraco do
elo produtivo, que são os trabalhadores. Exatamente,
nessa cidade de serviços e comércio, são os nossos
cearenses e fortalezenses excelentes empreendedores no comércio.
Se observarmos a maioria dos centros urbanos
brasileiros e várias outras praças, vamos encontrar
muitos cearenses, seja na nossa Roraima, na região
Norte, ou em cidades das regiões Norte, Nordeste, Sul
e Sudeste há muitos cearenses, todos com habilidade
muito grande para a atividade do comércio, em razão
de suas características, da situação das cidades e do
empreendedorismo que é nato daquele povo que batalha tanto numa região semiárida, em que as chuvas,
no Nordeste e no Ceará, em particular, são mínimas.
Exatamente por isso, uma das grandes dificuldades que tínhamos nos grandes projetos de investimentos em Fortaleza e no Ceará era a insegurança hídrica,
e agora, Sr. Presidente, com a interligação das águas
do São Francisco, um projeto que se iniciou ainda no
Segundo Império, em que o nosso Dom Pedro II dizia
que entregaria, venderia a última pedra da Coroa para
que o cearense não passasse mais sede.
Passado todo esse período, foi preciso eleger
um nordestino que saiu de Pernambuco num pau de
arara, que foi metalúrgico e que se transformou em
Presidente da República, para tirar do papel e tornar
realidade esse fantástico projeto de integração nacional que são as águas do São Francisco e que tem no
Estado do Ceará e na nossa Fortaleza um dos mais
beneficiados. Exatamente por isso, iniciamos a construção, ainda na época em que o Presidente José Sarney
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era Presidente da República, de um dos maiores açudes do Brasil, que é o nosso Castanhão, que tinha e
tem como objetivo reter as águas do maior rio seco do
Brasil, que é o nosso rio Jaguaribe, e ter ali um grande
reservatório de água voltado para a região metropolitana, em especial a nossa Fortaleza.
Estamos concluindo a feitura dos canais, o chamado Canal da Integração, do Castanhão até Fortaleza, que vai até outras cidades da região metropolitana,
beneficiando e trazendo segurança hídrica.
E essa cidade de serviços também tem uma presença muito forte no setor universitário. Se observarmos
a nossa Universidade Federal do Ceará, a conhecida
UFC, uma universidade com mais de 50 anos de existência, por ali passou grande parte da mão de obra
especializada, qualificada do nosso Ceará e também
grande parte daqueles que ontem estavam na vida
política e que hoje dão continuidade.
Eu sou um exemplo concreto. Fui aluno da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará,
e hoje, depois de 16 anos exercendo o mandato de
Deputado Federal, que devo às famílias de Fortaleza
e do Ceará, sou Senador da República. E boa parte
da minha formação intelectual devo à nossa Universidade Federal do Ceará, sem esquecer da nossa Universidade Estadual do Ceará, do Instituto Federal de
Tecnologia, que ontem era nossa escola técnica. E um
conjunto de universidades particulares, sendo a nossa
Unifor, como eu diria, de todas elas, uma das mais importantes da nossa Fortaleza, do nosso Ceará. E esse
conjunto de universidades, com a forte rede de ensino
infantil, fundamental e médio, público e particular, tem
permitido aos fortalezenses e cearenses participarem
dos mais difíceis concursos do Brasil, sempre tirando
excelentes notas, com presença significativa nos vários
espaços da academia brasileira, seja como professores, como reitores, servidores públicos ou nas demais
atividades que ali se propõem a desempenhar. E essa
cidade, com 286 anos de existência, é exatamente o
grande berço de todo esse conhecimento e de todo
esse acolhimento.
A cidade hoje se caracteriza também como um
grande centro de recebimento de pessoas da terceira
idade. Estamos tendo no Brasil uma população cada
vez mais envelhecida que, após sua aposentadoria, escolhe Fortaleza como centro para ter ali a continuidade
de sua vida, dada a qualidade do clima, do acolhimento
e também da vinda de pessoas da terceira idade de
vários outros países e que têm, em nossa Fortaleza,
um grande centro de acolhimento desse segmento.
Não podemos nos esquecer também de que nossa Fortaleza foi selecionada entre as 12 cidades que
vão sediar a Copa do Mundo de 2014, tendo antes a
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Copa das Confederações, agora em 2013. Exatamente
com esse olhar, a Prefeita Luizianne Lins, juntamente
com nosso Governador Cid Ferreira Gomes, eles têm
empreendido, ao lado do Governo Federal e da iniciativa
privada, um conjunto de ações para que aquela cidade possa acolher esse grande evento internacional da
melhor maneira, da melhor forma e com os melhores
serviços. Exatamente por isso, nosso estádio Castelão é um daqueles que estão mais adiantados em sua
reforma, em suas modificações, já ultrapassando 60%
da sua obra. Queremos, até final deste 2012, início de
2013, concluir esse importante equipamento para que
a Copa das Confederações possa ter em Fortaleza um
grande espaço para o seu desempenho.
Lembro aqui de nosso velho Presidente Vargas,
conhecido, carinhosamente, como PV. Esse é outro
estádio, de responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza, que já foi totalmente reformulado. É um estádio
pequeno, mas muito acolhedor, onde hoje realizamos
nossos campeonatos estaduais e os campeonatos de
que necessitamos naquela bela cidade.
Essa cidade também tem uma grande preocupação com a mobilidade urbana, como acontece com
todos os grandes centros brasileiros. Ali, nossa Prefeita
Luizianne Lins está desempenhando uma grande tarefa, um grande programa, com o nome de Transfor, que
consiste no alargamento de nossas ruas, de nossas
avenidas, na recuperação das calçadas, na construção de ciclovias e de todos os espaços voltados para
nossos filhos e filhas e também para os que visitam
nossa bela cidade de 286 anos.
Por isso, Sr. Presidente, amanhã é um dia de festa
em Fortaleza, é um dia de festa no Estado do Ceará,
mas é também um dia de festa para todo local onde
haja um cearense. Por isso, venho aqui abraçar todos
aqueles que vivem em nossa Roraima, que estão na
região Norte, que estão fora do Ceará, mas principalmente aqueles que vivem em Fortaleza, já que essa
cidade só se transformou em bela e acolhedora porque há homens e mulheres que nela trabalham e se
dedicam com suas famílias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Senador Pimentel, quero me somar
a V. Exª. Como filho de cearense, quero dar meus
parabéns à cidade de Fortaleza. Tive a felicidade de
estudar o primeiro ano do então curso científico no
Colégio Cearense. Portanto, tenho raízes lá naquela
querida terra, assim como as tenho, do lado materno,
na Paraíba. Portanto, parabéns a todos os cearenses
do Brasil inteiro, mas especialmente os de Fortaleza.
Concedo a palavra, neste instante, ao Senador
Cícero Lucena (Pausa.)
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Senadora Lúcia Vânia. (Pausa.)
Senador Casildo Maldaner, do PMDB de Santa
Catarina, tem V. Exª a palavra.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, meus nobres colegas, volto
à tribuna desta vez para fazer um registro que considero um tanto enobrecedor porque envolve também
aspectos e pessoas do meu Estado, Santa Catarina;
não poderia deixar de trazer, então, ao conhecimento
da Casa e ao conhecimento dos colegas. No momento
em que todas as atenções estão voltadas para o futebol, tendo em vista a Copa do Mundo no Brasil, gostaria de fazer um registro, como o disse, da conquista
nacional de outro esporte.
No último final de semana, a equipe brasileira de
tênis venceu uma etapa da Copa Davis, em disputa
contra a seleção colombiana, na cidade paulista de
São José do Rio Preto. A vitória garantiu ao Brasil a
possibilidade de disputar, em setembro, contra a Rússia, uma vaga no Grupo Mundial, ou seja, a Série A do
tênis. Trata-se da maior e mais longa competição da
modalidade, uma verdadeira Copa do Mundo do tênis.
Nossos cumprimentos aos atletas Thomaz Bellucci, João de Souza, Bruno Soares e Marcelo Mello, também ao capitão João Zwetsch, ao chefe da delegação
brasileira, Paulo Moriguti, e ao Presidente da Confederação Brasileira de Tênis, o catarinense Jorge Lacerda
da Rosa. A ele, como catarinense, não poderia deixar
de cumprimentar, como Presidente da Confederação
Brasileira de Tênis. Ele é neto, inclusive, do nosso ex-governador Jorge Lacerda, de Santa Catarina. Portanto, eu não poderia deixar de fazer esse registro.
O tênis teve seu auge no Brasil com as memoráveis conquistas de outro catarinense, Gustavo Kuerten, maior tenista da nossa história e ex-número 1 do
mundo. São coincidências que trago ao conhecimento
da Casa. Além das impressionantes vitórias em quadra, Guga teve o condão de despertar o interesse dos
brasileiros para um esporte, até então, relativamente
desconhecido.
Hoje, a Confederação Brasileira de Tênis trabalha para consolidar a expansão do esporte em duas
frentes distintas. De um lado, dando condições para
o crescimento dos atletas no campo profissional, com
forte investimento nas categorias de base, infantis e
juvenis. De outro, apresentando o esporte como alternativa de saúde e qualidade de vida para os praticantes
amadores de todas as faixas etárias. Então, nas duas
frentes: no campo profissional e na qualidade de vida
para praticamente todos os amadores de todas faixas
etárias que existem.
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Os resultados são notáveis: atualmente, a entidade congrega 25 mil associados, realiza 160 eventos
por ano, tem 26 federações estaduais filiadas, quase
cinco mil professores cadastrados, registrando aproximadamente dois milhões de praticantes no País.
Com relação aos profissionais, o País conta com
seis atletas classificados entre os cem melhores do
mundo, em simples e duplas. Entre os cem melhores
do mundo, nós temos seis nomes. As competições
realizadas incluem as categorias masculina, feminina,
júnior, sênior e cadeirantes.
Outra área de atuação que merece destaque é
a utilização do esporte como ferramenta de transformação social, com vigoroso investimento no tênis comunitário. Em parceira com os Correios, hoje o maior
patrocinador do tênis brasileiro, o projeto está em atividade há três anos, período em que foram atendidos
2.800 jovens, com idades entre seis e dezessete anos.
Por fim, a grande meta é a preparação para as
Olimpíadas de 2016, que também serão realizadas no
Brasil. Em torno do projeto olímpico, estão reunidos
grandes nomes do esporte, como o próprio Gustavo
Kuerten, o treinador Larri Passos, João Zwetsch, João
Zwetsch, entre outros profissionais de reconhecimento
internacional.
Há, neste processo de expansão, um fator essencial a ser destacado. De acordo com Lacerda, que
é o Presidente e que é catarinense, ele só foi possível
a partir da estruturação e profissionalização das práticas da entidade no campo administrativo e financeiro,
na captação de recursos e total transparência na sua
utilização.
O Brasil dispõe de boas ferramentas de financiamento, notadamente através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Nos moldes da sua similar de apoio à
cultura, conhecida como Lei Rouanet, o mecanismo
permite a pessoas físicas e jurídicas apoiar atividades
e projetos esportivos, com possibilidade de deduzir o
valor do imposto de renda devido.
Todos sabemos que nosso País é um gigantesco e fecundo celeiro de atletas. No entanto, em função
das dificuldades de patrocínio enfrentadas pela maioria
das modalidades, com exceção do futebol, milhares
de talentos são desperdiçados por razões exclusivamente financeiras.
Nesse contexto, patrocínios como o dos Correios
ao tênis e à natação; da Caixa Econômica Federal ao
atletismo, ginástica e lutas associadas; e do Banco
do Brasil ao vôlei, futebol de salão e iatismo ganham
especial relevância.
A lei de incentivo é, indiscutivelmente, um poderoso mecanismo de fomento ao esporte, capaz de gerar
uma série de desdobramentos, desde a formação dos
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jovens, forjada em princípios de saúde, disciplina e reconhecimento do esforço na busca do sucesso, até o
desenvolvimento de uma vasta cadeia produtiva, com
reflexos positivos em nossa economia.
Não podemos esquecer, contudo, que são recursos públicos, sujeitos à fiscalização e controle, que devem ser utilizados com a necessária parcimônia e lisura.
A opção pela estruturação administrativa e financeira, ladeada pela transparência absoluta nas ações,
feita pela CBT, é atitude obrigatória para a consolidação e crescimento do esporte brasileiro, independentemente da modalidade praticada.
Essas são, nobre Presidente, caros colegas, algumas reflexões que trago sobre essas modalidades,
destacando, principalmente, essa competição do tênis brasileiro, que ora se projeta com possibilidade no
contexto mundial, com muita força nessas competições
que se avizinham, e as colocações que se apoiam
nessa trajetória.
Pude destacar, também, as demais modalidades, os incentivos que existem e os reflexos não só
no campo profissional, mas, principalmente, no meio
social, na formação, na disciplina, na orientação, na
formação de vida.
Isso, sem dúvida alguma, merece destaque e é
o que faço, também porque a presidência, hoje, cabe
a Santa Catarina, na pessoa do Lacerda, pela história que tem, e pelo Guga também, que é catarinense,
com esse destaque do tênis brasileiro e das demais
modalidades.
É uma homenagem ao Brasil inteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) –

ORDEM DO DIA
O Item 1 da pauta é o Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2012, proveniente da Medida Provisória
nº 549, de 2011.
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 7, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 549, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 7, de 2012, que reduz a
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep, da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep – Importação e da
Cofins – Importação incidentes sobre a importação e a receita de venda no mercado interno
dos produtos que menciona; altera as Leis nºs
10.865, de 30 de abril de 2004, 10.522, de 19
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de julho de 2002, 8.989, de 24 de fevereiro
de 1995, 5.991, de 17 de dezembro de 1973,
10.451, de 10 de maio de 2002, e 11.051, de
29 de dezembro de 2004; e revoga dispositivos
das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Transcorre, hoje, a primeira sessão da matéria
constando da pauta.
Como consta do acordo de líderes, a matéria ficará por mais duas sessões.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Encerrada a Ordem do Dia.
É a seguinte a matéria não apreciada e transferida
para a próxima sessão deliberativa ordinária:
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador
Valdir Raupp, que altera a redação do art.
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de
adesão ao regime especial de precatório até
a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 689, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 286, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 40, combinado com
o art. 13 do Regimento Interno do Senado Federal,
com a redação dada pela Resolução nº 37, de 1995,
que seja considerada como desempenho de missão no
exterior minha participação, no dia 23 de abril de 2012,
da Sessão Especial para posse dos novos parlamentares argentinos e da Sessão Preparatória para votação
das mudanças no Regimento Interno do Parlamento
do Mercosul, a realizar-se em Montevidéu, Uruguai.
Para efeito do disposto no art. 39, comunico que
estarei ausente do País no período de 22 a 24 de abril
de 2012.
Sala das Sessões, 12 de abril de 2012. – Senadora Ana Amélia.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação e será votado oportunamente.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy,
do PT do Estado de São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti,
prezados Srs. Senadores, venho à tribuna hoje para
assinalar que assinei o requerimento da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar
as práticas criminosas do Sr. Carlos Augusto Ramos,
conhecido como Carlinhos Cachoeira, desvendadas
pelas operações Vegas e Monte Carlo, da Polícia Federal, nos seguintes termos.
Quero dizer que este requerimento, de autoria
do nosso Líder, Senador Walter Pinheiro, e de todas
as Lideranças de ambas as Casas do Congresso Nacional, após exame de seu texto e entendimento entre todos, por consenso, está sendo objeto de coleta
de assinaturas e, pelo que compreendo, praticamente
todos os Senadores e Deputados Federais estão assinando. Quero aqui afirmar o meu apoio amplo, geral e
irrestrito a esta iniciativa que aqui assinalo.
Exmo. Sr. Presidente da Mesa do Congresso Nacional, requeremos, com fundamento
no art. 58, § 3º da Constituição Federal, combinado com o art. 21 do Regimento Comum do
Congresso Nacional, a criação de Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito composta de
15 Senadores e 15 Deputados, igual número
de suplentes, destinada a investigar, num prazo
de 180 dias, práticas criminosas desvendadas
pelas operações Vegas e Monte Carlo, da Polícia Federal, com o envolvimento do Sr. Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente
como Carlinhos Cachoeira, e agentes públicos e privados, sem prejuízo de aditamento
de fatos que se ligam, intimamente, ao objeto
principal, particularmente à existência de um
esquema de interceptações e monitoramento
de comunicações telefônicas e telemáticas ao
arrepio do princípio de reserva de jurisdição.
Em face do disposto nos arts. 150 e 151
do Regimento Comum do Congresso Nacional
e § 1o do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, os Requerentes determinam a
quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
como limite das despesas a serem realizadas.
A justificativa diz que, desde o julgamento do
caso McGrain v. Daugherty (1927), a Suprema Corte
dos Estados Unidos da América buscou definir os con-

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tornos dos poderes congressuais, no que concerne à
oitiva obrigatória de cidadãos daquele país. Assentou
aquele tribunal, na oportunidade, que o papel precípuo
dos inquéritos parlamentares, no Estado de Direito, diz
respeito ao domínio legislativo; envolve a utilização de
comissões do Congresso para assegurar o testemunho
necessário a capacitar o Poder Legislativo a exercer,
de maneira eficiente, a função legislativa que lhe pertence, conforme a Constituição.
Em decorrência de lastimáveis ofensas à dignidade da pessoa humana, ocorridas no âmbito da Comissão para Atividades Antiamericanas da Casa dos
Representantes, na década de 50 do século passado, a
Suprema Corte dos Estados Unidos foi, diversas vezes,
provocada e, debruçando-se sobre o precedente citado,
reafirmou que o poder de inquirir tem sido legitimamente empregado pelo Congresso, ao longo da história,
sobre o vasto campo dos interesses norte-americanos
sobre os quais pode o Congresso, querendo, legislar
ou, devido a dada investigação, não legislar; ou ainda,
dispor ou não da prerrogativa de tributar, bem como
da forma mais adequada de destinar recursos orçamentários. Implícito, ante tão amplo escopo do poder
legiferante, sob a Constituição, consoante a Suprema
Corte dos EUA, estaria o poder de fiscalizar os atos
da Administração Pública.
Esse acercamento jurisdicional de matéria tão
sensível vem encontrando, há tempo, eco em nossas
práticas políticas, guarida doutrinária, e ressonância na
conformação de nossas instituições, especialmente a
partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.
Nos últimos dias, tornaram-se públicas atividades
do Senhor Carlos Augusto Ramos, também conhecido
como Carlinhos Cachoeira, que estão a merecer, pois,
do Congresso Nacional, a necessária investigação, com
o fito de aprimorar a legislação existente e fiscalizar
as condutas – omissivas ou comissivas – de agentes
públicos encarregados da imposição de observância
das leis, ante atividades ditas “empresariais” conduzidas pelo Senhor Carlos Augusto Ramos.
Há indícios de que é dilatado o espectro de ilicitudes que envolvem a pessoa do Senhor Carlos
Augusto Ramos. Seu tentacular envolvimento com o
poder público pode levar a perigoso comprometimento do fundamento republicano e da credibilidade das
instituições, sob a égide do Estado Democrático de
Direito. De fato, informações já amplamente divulgadas, que teriam por suporte material as investigações
da Operação Monte Cario, dão conta de, à primeira
vista, recair sobre o Senhor Carlos Augusto Ramos e
pessoas do seu círculo de convivência: a) a prática de
tráfico de influência com o objetivo de legalizar a exploração de jogos de azar; b) a prática dos crimes de
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corrupção, prevaricação, condescendência criminosa,
advocacia administrativa, violação de sigilo funcional,
violação e divulgação de comunicação telefônica ou
telemática, exercício de atividade com infração de decisão administrativa, exploração de prestígio e formação de quadrilha, por agentes públicos, associados ou
não a agentes privados, com a finalidade de impedir
a cessação das atividades ilícitas, no setor de jogos
de azar, levadas a efeito pelo indigitado Carlinhos Cachoeira, bem como, em consequência, a obstrução da
persecução, do processo e da punição criminal; c) a
prática de transferência de dinheiro ilegalmente obtido
por meio da exploração de jogos de azar para empreendimentos supostamente legais, controlados pelo
Senhor Carlos Augusto Ramos ou que esse, direta ou
indiretamente, a eles esteja associado; e d) a fraude
ao caráter competitivo de procedimentos licitatórios,
com o objetivo de obter para empresas supostamente
legais, controladas pelo Senhor Carlos Augusto Ramos, ou que esse, direta ou indiretamente, a elas esteja associado, vantagem decorrente da adjudicação
do objeto da licitação; e e) a manutenção, modificação
ou prorrogação de contrato administrativo firmado em
decorrência de procedimento licitatório irregular, com
o objetivo de proporcionar vantagem a empresas supostamente legais, controladas pelo Senhor Carlos
Augusto Ramos, ou que esse, direta ou indiretamente,
a elas esteja associado,
Com efeito, o seu nome já esteve em evidência
em episódios anteriores, submetidos ao escrutínio
da CPMI dos Correios, criada em 2005, e a CPI dos
Bingos, instalada no Senado Federal em 2005, além
da “Operação Vegas” da Polícia Federal. Infelizmente,
nestas oportunidades, os inquéritos parlamentares e
policiais tão somente – se tanto – roçaram as atividades ilegais de Carlinhos Cachoeira. Urge enfrentar o
desafio de destrinçar as relações entre poder público
e atividades do Senhor Carlos Augusto Ramos.
É importante observar que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de reconhecer a autonomia da investigação parlamentar.
Mesmo que os fatos determinados que ditam a constituição da CPMI possam incidir sobre aspectos referentes a acontecimentos sujeitos a inquéritos policiais
ou processos judiciais que guardem conexão com o
objeto da apuração congressual, será legítimo o procedimento jurídico-constitucional de fazer funcionar tal
comissão, dotada de finalidade própria.
Deve ser de particular interesse deste Parlamento investigar o envolvimento de Carlos Augusto
Ramos com agentes públicos com vista a contornar
óbices às suas atividades contravenientes, advindos
da edição, pelo Supremo Tribunal Federal, da Súmu-
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la Vinculante n° 2, no ano de 2007, e da rejeição da
Medida Provisória n° 168, de 20 de fevereiro de 2004,
pelo Senado Federal, fato que ensejou a restauração
do art. 17 da Medida Provisória n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001, que deu nova redação ao art. 59 da
Lei n° 9.615, de 24 de março de 1998. O enfrentamento dessa questão é ponto de honra para o Congresso
Nacional. Está em causa o resguardo da própria lisura
do devido processo legislativo.
Requer-se, nos termos do § 3º do art. 58 da
Constituição Federal, combinado com o art. 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, a criação de
Comissão Mista Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar práticas criminosas do senhor Carlos Augusto
Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte
Cario”, da Polícia Federal, nos termos que especifica.
Assinam este requerimento o líder do PT, Walter
Pinheiro, Lídice da Mata, Acir Gurgacz, José Pimentel,
Humberto Costa, Wellington Dias, Vanessa Grazziotin,
Ângela Portela, Delcídio do Amaral, Eduardo Matarazzo Suplicy. O Senador Paulo Paim me informou que
também assinou e praticamente todos os outros Senadores estão assinando.
É importante que tenha sido hoje instalado o Conselho de Ética, que elegeu como presidente o Senador
Antonio Carlos Valadares, a quem desejo que possa
conduzir os trabalhos do Conselho de Ética com toda
isenção. Também foi escolhido, após sorteio e aceitação, o Senador Humberto Costa como relator do processo aberto para apurar os procedimentos relativos
à conduta ética por parte do Senador Demóstenes
Torres, que, por sua vez, compareceu ao Conselho de
Ética e ali expressou – vou abrir aspas para as suas
palavras: “Não estou aqui para questionar qualquer
ato que tenha tomado o Conselho de Ética, apenas
para fazer um alerta e dizer que não farei nada contra
o Regimento. Considero-me notificado desde ontem e
os prazos eu obedecerei, independente do que disseram, a partir de hoje”.
Ele tem dez dias úteis, a partir desta quinta, para
apresentar a defesa.
Ele disse mais: “Farei minha defesa por escrito e
depois de forma mais contundente, pois serei questionado pelos membros, conforme o Regimento Interno
da Casa. [...] O que tem de ser feito judicialmente vai
ser feito. Aqui, quero me defender no mérito. Ainda não
tive oportunidade de fazer, eu farei e provarei que sou
inocente”, afirmou o Senador Demóstenes Torres aos
integrantes do Conselho de Ética, nesta quinta-feira.
É muito importante, portanto, que o Senado Federal, o Congresso Nacional assegure ao Senador
Demóstenes Torres o seu pleno direito constitucional à
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defesa, tanto no Conselho de Ética, como também na
Comissão Parlamentar de Inquérito que vai examinar
as práticas do Sr. Carlos Augusto Ramos e as suas
relações com todos os agentes privados e públicos
que tenham com ele interagido.
Quero aqui registrar, ainda não sei quais serão
os membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que me coloco à disposição do Líder Walter
Pinheiro para cumprir qualquer responsabilidade que
porventura considere que eu esteja apto a contribuir.
Acho importante essa disposição do Senador Demóstenes Torres de apresentar a sua defesa publicamente.
Quero aqui registrar que, sendo ou não membro
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e não
sendo membro hoje do Conselho de Ética, é minha
intenção ouvir com atenção a defesa que ali fará o
Senador Demóstenes Torres.
Acho que o Senado Federal, Presidente Mozarildo Cavalcanti, nesse período em que tanto o Conselho de Ética quanto a Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito vão examinar todos esses atos referidos,
viverá momentos de grande atenção por parte da opinião pública brasileira. E será muito importante que
o Senado Federal proceda da maneira a mais reta,
a mais isenta possível, para saber de todos os fatos.
Ainda ontem, o Senador Pedro Simon relatou a
imagem que o Congresso Nacional, hoje, está tendo
perante a opinião pública e como o povo brasileiro
está a exigir de todos nós uma postura condizente
com os princípios éticos que estão previstos na nossa Constituição.
Quero ainda assinalar que, na próxima quarta-feira, finalmente deverá ser apreciado o projeto de
resolução relativo à reforma administrativa do Senado
Federal. Ali há quatro propostas alternativas a serem
examinadas, apreciadas e debatidas. Na última semana, nós solicitamos – tanto o Senador Benedito de Lira,
relator da Subcomissão da Reforma Administrativa, eu
próprio, o Presidente, e o Senador Ricardo Ferraço –,
nós três solicitamos, e foi aprovado o requerimento e
encaminhado à Diretoria Geral da Casa, que possa ser
feito o exame da estimativa de despesa que cada uma
das propostas de reforma administrativa terá como impacto financeiro para os cofres públicos e em especial
no Senado Federal.
Esses estudos estão sendo finalizados e, até
quarta-feira próxima, quando a Comissão de Constituição e Justiça se reunirá, nós teremos todos esses
elementos prontos e já revisados inclusive.
Acho muito importante que as propostas diversas sejam analisadas e, de minha parte, considero
que a primeira proposta – feita pelo Senador Ricardo
Ferraço, que leva em conta as proposições feitas pelo
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Senador Tasso Jereissati, primeiro relator da reforma
administrativa, e muitas sugestões feitas entre nós da
Subcomissão de Reforma Administrativa – é aquela
que proporciona um enxugamento de maior bom senso
do Senado Federal. Mas essa deverá ser uma decisão
de todos nós Senadores.
Certamente, a decisão que tomaremos quanto à
reforma administrativa também resultará em avaliação
da opinião pública brasileira a respeito das nossas atividades aqui, Casa dos representantes do povo.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra ao Senador Paulo
Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Senador Paim, antes que V. Exª use da palavra,
quero colocar em votação o Requerimento nº 285,
de 2012, da Senadora Ana Rita, solicitando licença
para se ausentar dos trabalhos da Casa para participar de audiência pública da CPMI da Violência Contra
a Mulher, a realizar-se no dia 16 de abril de 2012, na
Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco,
conforme Requerimento nº 021, de 2012, da CPMI,
aprovado em 6 de março de 2012.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, venho à tribuna no dia de hoje
para falar de diversos temas.
Vou começar, Sr. Presidente, por aquele que, na
minha avaliação, é o principal.
Confesso, Sr. Presidente, que nunca fui muito
simpático a essa Comissão de Orçamento. Em todos
os anos que estou na Casa, nunca fiz parte. É uma
posição minha. Não fui simpático, como alguns também não me acham um cara tão simpático; mas, este
ano, eu fui escalado para estar lá pelo Partido dos Trabalhadores. Chegando lá, no meu primeiro pronunciamento, eu disse que eu estava lá, que ia aproveitar o
momento para debater o Orçamento e a questão dos
aposentados e pensionistas, porque sempre me dizem
que é lá que se decide se vai haver verba ou não para
pagar os aposentados, que estão sendo tão sacrificados nas últimas décadas, no mínimo, nas últimas duas
décadas, há mais de vinte anos neste País.
Eu quero dizer que entrei com um requerimento
ontem naquela comissão com o seguinte teor, que faço
questão de ler aqui.
À Comissão Mista de Planos e Orçamentos do
Congresso Nacional.
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Requeiro a constituição de um grupo de trabalho
com vistas à implementação de uma política de aumento real de aposentadorias e pensões do Regime
Geral de Previdência para aqueles que ganham entre
um e cinco salários mínimos, até porque a história de
dez é piada. Ninguém ganha dez salários mínimos.
E essa comissão também vai criar alternativas,
baseada na peça orçamentária, para a questão do fator previdenciário, que é aquele assalto que é feito no
bolso do trabalhador do regime geral: depois de fazer
o cálculo, retiram a metade do salário dele, confiscam.
Fazem o cálculo tal como é feito para os outros, para
o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, só que, para
o assalariado do regime geral, vem um corte baseado
no fator que chega a 50%. E como eu disse outro dia
é uma judiação.
O que diz o meu requerimento?
Nos termos regimentais, requeiro a V.
Exª, ouvido o Plenário da Comissão Mista de
Orçamento, a constituição de um grupo de trabalho formado por membros desta comissão,
com o objetivo de:
– estudar, debater e propor uma política de aumento real das aposentadorias e
pensões:
– avaliar o impacto da política do aumento
real nos próximos cinco exercícios financeiros.
Propor emendas ao processo orçamentário;
– propor emendas ao processo orçamentário com a finalidade de implantar uma política definitiva a partir do Orçamento de 2013.
Ou seja, seria a partir deste ano e, naturalmente, combater, acabar, terminar, com o famigerado fator previdenciário. Digo eu: para tanto, como forma de
assegurar as representações partidárias no processo,
sugiro a participação de, pelo menos, um representante
de cada partido político do referido grupo de trabalho.
Por fim, com o intuito de garantir a agilidade do
processo, proponho que seja fixado ao grupo de trabalho um prazo máximo de 60 dias para a apresentação de suas conclusões e da proposta com o objetivo
de atender à demanda dos aposentados e também o
fim do fator.
Aí entro na justificativa, Sr. Presidente.
Na Previdência Social, o principal desafio é consolidar o cenário de inclusão previdenciária impulsionado
pelo ciclo de crescimento econômico e pela expansão
do emprego formal iniciado a partir de 2002. Em 2009,
a taxa de pessoal entre 16 e 59 anos de idade com cobertura previdenciária chegou a 67%. As perspectivas
de consolidação do crescimento com estabilidade para
o período do PPA 2012/2015 indicam a continuidade
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do processo de inclusão previdenciária, reforçado por
metas do plano para ampliar para 3 milhões o número de microempreendedores individuais formalizados.
Sr. Presidente, o crescimento econômico, associado a medidas de inclusão e de gestão, cria condições
de sustentabilidade no Regime Geral da Previdência
Social tornando-o, dessa forma, cada vez mais atrativo
ao trabalhador, já vivemos em um momento de quase
pleno emprego.
A consolidação da política de valorização do salário mínimo terá efeitos sobre os benefícios pagos
pelo Regime Geral da Previdência Social. Com isso,
Sr. Presidente, cerca de 70% dos seus benefícios são
de um salário mínimo. Sua valorização real, conforme
regras da política, contribui para intensificar a expansão
e a distribuição da renda, em especial dos extratos de
menor renda da população.
Outros desafios na área da previdência são associados à modernização do entendimento iniciado há
alguns anos com benefícios diretos à população, como
a extinção das filas para atendimento no Instituto Nacional de Seguro Social. A reorganização foi produto de
ações como a implantação do atendimento agendado,
a expansão e adequação da rede de atendimento, a
modernização do parque tecnológico e a implantação
de conhecimento automático de direitos.
Ademais a previdência social registrou, em dezembro de 2011, o décimo superávit do ano no setor
urbano, perfazendo R$10 bilhões. O saldo positivo é
resultado da arrecadação (receita) de R$34,2 bilhões
e despesa de R$24,2 bilhões, segundo dados do próprio Ministério da Previdência Social. Como vemos
aqui, sobraram no mínimo R$10 bilhões.
Percebe-se, portanto, que a previdência social
e todo o sistema da seguridade vêm vivenciando um
panorama positivo. Fortalece esta minha tese ainda as
posições assumidas pelo Governo recentemente em
relação à desoneração da folha de pagamentos implantada pelo Programa Brasil Maior. Tal atitude confirma
a possibilidade da adoção da também meritória correção das aposentadorias e pensões com base em um
aumento real, sob pena de estarem os aposentados
predestinados a receber nada mais do que um salário mínimo, embora tenham pago três, quatro, cinco,
seis, sete, oito – e não recebido -, nove, dez salários
ao longo da vida.
Como veem, todos os argumentos até o momento
elencados indicam a viabilidade de discussão e aprovação de uma política permanente de ganho real para
os aposentados e pensionistas.
Sr. Presidente, por isso apresentamos esta proposição, que pretende não vender terreno na lua,
como alguns inventam tal como inventaram quando
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eu dizia que dava para o salário mínimo ultrapassar
bem US$100. Ninguém acreditava, mas repito agora
que hoje ele vale US$350.
Quero apenas criar um grupo de trabalho de
Senadores e Deputados para se debruçarem sobre o
orçamento da União, verificarem as reservas e concederem um amento decente para os aposentados
e também para acabarem com esse famigerado assaltante do bolso do trabalhador. Eu disse hoje, pela
manhã, numa audiência pública e repito agora: duvido
que haja uma pessoa de bem neste País que defenda
o fator previdenciário. Pode alguém me dizer: “Não,
mas não há as condições ainda de acabar com o fator”.
Isso é uma coisa. Mas duvido que defenda o fator. É
inadmissível que alguém consiga, em sã consciência,
dizer que é correto tirar pela metade o salário que o
trabalhador pagou durante toda a vida.
Espero, Sr. Presidente, que este meu requerimento, que já registrei na Comissão de Orçamento, seja
aprovado. E, nesse grupo de trabalho, vamos provar
que é viável, sim, o que eu estou propondo.
Sr. Presidente, ainda usando meu tempo, eu
gostaria de destacar a importância da queda da taxa
de juro no País, que mais uma vez confirma esse meu
ponto de vista.
Há poucos dias, falei sobre o tema educação e
várias vezes eu trouxe a esta tribuna minha confiança
na importância de programas – e vou falar de educação
– como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies),
ou do Programa Universidade para Todos (Prouni).
Esses programas são um importante instrumento que viabilizam para os brasileiros seu ingresso nas
universidades.
Com a reformulação do Fies, em 2010, a taxa
de juros baixou de 9% para 3,4% ao ano e o prazo de
carência foi ampliado, recentemente, de seis meses
para um ano e meio.
Essas medidas facilitaram ainda mais o ingresso
dos nossos jovens nas instituições privadas de ensino superior.
Um prazo de carência maior ajuda o aluno, depois de formado, a ter um tempo maior para começar a
pagar as parcelas do financiamento, facilitando a vida
do jovem que ingressa no mercado laboral.
De acordo com recente balanço divulgado pela
Presidenta Dilma, de janeiro até o início de abril, mais
de 140 mil estudantes contrataram o Fies, demonstração de que o programa tem se tornado cada vez mais
atraente e promovido a desejada inclusão.
Sr. Presidente, ela, a Presidente, disse que: “isso
significa que vamos atingir quase o mesmo número de
contratos, em quatro meses, do que tudo que fizemos
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no ano passado”. Claro que é um avanço. Meus cumprimentos à Presidenta nessa questão.
Concordo plenamente quando ela pondera que
o programa representa um instrumento importante na
democratização do acesso ao ensino superior.
Em 2011, os 153 mil contratos foram um recorde,
mas como eu disse antes, neste ano já são 140 mil.
O diretor de gestão de fundos e benefícios do
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Antônio Corrêa Neto, informou que a expectativa
é fechar 2012 com 350 mil contratos.
De acordo com recente balanço divulgado pela
Presidenta Dilma, de janeiro até o início de abril, mais
de 140 mil estudantes contrataram o Fies, demonstração de que o programa tem se tornado cada vez mais
atraente e promovido a desejada inclusão.
Sr. Presidente, ela, a Presidente, disse que: “Isso
significa que vamos atingir quase o mesmo número de
contratos, em quatro meses, do que tudo que fizemos
no ano passado”. Claro que é um avanço. Meus cumprimentos à Presidenta nessa questão.
Concordo plenamente quando ela pondera que
o programa representa um instrumento importante na
democratização do acesso ao ensino superior.
Em 2011 os 153 mil contratos foram um recorde,
mas como eu disse antes, neste ano já são 140 mil.
O diretor de gestão de fundos e benefícios do
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Antônio Corrêa Neto, informou que a expectativa é fechar 2012 com 350 mil contratos. A Presidenta
Dilma disse que é pouco, ela quer muito mais. E que
bom ouvir isso!
Atualmente, 500 mil universitários estudam graças à iniciativa e temos mais de 1,5 mil instituições de
ensino superior credenciadas no programa.
O Governo conta também com a expansão das
universidades federais e do nosso Prouni –Programa
Universidade para Todos – por todo o País, criado pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Outra ótima notícia dada por nossa Presidenta
é que o aluno de baixa renda pode agora contar com
o Fundo Garantidor, que permite a assinatura do contrato sem a necessidade de fiador.
Antônio Corrêa também destacou a importância
da reformulação do programa em 2010 e 2011 para o
acesso do estudante ao Fies.
É preciso destacar, ainda, entre as mudanças, senhoras e senhores Senadores, o aumento de bancos que
fornecem o financiamento atualmente e a possibilidade
de o professor da rede pública da educação básica e de
o médico integrante do Programa Saúde da Família pagarem o financiamento do Fies com seu próprio trabalho.
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As instituições de ensino superior privadas também elogiam a criação do Fies, em 1999, e dizem ser
necessário agora ampliar para a educação a distância,
estudo que o nosso governo já está fazendo.
A Presidente Dilma afirma que “todas essas ações
são fundamentais, porque é com oportunidades na educação, na profissionalização e no mercado de trabalho
que vamos construir um País muito mais próspero e justo”.
Eu fico, Sr. Presidente José Sarney, muito feliz em
ver que mais e mais brasileiros estão tendo acesso ao
ensino superior e espero que esse número continue
crescendo. São, de fato, ações como essas que irão
modificar o nosso País.
A ideia de um programa amplo amadureceu e
se adequou à nova realidade brasileira, promovendo
a cidadania e a inclusão social de milhares de jovens
no mundo do conhecimento e da inovação
Avançamos nessa linha, Sr. Presidente, e tenho
certeza que o Senado vai aprovar. Sou um dos relatores
indicados por V. Exª do Estatuto da Juventude. Quero reafirmar que, ao mesmo tempo em que cobrei aqui investimentos para os idosos, políticas para os aposentados e
pensionistas, estou aqui cumprimentando o Governo da
Presidenta Dilma pelos investimentos na área da juventude.
Sr. Presidente, diversos Senadores receberam
no dia de hoje um documento mostrando a angústia,
o desespero dos nossos companheiros do Aerus. Seis
anos sem solução. Hoje, 12 de abril de 2012, completam
seis anos sem que o Supremo Tribunal Federal tenha
julgado a causa dos aposentados do Aerus. Seiscentos e trinta e seis (636) aposentados Aerus Varig já
faleceram até a presente data, esperando o resultado
de um julgamento que não vem.
Desde iniciada a causa, o STF já teve três presidentes, e já está entrando para o quarto presidente
sem que tenha havido uma solução para o problema.
Recebi o apelo, como outros Senadores o receberam, dos aposentados e pensionistas do Aerus,
e não podemos ficar alheios a esse movimento. Eles
remeteram o documento a diversos Senadores e pediram que todos nós o lêssemos na tribuna.
Diz Amaury Antunes Guedes, 77 anos (seis deles vegetando) – foi assim que o remetente assinou
o e-mail que me enviou: “Seis anos esperando para
ter seus direitos respeitados é muito tempo! É muito
tempo, Sr. Senador, e nós não temos mais tempo. Enfim, essa situação precisa encontrar um ponto final.
Quantos mais irão morrer sem que o caso se resolva?”
Como fizeram outros Senadores e Deputados, lá na
Câmara, como fizeram nas assembleias legislativas dos
Estados, como estão fazendo nas câmaras de vereadores, estou aqui, na tribuna, fazendo, mais uma vez, um
veemente apelo ao Supremo Tribunal Federal no senti-
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do de que o julgamento do caso Aerus não pode mais
aguardar, esperar, porque os idosos estão no fim do seu
próprio tempo. Olhem para essa questão com urgência.
Não deixem mais essas pessoas à deriva, Não é justo,
não é correto. Eu diria que, na verdade, é desumano.
Por fim, Sr. Presidente, aproveitando, ainda, meus
últimos 12 minutos, quero registrar aqui, da tribuna,
que tive a grata satisfação de ser convidado a participar da posse da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Cachoeira do Sul,
cidade grande produtora de arroz do meu Rio Grande.
Como faço parte da Representação Brasileira
do Parlamento do Mercosul, infelizmente, tive que rejeitar o convite, pois havia uma reunião prevista em
Montevidéu, e nós estaríamos nos deslocando para
Montevidéu no dia de hoje.
Todos sabem do meu carinho pelo movimento
sindical, pela categoria dos motoristas, e, a pedido
deles, enviei uma mensagem, que está sendo lida no
evento. E eu faço a leitura dessa mensagem aos motoristas aqui, da tribuna, porque sei que eles estão lá
assistindo à TV Senado:
Meus caros trabalhadores do transporte, é com
imensa satisfação que desejo registrar, durante esta
solenidade de posse da nova Diretoria do Sindicato
dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário da nossa
querida Cachoeira do Sul, o meu apoio a esta categoria ímpar que tanto contribui para o desenvolvimento
de nosso País, ou seja, os motoristas.
Recebi, meus amigos, com muita alegria, o convite para participar da posse dos novos companheiros
que estarão à frente do Sindicato.
Só não estou aí porque faço parte da Representação Brasileira do Parlamento do Mercosul e, na nossa
agenda, estava prevista uma reunião em Montevidéu,
para onde estaríamos nos deslocando hoje, e a reunião seria amanhã.
Sei que não preciso lembrar a todos o quanto é
grande o meu carinho e o meu respeito pelos motoristas.
E foi em respeito e reconhecimento ao trabalho
exercido por vocês que apresentei o projeto de lei no
Senado que trata especialmente dos motoristas, o chamado Estatuto do Motorista Profissional, PLS nº 271,
de 2008, que está tramitando nas Comissões da Casa.
Este projeto é de vocês e para vocês!
Digo isso porque aqui, no Senado Federal, o projeto
está sendo aprimorado. Já fizemos audiências públicas
na maioria dos Estados, discutimos com profundidade as
sugestões que vocês encaminharam, todas ligadas ao
transporte de passageiros e também de cargas, através
das sugestões de entidades que representam a categoria – taxistas, ônibus, caminhão, van, motocicleta e até
companheiros que andam de bicicleta, como também

ABRIL 2012

Abril de 2012

os representantes do Poder Público e a sociedade civil organizada. Todos estão participando desse grande
debate aqui no Senado da República.
O projeto vem sendo construído ouvindo todas
as pessoas envolvidas neste setor tão importante,
ouvindo principalmente vocês que atuam como profissionais do volante.
Por isso, criamos aqui no Senado um grupo de
trabalho, denominado “Movimento Pró Estatuto do
Motorista”, que recebe e estuda todas as sugestões e
tem se reunido regularmente.
Só no ano passado, foram inúmeras audiências
públicas realizadas em capitais de diversos Estados
do País: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Porto Alegre,
Bahia, Pará e tantas outras.
Como vocês devem saber, alguns pontos já estão em estágio avançado de negociação. São eles:
capacitação da profissão, discussão da aposentadoria especial, tempo de direção e jornada de trabalho.
Também é importante destacar que, por indicação
do Presidente José Sarney, fui indicado relator de plenário
do PLS 319/09, que regulamenta a profissão de motorista e que aguarda sanção da Presidenta da República.
Lembro também, para que possamos construir
a proposta ideal, direcionada responsavelmente, que
contemple os justos anseios de toda a categoria, é
preciso uma ampla mobilização.
Quero deixar registrado também, além dos diretores que assumem nesta semana a direção desse
importante Sindicato dos Motoristas de Caxias do Sul,
meu respeito aos diretores da CNTTT (Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres),
na pessoa de seu presidente, Omar José Gomes, e do
coordenador do GT, Luiz Antônio Festino.
Soube também que os companheiros da Federação dos Trabalhadores Rodoviários do Rio Grande do
Sul e a maioria dos sindicatos do Estado estão, neste
momento, participando do evento.
Deixo a todos vocês, meus companheiros e minhas amigas motoristas, o meu forte abraço!
Agradeço muito a todos e manifesto a minha
alegria pela parceria que firmamos em favor dos interesses dos trabalhadores.
Vamos em frente nessa longa caminhada, que,
com certeza, como disse o poeta, sempre vale a pena
quando a causa não é pequena.
Um dia desses, eu estava em Brasília – termino,
Presidente – e resolvi escrever algumas palavras, que
eu ousei chamar de poesia, para homenagear os sindicalistas. E estou remetendo esta poesia aos meus
companheiros lá de Cachoeira neste dia tão histórico:
Um dia, quando o tempo passar e a gente
se lembrar do que foi a nossa história,
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nunca esqueceremos as derrotas, mas
também vamos lembrar os dias de glória.
Será muito bom poder dizer aos nossos
netos e amigos de cabelos brancos:
“Eu fui [sim] um Sindicalista! Eu estive lá
na trincheira do bem!”
Eu acreditei em homens e mulheres,
nesta longa caminhada de nossas vidas,
na construção de um mundo melhor, uma
nova nação.
Lembro-me aqui das caminhadas de
mãos dadas,
eram greves, eram passeatas, eram filhos, eram pais, eram mães,
eram todos irmãos e, nas greves ou não,
tudo terminava na praça,
ao som do violão, fazendo da paz uma
canção.
Continuarei sonhando e lutando
para provar que um novo mundo é possível.
Um mundo de paz, igualdade, liberdade
e justiça.
Um mundo onde a primavera seja lembrada como a mais bela das estações.
A estação das flores,
dos amores, das canções,
do tempo da militância rebelde
e das doces ilusões.
Vida longa a vocês guerreiros que fizeram
da sua vida a vida dos trabalhadores!
Vivam os trabalhadores motoristas de
Cachoeira, do Rio Grande e do Brasil!
Termino, Sr. Presidente, apenas pedindo a V. Exª
que registre os convidados da audiência pública de
hoje, pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos,
em parceria com a Comissão de Assuntos Sociais, em
que discutimos o relógio de ponto.
Estiveram presentes as centrais; o Sindicato Nacional dos Auditores; Renato Henry Sant’Anna, Presidente da Anamatra; Sebastião Vieira Caixeta, Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho – ANPT; e Rosângela Rassy, Presidente do
Sinait. Eles fizeram um belo documento dizendo por
que eles são a favor da posição do Ministério do Trabalho, que fixou o relógio de ponto como instrumento
de controle de entrada e saída da atividade do trabalhador rural, o que V. Exª já implantou aqui no Senado
e está fazendo muito bem. Ninguém tem mais dúvida
de quem trabalha e quem não trabalha.
Essa iniciativa diz respeito à jornada de trabalho.
Um projeto de decreto legislativo foi encaminhado a
algumas comissões e agora está na Comissão de Di-
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reitos Humanos, e sou o Relator. Naturalmente, estou
ouvindo todos os setores para dar meu parecer.
Na reunião de hoje pela manhã, estavam presentes o Ministério Público, do Ministério do Trabalho,
empresários – quero cumprimentar os empresários
porque não fugiram do debate, como alguns fazem
quando o tema é meio espinhoso –. Estavam lá empresários das mais variadas áreas e também estavam
lá representantes dos trabalhadores das mais variadas
áreas. No fim da reunião, Presidente Sarney, eu propus que fizéssemos, junto ao Ministério do Trabalho,
um grupo de trabalho, um novo GT para tentar construir um entendimento, tendo em vista a importância
da aplicação do chamado relógio eletrônico de ponto.
Parece-me que caminharemos nesse sentido e,
dessa forma, não precisarão o Senado da República e
a Câmara aprovarem um projeto que poderá, embora
muitos digam que é inconstitucional, revogar uma portaria
do Ministério do Trabalho que já está em plena vigência.
Acho que é possível construir esse entendimento pela
posição assumida nessa reunião pelo representante
dos trabalhadores, dos empresários, do Ministério Público, da Anamatra e também do Ministério do Trabalho.
Por isso peço a V. Exª que faça constar na íntegra
todos os meus pronunciamentos.
Embora tenha sido longo, falei rápido – eu fiquei
dezoito minutos na tribuna e teria mais dois, mas foi
o suficiente.
Eu agradeço a paciência de V. Exª em ficar ouvindo o meu pronunciamento.
Obrigado, Presidente Sarney.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art.210 Inciso I,
§2º, do Regimento Interno.)
REQUERIMENTO N° , De 2012 – CMO
(Senador Paulo Paim)
Requer a constituição de um Grupo
de Trabalho com vistas à implementação
de uma política de aumento real das aposentadorias e pensões, do Regime Geral
da Previdência Social, com valores acima
do salário mínimo no processo orçamentário, no âmbito da Comissão Mista de Orçamento – CMO.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o Plenário da CMO, a constituição de
Grupo de Trabalho formado por membros desta Comissão com o objetivo de:
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a) Estudar, debater e propor uma política de aumento real das aposentadorias e pensões acima do
salário mínimo;
b) Avaliar o impacto da política de aumento real
nos próximos 5 exercícios financeiros;
c) Propor emendas ao processo orçamentário
com a finalidade de implantar a política definida a partir
do orçamento de 2013.
Para tanto, como forma de assegurar as representações partidárias no processo, sugiro a participação de pelo menos um representante de cada partido
político no referido Grupo de Trabalho.
Por fim, com o intuito de garantir a agilidade
do processo, proponho que seja fixado ao Grupo de
Trabalho um prazo de até 60 dias para apresentação
de suas conclusões e das propostas à consideração
desta Comissão.
Justificação
Na Previdência Social, o principal desafio é consolidar o cenário de inclusão previdenciária, impulsionado pelo ciclo de crescimento econômico e expansão
do emprego formal iniciado em 2004. Em 2009, a taxa
de pessoas entre 16 e 59 anos de idade com cobertura previdenciária chegou a 67%. As perspectivas de
consolidação do crescimento com estabilidade para
o período do PPA 2012-2015 indicam a continuidade do processo de inclusão previdenciária, reforçado
por metas do Plano como ampliar para três milhões
o número de microempreendedores individuais formalizados. O crescimento econômico, associado a
medidas de inclusão e de gestão, cria as condições
de sustentabilidade do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) tornando-o, desta forma, cada vez mais
atrativo ao trabalhador.
A consolidação da política de valorização do salário mínimo terá efeitos sobre os benefícios pagos pelo
RGPS: cerca de 70% de seus benefícios são de um
salário mínimo e sua valorização real – conforme regra
da Política – contribui para intensificar a expansão e
a distribuição da renda, em especial dos estratos de
menor renda da população.
Outros desafios da área de Previdência são associados à modernização do atendimento, iniciada há
alguns anos, com benefícios diretos à população, como
a extinção das filas para atendimento nas agências do
Instituto Nacional do Seguro Social.
A reorganização foi produto de ações como a
implantação do atendimento agendado, a expansão e
adequação da rede de atendimento, a modernização
do parque tecnológico e a implantação do reconhecimento automático de direitos.
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Ademais, a previdência social registrou em dezembro de 2011 o décimo superávit do ano no setor
urbano, perfazendo R$10 bilhões. O saldo positivo é
resultado da arrecadação (receita) de R$34,2 bilhões
e uma despesa de R$24,2 bilhões, segundo dados do
próprio Ministério da Previdência Social.
Percebe-se, portanto, que a Previdência Social
e todo o Sistema da Seguridade vêm vivenciando um
panorama positivo. Fortalece ainda este entendimento a
medida, recentemente adotada pelo Governo Federal,
de desoneração da folha de pagamento, implementada pelo programa “Brasil Maior”. Tal atitude confirma a
possibilidade de adoção da, também meritória, correção das aposentadorias e pensões com base em um
aumento real, sob pena de estarem predestinados a
receberem apenas um salário mínimo de benefício se
nada for feito num futuro muito breve.
Todos os argumentos até o momento elencados
indicam a viabilidade de discussão e aprovação de
uma política permanente de ganho real para os aposentados e pensionistas. Por isso apresentamos esta
proposição, que pretende criar um grupo de trabalho
com o objetivo de incluir no Orçamento da União uma
reserva de recursos para concessão de aumento real
aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social
dos aposentados e pensionistas que recebem valores
a cima do salário mínimo.
Ante o exposto, solicito o apoio dos membros desta Comissão para aprovação do presente requerimento.
Sala das Comissões, 11 de abril de 2012. – Senador Paulo Paim.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, há poucos dias falei sobre o tema educação e várias vezes eu trouxe a esta Tribuna minha
confiança na importância de programas como o Fundo
de Financiamento Estudantil (Fies), ou do Programa
Universidade para Todos (Prouni).
Esses programas são um importante instrumento que viabiliza para os brasileiros seu ingresso nas
universidades.
Com a reformulação do Fies, em 2010, a taxa de
juros baixou de 9% para 3,4% ao ano e o prazo de carência foi ampliado de seis meses para um ano e meio.
Essas medidas facilitaram ainda mais o ingresso
dos nossos jovens nas instituições privadas de ensino superior.
Um prazo de carência maior ajuda o aluno, depois de formado, a ter um tempo maior para começar a

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pagar as parcelas do financiamento, facilitando a vida
do jovem que ingressa no mercado laboral.
De acordo com recente balanço divulgado pela
presidenta Dilma, de janeiro até o início de abril, mais
de 140 mil estudantes contrataram o Fies, demonstração de que o programa tem se tornado cada vez mais
atraente e promovido a desejada inclusão.
Ela disse que: “Isso significa que vamos atingir
quase o mesmo número de contratos, em quatro meses, do que tudo que fizemos no ano passado”.
Concordo plenamente quando ela pondera que
o programa representa um instrumento importante na
democratização do acesso ao ensino superior no País.
Sr. Presidente, em 2011 os 153 mil contratos foram um recorde, mas como eu disse antes, neste ano
já são 140 mil.
O diretor de gestão de fundos e benefícios do
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Antônio Corrêa Neto, informou que a expectativa
é fechar 2012 com 350 mil contratos.
Atualmente, 500 mil universitários estudam graças à iniciativa e temos mais de 1,5 mil instituições de
ensino superior credenciadas no programa.
O Governo conta também com a expansão das
universidades federais e do Prouni (Programa Universidade para Todos) por todo o País.
Outra ótima notícia dada por nossa Presidenta
é de que o aluno de baixa renda pode agora contar
com o Fundo Garantidor, que permite a assinatura do
contrato sem a necessidade de fiador.
Antônio Corrêa também destacou a importância
da reformulação do programa em 2010 e 2011 para o
acesso do estudante ao Fies.
É preciso destacar, ainda, entre as mudanças,
Senhoras e Senhores Senadores, o aumento de bancos que fornecem o financiamento atualmente. E a
possibilidade do professor da rede pública da educação básica e do médico integrante do Programa Saúde da Família pagarem o financiamento do Fies com
seu trabalho.
As instituições de ensino superior privadas também elogiam a criação do Fies, em 1999 e dizem ser
necessário agora, ampliar para a educação à distância.
A presidente Dilma afirma que “todas essas ações
são fundamentais, porque é com oportunidades na
educação, na profissionalização e no mercado de trabalho que vamos construir um país muito mais próspero e justo”.
Eu fico muito feliz em ver que mais e mais brasileiros estão tendo acesso ao ensino superior e espero
que esse número continue crescendo.
São, de fato, ações como essas que irão modificar a cara do nosso País.
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A ideia de um programa amplo amadureceu e
se adequou a nova realidade brasileira, promovendo
a cidadania e a inclusão social de milhares de jovens
no mundo do conhecimento e da inovação.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, este registro que faço é para chamar a
atenção para um problema que afeta inúmeras pessoas e que aguarda por uma solução há seis anos.
Hoje, 12 de abril de 2012, completam seis anos
sem que o Supremo Tribunal Federal tenha julgado a
causa dos aposentados Aerus.
Seiscentos e trinta e seis (636) aposentados Aerus Varig já faleceram até a presente data.
Desde iniciada a causa, o STF já teve 3 presidentes, e já está entrando para o quarto presidente
sem que tenha havido uma solução para o problema.
Recebi o apelo dos aposentados e não posso e não
quero ficar alheio.
Amaury Antunes Guedes, 77 anos (seis deles
vegetando) ... foi assim que o remetente assinou o e-mail que enviou.
Meus caros Senadores e Senadoras, seis anos
esperando para ter seus direitos respeitados é muito
tempo!!!
Essa situação precisa encontrar um ponto final.
Quantos mais irão morrer sem que o caso se resolva???
Eu faço um veemente apelo ao Supremo Tribunal Federal no sentido de que o julgamento do caso
Aerus seja agilizado.
Olhem para esta questão com urgência. Não deixem mais essas pessoas à deriva. Não é justo, não é
correto. Eu diria que, na verdade, é desumano!!!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, tive a grata satisfação de ser convidado a
participar da Posse da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Cachoeira
do Sul-RS.
Como faço parte da Representação Brasileira do
Parlamento do MERCOSUL, não pude aceitar o convite, pois havia uma reunião prevista em Montevideu.
Todos sabem do meu carinho pela categoria dos
motoristas e, a pedido deles, enviei uma mensagem
para ser lida no evento.
Essa mensagem eu gostaria de ler aqui nesta
Tribuna em homenagem a esses trabalhadores. Ela
diz assim:
Meus caros Trabalhadores do Transporte!
Companheiros e Companheiras Motoristas!
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É com imensa satisfação que desejo registrar
durante esta solenidade de Posse da Nova Diretoria
do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário da nossa querida Cachoeira do Sul, o meu apoio
a esta categoria ímpar que tanto contribui para o desenvolvimento de nosso país!
Recebi, com muita alegria, o convite para participar da posse dos novos companheiros que ficarão
à frente do Sindicato.
Só não estou aí porque faço parte da Representação Brasileira do Parlamento do MERCOSUL e em
minha agenda estava prevista uma reunião em Montevidéu nesse final de semana.
Sei que não preciso lembrar a todos o meu carinho e respeito pela categoria.
E foi em respeito e reconhecimento ao trabalho
exercido por vocês, que apresentei o Projeto de Lei no
Senado que trata especialmente dos Motoristas, o Estatuto do Motorista Profissional, PLS 271 de 2008, que
está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça.
Este projeto é de vocês e para vocês!
Digo isto porque aqui, no Senado Federal, o
Projeto está sendo aprimorado através da análise e
sugestões de instituições ligadas ao transporte de
passageiros e de carga; através das sugestões de entidades que representam a categoria; como também
de representantes do Poder Público e sociedade civil
organizada.
O Projeto vem sendo construído ouvindo todas
as pessoas envolvidas neste setor, ouvindo principalmente os motoristas, por isso criamos um Grupo de
Trabalho, denominado “Movimento Pró Estatuto do
Motorista”, que recebe e estuda essas sugestões e
tem se reunido periodicamente.
Só no ano passado, várias audiências públicas
foram realizadas em diversas capitais do país, inclusive em Porto Alegre!
Como vocês devem saber alguns pontos já estão
em estágio avançado de negociação. São eles: capacitação da profissão, aposentadoria especial, tempo
de direção e jornada de trabalho limitada.
Também é importante destacar que fui relator do
PLS 319/09 que regulamenta a profissão de motorista
e que aguarda sanção presidencial.
Para que possamos construir a proposta ideal,
direcionada responsavelmente, que contemple os justos anseios da categoria, necessitamos do apoio de
todos vocês.
Quero deixar registrados meus cumprimentos
a nova Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores de
Transporte Rodoviário de Cachoeira do Sul, na pessoa de seu presidente, Luiz Anibal Vieira Machado e
do Vice-Presidente, Everton Silva Vieira,...
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Soube que os companheiros da Federação dos
Trabalhadores Rodoviários no RGS e diversos sindicatos do estado do RGS estão participando deste
momento.
Deixo a todos vocês, meus companheiros e minhas companheiras motoristas, o meu forte abraço!
Quero agradecer e dizer da minha alegria pela parceria que todos nós firmamos em favor dos direitos
da categoria.
Vamos em frente e força na luta!!!
Um dia desses estava em Brasília e escrevi algumas palavras que tomo a liberdade de chamar de
poesia para homenagear os sindicalistas e resolvi
mandar para vocês:
Um dia, quando o tempo passar e a gente lembrar
do que foi a nossa história, nunca esqueceremos as
derrotas, mas também vamos lembrar os dias de glória.
Será muito bom poder dizer aos nossos netos e
amigos de cabelos brancos:
“Eu fui um Sindicalista! Eu estive lá na
trincheira do bem!”
Eu acreditei em homens e mulheres, nesta longa caminhada de nossas vidas,na construção de um mundo melhor, uma nova nação.”
Lembro-me aqui das caminhadas de
mãos dadas, eram greves, eram passeatas,
eram filhos, eram pais, eram mães, eram todos
irmãos e, nas greves ou não, tudo terminava
na praça, ao som do violão, fazendo da paz
uma canção.
Continuarei sonhando e lutando para
provar que um mundo novo é possível.
Um mundo de paz, igualdade, liberdade
e justiça.
Um mundo onde a primavera seja lembrada como a mais bela das estações.
A estação das flores, dos amores, das
canções, do tempo da militância rebelde e das
doces ilusões.
Vida longa a vocês guerreiros que fizeram
da sua vida, a vida dos trabalhadores!
Viva o movimento sindical!
Vida longa ao Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Cachoeira do Sul!
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência designa o Senador Romero Jucá
Relator revisor do Projeto de Lei de Conversão nº
7, de 2012 (proveniente da Medida Provisória nº 549,
de 2011).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Também aproveito para comunicar às Senadoras
e aos Senadores que, no processo de modernização
da Casa e no avanço que temos tido com a informatização, colocando à disposição dos Srs. Senadores
todos os instrumentos necessários à disposição na
Internet, anuncio uma nova iniciativa de modernização
do Senado. Cada dia nós damos um passo à frente. O
Senado moderniza-se e ocupa um lugar de destaque
entre as instituições no Brasil que dispõem de tecnologia de ponta para os seus trabalhos. É nesse sentido
que vai colaborar a iniciativa com o acompanhamento cotidiano da atividade legislativa desta Casa e seu
melhor aproveitamento pelas equipes dos gabinetes.
No dia 16 próximo, será apresentado um software que tem a sigla CVIEW, que permitirá, em tempo
real, on-line, pleno acesso aos trabalhos legislativos
do Senado Federal, o que possibilitará localizar com
facilidade trechos de interesse específico do gabinete.
Esse programa foi desenvolvido pelo pessoal
técnico da nossa Casa, em parceria com o Prodasen
e a Secretaria Técnica de Eletrônica.
De imediato, a nova ferramenta dará acesso a um
acervo de mais de 30 mil horas de vídeo digitalizado
desde 1997. Quer dizer, um banco de dados importantíssimo à disposição dos Srs. Senadores e Senadoras.
O novo software também permitirá que as solicitações de cópias de gravações feitas pelos gabinetes
dos Senadores sejam realizadas em velocidade da
sua própria equipe, até mesmo durante o andamento
das sessões tanto no plenário quanto nas comissões.
E os Srs. Senadores poderão imediatamente retransmitir, não mais necessitando de recursos da Embratel,
diretamente aos seus Estados ou a qualquer outro endereço que desejarem.
É uma economia de recursos para o Senado
Federal e uma agilidade a mais no trabalho diário dos
gabinetes com a qual os Parlamentares contarão para
um trabalho cada vez mais sólido pelos interesses das
grandes pautas nacionais e, ao mesmo tempo, é uma
maneira de cada vez mais tornar inteiramente aberta
ao cidadão brasileiro a participação nos trabalhos da
Casa, uma vez que ele terá oportunidade de, através
desse software, também exercer o poder de fiscalização e de transparência que esta Casa está dando
hoje a todo o País com o nosso portal e com todos os
instrumentos que temos à disposição das Senadoras
e dos Senadores.
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Com a palavra o Senador Anibal Diniz, inscrito
pelo PT Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador José Sarney, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, telespectadores da TV Senado e ouvintes
da Rádio Senado, é com muita satisfação que ocupo
esta tribuna para anunciar e, ao mesmo tempo, comemorar com todos os nossos empreendedores acrianos
o Acre ser o primeiro Estado brasileiro a ter a sua Zona
de Processamento de Exportação (ZPE) liberada para
o recebimento de indústrias. Esse fato histórico para o
Acre é de extrema importância para o fortalecimento
da nossa economia e para a qualificação da indústria
local. Fundamentalmente, é um passo muito importante para o sucesso do projeto de desenvolvimento
sustentável em curso no Acre desde 1999, no início
do Governo Jorge Viana, teve sequência no Governo
Binho e, agora, no Governo de Tião Viana.
Vale ressaltar que o projeto de desenvolvimento
sustentável do Acre precisava dar um passo a mais.
Essa Zona de Processamento de Exportação, cujo
alfandegamento foi publicado no último dia 4 de abril,
é uma espécie de consolidação, o último passo, ou o
mais importante passo nessa fase do nosso projeto
de desenvolvimento sustentável.
Agora, vamos entrar na era industrial. Isso é muito importante para a economia local, para a geração
de emprego, para colocar a economia do Acre em um
patamar mais elevado.
Essa iniciativa vai representar o início de uma
mudança e uma revolução na matriz acreana. É uma
aposta, de fato, no estímulo à venda de manufaturados. A ZPE vai funcionar como um polo de atração de
investimentos no setor manufatureiro, num momento
em que a indústria nacional enfrenta uma dura competição com os produtos importados.
A ZPE é uma área livre de impostos para empresas exportadoras. A autorização da instalação de
empreendimentos na Zona de Processamento de Exportação vai ajudar as exportações e incentivar investimentos em inovação, que são, inclusive, um dos focos
do programa Brasil Maior do Governo Federal.
O Brasil conta hoje com 22 Zonas de Processamento de Exportação autorizadas, mas apenas a ZPE
do Acre, neste momento, encontra-se alfandegada. Foi a
primeira; conseguiu cumprir todas as etapas em tempo
considerado recorde, de 2007 para cá, e hoje ela está
habilitada, sendo a primeira ZPE do Brasil a estar habilitada. E a ZPE do Acre, instalada numa área de 130
hectares, na cidade de Senador Guiomard, a 24 km de
Rio Branco, foi a primeira do Brasil a ser alfandegada.
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O decreto de criação da Zona de Processamento
de Exportação do Acre foi assinado no dia 1º de julho
de 2010, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
numa solenidade em que contava com a presença do
ex-governador Binho Marques, do ex-governador Jorge
Viana, do atual Governador Tião Viana, que ainda era
Senador da República, e do Secretário de Estado de
Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e
dos Servidos Sustentáveis Edvaldo Magalhães. Todos
nós estávamos com o Presidente Lula naquela data,
quando foi assinado o decreto de criação da ZPE do
Acre, no dia 1º de julho de 2010. A infraestrutura e o
arcabouço legal necessários foram construídos e obtidos em, aproximadamente, dezesseis meses.
O modelo das ZPEs está previsto na legislação
desde 1988, criado por decreto do então Presidente
e hoje Presidente desta Casa, o nobre Senador José
Sarney, e teve seu marco regulatório atualizado pela
Lei 11.508, de 2007. No entanto, ele nunca aconteceu
efetivamente, nunca teve efetividade. Agora, temos um
fato concreto.
O Ato Declaratorio de Alfandegamento da ZPE
do Acre foi publicado na edição da última quarta-feira,
04 de abril, no Diário Oficial da União. O alfandegamento é a autorização da Receita Federal para que
sejam instituídos os benefícios fiscais na importação
e na compra de insumos dentro do País.
Dentro das ZPEs, dessas áreas especiais, há desoneração do Imposto de Importação, do Imposto de
Produto Industrializado e do PIS/Cofins na compra de
matérias-primas e bens de capital sem similar nacional.
Quero aqui me somar ao Governador Tião Viana,
ao Secretário de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis do Acre,
Edvaldo Magalhães, que classificaram a concretização
da ZPE do Acre como um momento histórico para a
economia do Estado.
O próximo passo será encaminhar para o Conselho Nacional da ZPE os planos de negócios das empresas interessadas. A estimativa é de termos empresas
no ramo de cosméticos, polpa de fruta, colchões, montagem de motocicletas, água mineral, transformadores
elétricos e produtos recicláveis.
Com a aprovação do plano de negócio, a construção das plantas industriais deve ser iniciada em até
90 dias, e a operação das fábricas deve começar em
até 18 meses.
A Secretaria de Desenvolvimento e Indústria do
Acre nos informou que nos próximos dias deverão ser
encaminhados ao Conselho Estadual da ZPE os dois
primeiros planos de negócios: um na área de colchões
e outro na área de processamento de polpa de frutas.
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Esses planos deverão, em seguida, ser enviados
para a análise e aprovação do Conselho Nacional das
ZPEs, formado pelos Ministérios da Fazenda, do Planejamento, da Integração Nacional, do Meio Ambiente
e do Desenvolvimento.
De tal maneira que estamos na reta final, estamos dando o encaminhamento certo para termos,
muito em breve, as primeiras empresas instaladas na
ZPE do Acre.
Pela regra atual, essas empresas deverão exportar para outros países, no mínimo, 80% de sua produção. Em troca, não vão recolher o IPI, a Cofins e o
PIS/Pasep sobre os insumos adquiridos do mercado
interno, e também as partes e peças importadas estão
isentas do Imposto de Importação (II) e do Adicional
de Frete para Renovação da Marinha Mercante. O
restante, até 20% da produção, poderá ser destinado
ao mercado interno.
Mas lembro que já há propostas para a modernização dessas regras, com o objetivo de acelerar a
implementação efetiva de novas Zonas de Processamento de Exportação em outras regiões do País.
Está na Comissão de Assuntos Econômicos, a
nossa CAE, deste Senado Federal, o projeto de autoria
da nobre Senadora Lídice da Mata (PSB-BA), o PLS
764/2011, que pretende rever as regras estabelecidas
no final dos anos 80.
Essa proposta da Senadora Lídice da Mata propõe, por exemplo, a diminuição do percentual mínimo
de exportação de 80% para 60%, ficando o Poder Executivo autorizado a reduzir esse percentual para até
50%, no caso da empresa instalada na ZPE trabalhar
em atividades de desenvolvimento de software ou de
prestação de serviços de tecnologia da informação. O
relator dessa matéria é o Senador Jorge Viana, que também tem uma atenção toda especial com este assunto.
A avaliação é que as empresas podem ser atraídas mais facilmente para as ZPEs caso haja uma exigência menos rigorosa de nível de exportação. Além
disso, nosso mercado interno é robusto, motivo também positivo para aumentar o percentual do conteúdo
que poderá ser destinado para o consumo doméstico.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a ZPE de Senador Guiomard, no Estado do Acre, é hoje uma realidade. Por isso, gostaria de cumprimentar o empenho
dos ex-governadores Jorge Viana e Binho Marques, do
atual Governador Tião Viana e do Secretário Edvaldo
Magalhães, que cuida das áreas de desenvolvimento
florestal, indústria e comércio e produção sustentável,
para que essa conquista tenha se tornado possível.
Eles tiveram um grande empenho. Por isso faço questão de cumprimentá-los.
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Quero também fazer um agradecimento muito
especial ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que
assinou o decreto da criação da nossa ZPE em julho de
2007, acreditando nessa possibilidade e nos legando
um presente que certamente vai ser muito importante,
muito útil para o desenvolvimento econômico, social
e para geração de milhares de empregos formais no
Estado do Acre.
O futuro é muito promissor com a ZPE. Após a
instalação das primeiras indústrias, é natural pensarmos que novas empresas e novos investidores sejam
atraídos pelas condições diferenciadas de produção.
Outro fator de atratividade é a proximidade com
os portos do Peru, os Portos de Ilo e Matarani, pontos
estratégicos para a comercialização de produtos para
países mais desenvolvidos.
É muito importante esse aspecto: por que a ZPE
do Acre foi instalada exatamente no Município de Senador Guiomard? Exatamente porque este Município
fica no ponto de confluência da BR-364 com a BR-317.
Exatamente o trecho brasileiro da rodovia interoceânica, inaugurada em outubro de 2011, que servirá para
escoar a produção da ZPE para os portos no Peru, a
1,6 mil km de distância. A viagem pela rodovia será
14 dias mais curta que o trajeto marítimo, por meio do
Canal do Panamá.
Por esse caminho da interoceânica, passando
pelo Acre, teremos, com a produção da ZPE, no futuro, a possibilidade de levar os nossos produtos até os
portos do Pacífico.
Como bem destacou o Secretário de Desenvolvimento Florestal, Indústria e Comércio, Edvaldo Magalhães, o trânsito de mercadorias em grande quantidade e com regularidade diária pela rodovia já é feito
por empresas peruanas. Ele lembrou que num raio de
750 quilômetros a partir da ZPE do Acre há um mercado consumidor de aproximadamente 30 milhões de
pessoas. É, sem dúvida, um potencial muito atraente.
A Zona de Processamento de Exportação representa uma política pública de interesse nacional para
o desenvolvimento econômico e social, para o desenvolvimento regional e para a geração de muitos empregos e a melhoria de renda da população. Apenas no
Acre, num primeiro momento, esses postos poderão
significar aproximadamente dois mil empregos diretos.
Quanto mais ágil e competitivo for o modelo da
ZPE, facilitando sua adoção no Brasil, mais facilitado
será o crescimento das exportações, o estímulo ao
investimento e a correção de desequilíbrios regionais.
As circunstâncias, e digo isso orgulhosamente,
permitiram que a prática desse processo começasse
pela região Norte, pelo meu Estado, o Acre. Mas estou
convencido, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, que,
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em breve, teremos mais polos de produção em vários
outros Estados do País, porque esse é o pensamento
do Governo da Presidenta Dilma no sentido de fortalecer cada vez mais o desenvolvimento regional, a partir
desses investimentos.
E quero fazer aqui um recorte sobre o quanto o
Governo do Acre, ao longo dos últimos 13 anos, tem
se mobilizado, tem buscado os caminhos no sentido
de fazer fortalecer a economia local.
Vale ressaltar que esse fato histórico do alfandegamento da nossa Zona de Processamento de Exportação é tido como o coroamento de um longo trabalho
de 13 anos, que começou com o Governo Jorge Viana,
teve sequência com o Governador Binho Marque, que
cuidaram muito da infraestrutura, conseguiram fazer
os investimentos necessários, conseguiram criar as
bases para que esse momento pudesse acontecer.
E claro que o Presidente Lula teve uma contribuição fundamental, tanto fazendo os investimentos em
infraestrutura no Estado do Acre como com a sua assinatura de criação da nossa Zona de Processamento
de Exportação.
E vale ressaltar que o Governador Tião Viana tem
feito todo um trabalho de peregrinação no sentido de
atrair as indústrias que tenham um comprometimento
social, que tenham fundamentalmente uma visão ecológica/ambiental, que possam se associar a esse projeto
de desenvolvimento sustentável, que possam vir a se
instalar na Zona de Processamento de Exportação do
Acre e contribuir para a geração de muitos empregos.
E tenho certeza de que muitos industriais, no
Brasil, que estão dispostos a contribuir para o desenvolvimento sustentável vão se sentir interessados em
apresentar os seus planos de negócios ao conselho
gestor da nossa ZPE e que, nos próximos anos, vamos
ter boas notícias a respeito da implantação dessas indústrias e da geração de muitos empregos.
Temos esperança, já temos conversas nesse
sentido, de que outras empresas que vão contribuir
para a geração de muitos empregos também vão se
instalar no Acre. É o caso das empresas de call center,
que já tiveram vários contatos tanto com o Governador
Tião Viana quanto com outras autoridades do Estado.
Tive o privilégio de participar de reunião com o
Governador Tião Viana, o Prefeito Raimundo Angelim,
da capital, exatamente para também levar uma empresa
de call center para Rio Branco, de tal maneira que possa gerar empregos para jovens, o primeiro emprego, e
contribuir dessa maneira para a melhoria da qualidade
de vida das pessoas, das famílias do Estado do Acre.
E esse esforço, vale ressaltar, vem de longo tempo e tem a contribuição de muitos segmentos da sociedade, tanto do segmento do empresariado quanto
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fundamentalmente das nossas lideranças políticas, que
têm se empenhado permanentemente no sentido de
atrair os investimentos e gerar as melhores condições
de vida para o nosso povo.
Era o que eu tinha a dizer, Senador Paim, exatamente neste final de quinta-feira, aqui no Senado
Federal. Nós estamos, hoje, radiantes de alegria pela
notícia do alfandegamento da nossa Zona de Processamento de Exportação do Acre, que, por isso, é a
primeira do Brasil a estar apta a receber indústrias.
Passou pelo longo calvário da providência dos documentos, cumpriu todas as etapas e, no dia 4 de abril
teve, no Diário Oficial da União, a publicação do seu
alfandegamento, o que para nós se constitui em uma
grande vitória. Esperamos que essa vitória se constitua, no futuro, em muitos empregos gerados e melhores condições de vida para muitas famílias acreanas.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Anibal Diniz, pela vitória
do seu trabalho em equipe. Parabéns ao Governador
e, enfim, a toda a sociedade do Acre. Algo semelhante
ainda sonho em levar para o Vale dos Sinos, no Rio
Grande do Sul.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim Bloco/PT – RS)
– Senador Mozarildo, pela ordem, tem a palavra V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero apenas fazer o registro de que hoje
é o Dia do Obstetra. Embora eu já tenha me referido
à data em um aparte que fiz à Senadora Marta, quero
deixar este registro formal de que hoje é o Dia do Obstetra, e, portanto, eu, como obstetra, quero parabenizar
todos os colegas obstetras do Brasil, especialmente
do meu Estado de Roraima, e ler só um trecho que diz
tudo sobre a nossa profissão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim Bloco/PT –
RS) – Com a tolerância da Senadora Lúcia Vânia,
com certeza.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Diz o documento:
Qual é o dia mais importante na vida de
uma mulher?
Com certeza absoluta, o dia mais importante para qualquer mulher é o dia do nascimento do seu filho, seja o primeiro, o segundo,
o terceiro... não importa. Vamos até mais além:
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talvez o dia mais importante seja aquele em
que ela descobre que está grávida.
Em todos esses momentos, na descoberta da
gravidez, no acompanhamento do pré-natal, no parto,
no pós-parto, está aí a presença do obstetra. Por isso,
quero deixar este registro formal, pedindo a transcrição desta matéria.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALVANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
12 de abril: Feliz Dia do Obstetra!
Qual é o dia mais importante
na vida de uma mulher?
Com certeza absoluta, o dia mais importante para
qualquer mulher é o dia do nascimento do seu filho,
seja o primeiro, o segundo, o terceiro… não importa.
Vamos até mais além: talvez o dia mais importante seja
aquele em que ela descobre que está grávida.
A partir da gravidez, a vida da mulher toma outro sentido e ganha outro significado muito mais rico
e privilegiado do que qualquer outra fase de sua vida.
Quando um bebê está a caminho, tudo muda e nada
mais tem tanta importância quanto essa vida que vem
presentear o sonho da mamãe.
O sentimento da maternidade é a espécie de amor
mais forte que pode ser sentida por um ser humano.
O calor da notícia, somado a esperança que brota no
coração daquela que vai ser mãe, são sensações extremamente intensas que transformam a vida da mulher numa fonte inesgotável de amor, compreensão e
carinho.
Ter uma alma morando junto com a sua é um
milagre insuperável e por isso mesmo a mãe se sente
ao mesmo tempo forte para superar tudo que vem pela
frente e ao mesmo tempo frágil pela enorme responsabilidade de conviver durante 9 meses com a alma
de seu filho dentro de si.
E quem é o profissional da medicina que está
ao lado da mulher quando essa revolução milagrosa
acontece?
É ele: o obstetra!
Palmas para o obstetra que escolheu o ramo da
medicina que mais notícias boas traz ao mundo e que
mais coopera com a propagação da vida.
É o médico obstetra que acompanha desde os
primeiros dias da gestão, através do pré-natal que é
uma temporada especial de exames e recomendações
sobre todos os aspectos que envolvem a concepção
saudável e as primeiras providências para que o bebê
se desenvolva com a melhor qualidade de vida possível.
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Depois dos primeiros momentos da realização
do sonho de uma mãe, o médico obstetra continua lá,
firme e forte, acompanhando a gravidez em cada etapa
importante. Ele é o profissional que sabe entender tudo
o que se passa dentro do útero materno e conhece
cada situação que envolve o feto. Por isso, a mulher
fica tão segura ao seu lado, sabendo tudo o que deve
saber para ajudar na concepção do seu filho.
A palavra “obstetra” vem da palavra latina “obstetrix” que é derivada do verbo “obstare”, que significa:
ficar ao lado.
Ficar ao lado da mulher durante aquela que pode
ser considerada a época da maior realização de sua
vida é algo que ninguém mais esquece. E depois de
toda essa fase de acompanhamento em meio às grandes emoções da transformação do corpo da mulher,
a chegada ao mundo de uma nova vida deve ser uma
das maiores experiências que um profissional pode
vivenciar. Ainda mais sabendo que essa vida depende da ajuda dele!
É por tudo isso e por todo sentimento de dívida e
gratidão que temos por esses profissionais da medicina
que simbolizam a vida nova em toda sua abundância
de promessas, é que desejamos sempre homenagear
os médicos obstetras.
Afinal de contas, além de ter cuidado das nossas
queridas mães, eles foram também nossos guias para
essa vida maravilhosa que temos a nossa disposição.
12 de Abril
A obstetrícia é a especialidade médica que acompanha as mulheres grávidas durante a gestação, parto
e pós-parto.
O médico obstetra é considerado o médico da
Mulher, pois ele é responsável pelas orientações relacionadas à sua saúde.
Esse médico dá conselhos pré-gestacionais e
acompanha a saúde do feto, o que permite identificar
anormalidades precocemente e possibilita intervenções
terapêuticas ainda no útero.
O trabalho de prevenção é realizado durante o
pré-natal e tem auxiliado a diminuir as taxas de mortalidade infantil e materna. O objetivo da Assistência
pré-natal é orientar a mãe quanto às modificações no
organismo, modificações de hábitos alimentares e físicos, impedir que a paciente fique anêmica, orientar
a mãe para um parto mais humanizado e uma gravidez saudável.
O obstetra deve alertar sempre as futuras mães
quanto a doenças que possam afetar a ela e ao bebê,
principalmente doenças como a rubéola e a toxoplasmose que podem causar problemas de visão, distúrbios de
desenvolvimento, má formação e até mesmo o aborto.
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É muito importante que o obstetra e a gestante
tenham uma boa relação e confiança mútua para facilitar
os exames e os encaminhamentos de uma gravidez.
Entre os principais exames utilizados podemos citar:
ultra-sonografia, dopplefluxometria, cardiotocografia e
exames laboratoriais maternos, os mais importantes
são as sorologias que visam identificar a presença de
agentes infecciosos como vírus, bactérias ou protozoários. São esses exames que ajudam a diagnosticar e
tratar as patologias mais comuns durante uma gravidez.
Fonte: Gineco , Só Leis
Dia do Médico Obstetra
12 de Abril
A obstetrícia é o ramo da medicina que estuda a
reprodução na mulher. Investiga a gestação, o parto e o
puerpério nos seus aspectos fisiológicos e patológicos.
O obstetra é o médico especialista que cuida do
desenvolvimento do feto, além de prestar assistência à
mulher nos períodos da gravidez e pós-parto (puerpério).
No entanto, existem outros profissionais habilitados no cuidado ao ciclo gravídico puerperal do parto
normal: Enfermeiros Obstetras e Obstetriz. O termo
“obstetrícia” vem da palavra latina “obstetrix”, que é
derivada do verbo “obstare” (ficar ao lado). Para alguns, seria relativo à “mulher assistindo à parturiente”
ou “mulher que presta auxílio”.
12 de Abril, Dia do Obstetra
A palavra “obstetra” vem da palavra latina “obstetrix” que é derivada do verbo “obstare”, que significa:
ficar ao lado. O obstetra é um médico especializado em
cuidar de mulheres grávidas, é função de um obstetra
acompanhar de perto a saúde de uma gestante a fim
de identificar problemas com o feto e/ou com a mãe e
possíveis riscos durante o parto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Mozarildo Cavalcanti.
V. Exª será atendido na forma regimental, nessa
bela homenagem que faz ao profissional e às mulheres.
Senadora Lúcia Vânia com a palavra.
Enquanto a Senadora Lúcia Vânia vem à tribuna, só quero justificar, porque recebi aqui um e-mail,
que, quando fiz a fala homenageando os motoristas,
fiz o destaque para a posse do movimento sindical,
ou seja, do Sindicato dos Motoristas de Cachoeira do
Sul, e homenageio a todos na figura do presidente que
vai ser empossado, Luiz Aníbal Vieira Machado, e do
vice, Everton Silva Vieira.
Senadora Lúcia Vânia com a palavra.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o
crescimento sustentável das regiões brasileiras menos
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desenvolvidas é do interesse de todos, e o fomento da
região Centro-Oeste requer o aperfeiçoamento – e o
uso contínuo – de instrumentos de política de desenvolvimento regional, como o Fundo de Desenvolvimento
do Centro-Oeste (FDCO).
Vale ressaltar que o rol de objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil inclui a imperiosa
necessidade de os brasileiros trabalharem juntos para,
nos termos do artigo 3o, inciso III, da Constituição Cidadã, “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir
as desigualdades sociais e regionais”.
No Senado da República, tenho dedicado meu
mandato a essa causa, razão pela qual apresentei o
Projeto de Lei n° 6.689, de 2009, pela criação do Banco
de Desenvolvimento do Centro-Oeste (BDCO), que tem
previsão legal no art. 34, § 11, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT).
O projeto tramita, atualmente, na Câmara dos Deputados e, uma vez aprovado no Congresso Nacional,
dará ensejo ao surgimento da referida instituição bancária, que será importante para gerir os instrumentos de
política de desenvolvimento regional do Centro-Oeste,
a saber: o Fundo Constitucional de Financiamento e o
Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste.
Até que o BDCO seja finalmente criado, os fundos destinados à região continuarão a ser geridos pelo
Banco do Brasil, respeitadíssimo no varejo, mas que,
no meu entendimento, não conta com a especialização necessária para lidar com políticas de fomento ao
desenvolvimento regional.
Srªs e Srs. Senadores, a redução das desigualdades regionais, tal como preceituada na Constituição,
requer a atração de empresas para as regiões menos
desenvolvidas, bem como o estímulo ao crescimento
das empresas nelas instaladas.
Faz-se necessário, igualmente, incrementar a
infraestrutura local, para que os custos com transporte de mercadoria possam ser reduzidos. A expansão
e a modernização da infraestrutura reduzem custos
de produção, tornando-a mais competitiva, tanto no
mercado doméstico, quanto no mercado internacional.
Entendo que os incentivos fiscais e os fundos
constitucionais de financiamento auxiliam o governo
na ampliação e no fomento do parque produtivo de
Estados das regiões ainda relativamente atrasadas,
como é o caso da região Centro-Oeste, se comparada ao centro-sul do País. No entanto, para dar mais
eficiência à política de desenvolvimento regional, os
incentivos às empresas deveriam ser complementados
por investimentos em infraestrutura. É nesse sentido
que os fundos de desenvolvimento são importantes,
uma vez que objetivam o financiamento de obras de
infraestrutura – para o fornecimento de energia e re-
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dução dos custos de transporte –, tendo por efeito a
dinamização da economia local.
Contrariamente às regiões Norte e Nordeste – que
dispõem de fundos constitucionais de financiamento;
fundos de desenvolvimento e incentivos fiscais –, a
região Centro-Oeste, na prática, conta apenas com o
Fundo Constitucional de Financiamento, seu único mecanismo para a promoção do desenvolvimento regional.
Essa situação deve ser melhorada, para o bem
do Centro-Oeste, região à qual o Governo Federal reservou menos de 10% do total de recursos destinados
à política de desenvolvimento local, ou seja, R$1,8
bilhão do montante de R$18,7 bilhões investidos com
esse objetivo.
Enquanto o Norte e o Nordeste contam, respectivamente, com a Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia (Sudam) e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), juntamente com
o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste, para,
em ambas as regiões do território nacional, operar no
sentido de incrementar o desenvolvimento, a região
Centro-Oeste não possui, até o presente, uma instituição financeira de caráter regional, e tal lacuna tem
impacto negativo sobre o crescimento de seus Estados.
Coloco isso porque estamos às vésperas de votar
a Resolução 72, que vai impedir os Estados, como o
Estado de Goiás e a região Centro-Oeste, de estabelecerem incentivos às importações. Daí a necessidade
urgente de criarmos um mecanismo de compensação
para aqueles Estados que serão altamente prejudicados com a universalização das alíquotas.
No bojo da discussão do projeto de lei que criou
a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), no dia 8 de janeiro de 2009, tive a
oportunidade de propor a criação do mencionado Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Minha intenção residia em transformar o FDCO em instrumento
da Sudeco, na tarefa de auxiliar o desenvolvimento do
Centro-Oeste, e o Governo Federal apoiou a criação do
Fundo, porém lhe destinou pouca dotação orçamentária, de apenas R$87 milhões. Esse valor é muito baixo
quando comparado com os valores destinados para os
Fundos de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste, R$1,4 bilhão e R$2 bilhões, respectivamente.
O valor destinado ao Fundo de Desenvolvimento do
Centro-Oeste também é baixo quando confrontado
com as necessidades da região, que tanto contribui
para o desenvolvimento brasileiro. Nesses termos, o
FDCO não possui condições materiais de perseguir
a sua finalidade desenvolvimentista que desejamos.
Lastimo, igualmente, a inexistência, até nossos
dias, de um decreto regulamentador do FDCO, a exemplo dos Decretos n° 4.254, de 2002, e n° 6.952, de
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2009, que tratam dos Fundos de Desenvolvimento da
Amazônia e do Nordeste, respectivamente.
Na qualidade de Senadora por Goiás, gostaria de
conclamar os parlamentares do meu Estado e de todos
os Estados que integram a região Centro-Oeste para
que, unidos, lutemos por três objetivos fundamentais:
1) a destinação regular e ininterrupta de recursos para
o FDCO, em montantes compatíveis com as necessidades de desenvolvimento da Região; 2) a edição de
um decreto que regulamente seu modo de funcionamento e a aplicação dos recursos; 3) a urgente criação do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste.
Reitero, por último, que a realização de tais objetivos não toca apenas aos interesses dos representantes dos Estados do Centro-Oeste, mas de todos os
parlamentares que, com coragem, sentido de dever e
boa fé, apoiam a causa constitucional da redução das
desigualdades sociais e regionais em nosso País. A
todos os nossos pares, solicitamos o apoio incondicional a essa causa.
Quero aqui aproveitar a presença do nosso Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional,
Senador Benedito de Lira, para solicitar a V. Exª a especial atenção a esse projeto de regulamentação do
Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, uma vez
que, quando presidente daquela comissão, eu tive a
oportunidade de relatar e criar a Sudeco nos mesmos
moldes da Sudam e Sudene, e falta agora à regulamentação do fundo. Portanto, aproveito esta oportunidade para, publicamente, solicitar ao presidente da
Comissão de Desenvolvimento Regional, Senador Benedito de Lira, que nos ajude a regulamentar o Fundo
do Centro-Oeste, principalmente neste momento em
que perdemos o único instrumento de que dispomos
para atrair empresas para a nossa região, que são
os incentivos fiscais. Com a votação da Resolução nº
72, o Estado de Goiás perde a sua receita de perto
de R$1,3 bilhão. Isso, sem dúvida nenhuma, terá que
ser compensado, uma vez que o Estado é um Estado
que cresce acima da média nacional, um Estado que
colabora enormemente para o equilíbrio da nossa balança comercial e que não pode ficar a mercê dessas
dificuldades que estamos aqui apontando.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senadora Lúcia Vânia, pelo seu
pronunciamento e dizer que tenho tido o privilégio de
relatar diversos projetos de V. Exª e, para alegria nossa, todos eles estão sendo aprovados nas comissões.
Na próxima quarta-feira é aquele importantíssimo, de
V. Exª também, de que já li o relatório.
Parabéns a V. Exª!
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A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Muito
obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Quero registrar a presença conosco do sempre
Senador Roberto Cavalcanti, da Paraíba, companheiro
de todas as horas, bom de diálogo, bom de negociação, bom de entendimento.
Está fazendo falta, Senador Roberto Cavalcanti.
Esperamos a sua volta, com rapidez, aqui ao
nosso convívio.
Passo a palavra ao Senador Benedito de Lira e,
em seguida, ao Senador Romero Jucá.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é motivo de
muita alegria para nós ocuparmos a tribuna, na tarde
de hoje, para tecermos alguns comentários sobre assuntos que foram tratados hoje pelo Governo da Presidenta Dilma para atender um segmento carente do
meu País, dando-lhe a condição de ter a casa própria.
No Governo do Presidente Lula, quando era Ministra-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República a hoje Presidenta Dilma Rousseff, foi idealizado,
montado e posto em prática o programa Minha Casa,
Minha Vida. No passado, antes do nascedouro desse
programa, nós tínhamos um programa no Ministério
das Cidades, que era conhecido como PSH – Programa
de Subsídio à Habitação de Interesse Social. Àquela
altura, milhares de casas foram feitas numa parceria
entre o Governo Federal e os Municípios brasileiros
através de freqüentes leilões que eram feitos pelo Ministério das Cidades.
Com o advento do Minha Casa, Minha Vida, isso
realmente trouxe uma esperança muito grande para
as pessoas mais carentes do Brasil, principalmente
aquelas que sempre desejaram ter uma casa e não
tinham recursos para tanto.
Pois bem; como disse há poucos instantes, o
Presidente Lula lançou o primeiro programa, o Minha
Casa, Minha Vida I, com capacidade para um milhão
de habitações populares, projeto que as pessoas imaginavam ser difícil, realmente, de colocar em prática. E
acontecerem esses fatos. Por quê? Porque era preciso
uma parceria direta entre o Governo Federal, os Governos Estaduais, os Municípios e a iniciativa privada.
E qual não foi nossa alegria, Sr. Presidente, quando,
pouco tempo depois, ultrapassamos esse limite de um
milhão de casas por meio do Ministério das Cidades.
Era Ministro, naquela oportunidade, um grande brasileiro, o Sr. Márcio Fortes.
Com a ascensão da Presidenta Dilma ao posto
da mais alta magistratura deste País, criou-se a possibilidade da continuidade do Programa Minha Casa,
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Minha Vida, dessa feita com dois milhões de habitações
populares. E, hoje, a Presidenta lança, na oportunidade,
um programa que era muito desejado, cobrado mesmo
pelos Municípios de menor população, haja vista que,
até então, o programa não atendia aos Municípios com
população até 50 mil habitantes.
Tramitou nas duas Casas do Congresso Nacional
o projeto de lei que instituiu o Programa Minha Casa,
Minha Vida e, nesta Casa, foram apresentadas emendas. Na época, foi Relator do projeto o Líder do PMDB
na Câmara, Deputado Henrique Eduardo, que, em um
consenso com as Lideranças e com a anuência das
duas Casas, apresentou uma emenda também criando oportunidades para aqueles que moram em Municípios, nobre Senador Paim, com população inferior a
50 mil habitantes.
E, hoje, a Presidenta Dilma lança esse programa
atendendo mais de 100 mil famílias brasileiras, inclusive
no meu Estado, nobre Senador Paim, um dos menores
Estados do Brasil e com um dos maiores índices de
carência habitacional.
Para ter uma ideia, nobre Senador, o Estado
de Alagoas é o penúltimo Estado da Federação e é
o Estado que proporcionalmente tem o maior índice
de favelas. É inacreditável, mas é verdade. A nossa
cidade de Maceió, uma cidade de porte médio, teve
um crescimento populacional extraordinário. O êxito
foi qualquer coisa inimaginável. Hoje nós temos, naquela cidade, uma população que beira um milhão de
habitantes. Assim, cresceu, sem dúvida nenhuma, a
favelização. Muitas casas têm sido feitas, mas ainda
temos um déficit habitacional muito grande.
Para o Estado de Alagoas, a Presidente Dilma,
hoje, no encontro com os Prefeitos de todo o Brasil,
anunciou que 69 Municípios do meu Estado, ou seja,
cerca de 65% dos Municípios alagoanos, foram beneficiados com o Programa Minha Casa, Minha Vida
II, entre 40 e 50 casas. Isso é muito importante, muito
bom para nós e, principalmente, para o meu Estado.
Além desses, em outros Estados da Federação,
a população carente de quase 50% dos Municípios
brasileiros terá a oportunidade de ter, amanhã, num
futuro bem próximo, a sua casa própria, o sonho da
vida de qualquer família, o sonho da vida de qualquer
cidadão ou cidadã.
A Presidente foi muito sensível quando determinou, por meio de projeto de lei que tramita nesta Casa,
que a mãe ou a mulher será titulada como proprietária
quando ela tiver a guarda dos filhos. Isso, realmente, é
outra ação muito importante que a nossa Presidente
toma para atender exatamente a essas necessidades
prementes na vida cotidiano dos brasileiros.
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E queria, nesta oportunidade, nobre Presidente Paim, um dos grandes Senadores da República,
timoneiro de projetos sociais no Congresso Nacional,
dizer-lhe que V. Exª está feliz também porque está
vendo ações do Governo direcionadas às pessoas
mais carentes do Brasil, e não só através do Programa Minha Casa, Minha Vida, mas também de outros
programas sociais que já foram implementados pelo
Presidente Lula, sequenciados por novos programas
da Presidenta Dilma.
Há uma coisa que continuamos sofrendo, Sr. Presidente, com relação ao Semiárido brasileiro ou, mais
precisamente, ao Semiárido do nordeste do meu País.
Eu tenho dito frequentemente, em pronunciamentos que aqui fiz, por exemplo, que não é possível que,
em pleno século 21, nós tenhamos ainda brasileiros
sem ter oportunidade de tomar um copo d’água potável. Pois bem, é o que nós temos no Semiárido do
Nordeste brasileiro.
A Presidenta Dilma, quando lançou o programa
Brasil sem Miséria, incluiu o programa Água para Todos. Contido, eu gostaria apenas de fazer aqui uma
observação. Eu não participei de qualquer reunião com
os técnicos do Governo no Ministério da Integração
Nacional. Mas se lançou o programa das cisternas.
E, realmente, o senhor chega ao Semiárido brasileiro, especialmente o do Nordeste, e as encontra em
cada casebrezinho, lá nos confins da zona rural dos
Municípios. E eu digo isso porque temos muitas já no
Estado de Alagoas. Mas o programa de cisternas, Sr.
Presidente, parece-me que, apesar de ser um programa meritório, só acontece se chover. Se não chover,
não se acumula água, e, não acumulando água, as
pessoas continuam com o mesmo sofrimento de hoje.
Era interessante que a nossa Presidenta determinasse ao Ministério da Integração Nacional que
agilizasse um programa de pequenos serviços de
abastecimento d’água, porque nós temos muita água
espalhada por este País. Nós temos água, por exemplo, no subsolo de Pernambuco, que é uma coisa fantástica, no subsolo do Piauí, no subsolo de Alagoas,
mesmo no subsolo do Semiárido. Em algumas áreas,
a água não serve, mesmo do subsolo, mas há outras
em que a água serve. Então, que se fizessem pequenos ou médios serviços de abastecimento de água
permanente, porque, assim, você vai matando a sede
do povo. É triste chegar em casa e não ter um copo
d’água para beber, imagine para tomar banho ou para
dar banho nas crianças.
Mas a nossa Presidenta, tenho certeza absoluta,
vai mandar reexaminar esse programa.
Pois bem, Sr. Presidente, gostaria de tratar de
outro assunto, esse muito mais delicado. É do meu

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Estado de Alagoas. O Governador Teotônio Vilela,
que está fazendo um extraordinário governo no meu
Estado, recuperou o Estado de Alagoas e o prestígio
do Estado de Alagoas, arrumou a casa, estabeleceu
critérios de pagar a quem devia para que o Estado
pudesse participar das ações de desenvolvimento do
Brasil. Eu me lembro que, no ano passado, nós fizemos
uma reunião no Palácio do Governo, onde eu estava
presente, bem como representantes da Universidade
Federal de Alagoas e representantes do campus da
mesma universidade na cidade de Arapiraca.
O campus de Arapiraca foi instalado em 2006, no
programa que o Presidente Lula instituiu de mandar
para o interior brasileiro um campus da universidade
federal. Na cidade de Arapiraca, Sr. Presidente, que é
a mais importante do interior do meu Estado, construiu-se um campus avançado universitário da Universidade Federal de Alagoas, em que hoje estudam mais de
quatro mil jovens da região do agreste, que congrega
mais de trinta Municípios não só do agreste, mas também da região Sul e até da região da Mata.
Mas, hoje, Sr. Presidente, estamos passando por
problemas que não são fáceis de serem resolvidos. Nós
tivemos a informação de que não é a primeira vez...
Porque lá, onde hoje é o campus, existia um presídio.
Infelizmente se construiu um campus da universidade
onde já existia um presídio. E o que tem acontecido?
A fuga frequente de presidiários tem assustado os jovens estudantes da Universidade Federal de Alagoas
lá no Município de Arapiraca.
O Governador Teotônio Vilela, nessa reunião que
acabei de referir, tentou adotar providências no sentido
de deslocar esse presídio para outro local na mesma
região, o que infelizmente, até agora, não aconteceu.
Antes de ontem, recebi em meu gabinete o Reitor
da Universidade Federal de Alagoas. Discutimos juntos
as estratégias de como proceder no caso e entramos
em contato com autoridades da segurança pública do
meu Estado e com meu Governador, Teotônio Vilela. E
o Governador determinou, por meio de sua Secretaria
de Segurança Pública, a remoção desses presos de
Arapiraca para Maceió.
Entretanto, recebi uma informação ontem que
me deixou triste: por conta de uma ação proposta por
um Defensor Público, um juiz de uma das Varas de
Execução Penal de Alagoas havia suspendido essa
transferência. E a Universidade, em especial naquele campus, entrou em greve. Os jovens não querem
mais retornar às salas de aula, bem assim os professores e os servidores públicos da Universidade. Isso,
realmente, tem criado uma dificuldade enorme. É um
vexame para todos nós.
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Mas tive informações, ontem mesmo, em contato que mantive com o Secretário do Gabinete Civil
do Governo e com o Procurador-Geral do Estado, de
que, embora o Governador Teotônio Vilela estivesse
em viagem ao exterior, tratando de assuntos de interesse de Alagoas, hoje, nobre Presidente, por uma
ação imediata do Governo, por meio dos órgãos citados – Procuradoria-Geral do Estado e Gabinete Civil
do Governo de Alagoas –, houve a revogação desse
ato, houve a revogação da decisão do magistrado. Isso
já nos dá um alento, porque, com isso, possibilita-se a
transferência desses presos para o presídio da cidade
de Maceió, até que se possa construir, em outro local,
o presídio, provisoriamente, para atender a essa demanda de presos naquela região.
Pois bem, Sr. Presidente, isso, realmente, nos
causa muita preocupação, tanto que pedi ao Ministro
José Eduardo Cardozo uma audiência urgente para
tratarmos desse assunto no Ministério da Justiça. Entretanto, ontem, considerando que, dada a sua agenda,
o Ministro não teria possibilidade de me receber, tive
a alegria de receber dois assessores do Ministério da
Justiça, o Dr. Luiz Fabrício e o Dr. Augusto Eduardo,
ambos do Departamento Penitenciário Nacional. E lá,
discutindo o assunto, eles, então, mostraram-me que já
existem, por parte do Ministério da Justiça, por determinação da Presidenta Dilma, recursos para construir dois
presídios em Alagoas, e que estavam faltando apenas
os projetos para que as coisas pudessem acontecer.
Mas ainda diziam eles que, se por acaso, não
tivesse o projeto em Alagoas, eles dariam o projeto,
porque eles têm projetos-modelo de presídios para o
Brasil inteiro. E, ao entrar em contato com o Secretário de Segurança, ele me comunicou que existe o
projeto em Alagoas. Estamos na dependência, agora,
é da definição de um terreno fora da área urbana da
cidade de Arapiraca.
Infelizmente, o Governador do Estado, em janeiro
próximo passado, fez o encaminhamento de solicitação nesse sentido a S. Exª o Prefeito do Município de
Arapiraca, que, por sua vez, disse que não havia terrenos para colocar à disposição do Estado com vistas
à construção desse presídio o mais rápido possível.
Todavia, já estamos encontrando outras soluções,
inclusive há uma determinação do Governo para que
possamos montar uma força-tarefa a fim de remover
alguns presos ou a grande maioria deles. E aqueles que
ficarem, por falta de espaço nos presídios do Estado, o
Governador já determinou, por meio da Secretaria de
Segurança Pública do Estado, que se instituísse uma
força-tarefa para, durante 24 horas, vigiar os que ficarem lá no presídio, evitando o pânico, o tumulto, o medo
e as dificuldades que se têm apresentado até agora.
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Por isso, Sr. Presidente, faço esse registro para
agradecer ao Governo da Presidenta Dilma pela ação
imediata, inclusive com recursos do Orçamento da
União, já à disposição do Estado de Alagoas, para a
construção desse presídio novo, para tirarmos o atual
de dentro do campus da universidade.
Que isso sirva de lição e que não se coloque
mais um campus de estudantes onde existe um presídio construído há mais tempo. Infelizmente, isso foi
feito. E não precisa andar muito, Sr. Presidente. Está
dentro da Universidade, está dentro do presídio. Saltou
o muro, está dentro da Universidade.
Então, realmente, espero que, nos próximos dias,
possamos ter essa situação regularizada. Hoje conversei com o Reitor, que está muito animado e consciente
de que as ações estão sendo tomadas. Aqui, ele esteve, no Congresso Nacional, visitando a bancada de
Senadores e a bancada de Deputados Federais, para
que juntos pudéssemos agir a fim de evitarmos o pior.
Se Deus quiser, iremos encontrar os caminhos para
resolvermos essa dificuldade.
Quero aqui cumprimentar o Governador Teotônio
Vilela por ter agido imediatamente. Mesmo fora do País,
S. Exª determinou aos órgãos de segurança do Estado,
ao seu Chefe do Gabinete Civil, à Procuradoria-Geral
do Estado que adotassem as providências necessárias
e urgentes para que possamos ter tranquilidade e os
jovens estudantes do agreste de Alagoas, os jovens
estudantes da Universidade Federal de Alagoas, no
campus de Arapiraca, possam continuar fazendo seus
cursos tranquilamente. São, em média, 14 cursos, com
aproximadamente 4.100 estudantes, que vivem nas
dependências internas daquele campus universitário.
Assim sendo, Sr. Presidente, eu quero, mais uma
vez, ao encerrar as minhas manifestações, agradecer
à Presidenta Dilma, primeiro, pelos programas sociais
que está colocando em prática no Brasil; e, segundo,
por ir o Governo em direção às classes mais carentes
do meu País e, em especial, do Nordeste brasileiro,
onde há a maior concentração de pobres deste País,
Sr. Presidente.
Ao mesmo tempo, é importante que as autoridades constituídas do Governo, por intermédio dos
Ministérios afins, possam realmente começar, nobre
Senador Jucá... Este País precisa fazer isso para resgatar a sua história e aquilo que não fizeram no passado, porque, se nós tivéssemos tido, nobre Presidente,
nobre Senador Jucá, um governo que, nos últimos 50
anos, tivesse agido com um programa e um projeto
para tirar as dificuldades do Semiárido do Brasil, não
tenho dúvida de que, hoje, todos os brasileiros, de
qualquer rincão deste País, estariam tomando água
potável. A situação é de calamidade pública, nobre
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Senador Paim, na região do Semiárido, em Alagoas,
em Pernambuco, na Paraíba, no Ceará e em Sergipe.
Enfim, onde há Semiárido no Nordeste, as pessoas
passam dificuldades enormes.
Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, montar
um programa de governo. Assim como o Presidente
Lula montou o PAC para a infraestrutura, assim como
se está fazendo o PAC da mobilidade, assim como se
está fazendo o PAC da habitação, nós precisamos fazer o PAC da água. Que não esperemos a água apenas da natureza, mas a água que o homem pode levar através de pequenas, médias e grandes adutoras,
para atender aqueles que realmente precisam desse
líquido, que é vida.
Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância de
V. Exª em ter concedido mais alguns minutos para que
eu pudesse concluir o meu pronunciamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT– RS)
– Muito bem, Senador Benedito de Lira. Cumprimento
V. Exª pelo seu pronunciamento abrangente, fortalecendo a Presidenta Dilma, mas falando da importância
da água para o nosso querido Nordeste.
Senador Romero Jucá, V. Exª tem a palavra pelo
tempo de vinte minutos.
Em seguida, falará também o Líder Walter Pinheiro, por mais vinte minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra
para fazer dois registros que considero importantes.
O primeiro deles diz respeito ao meu Estado de
Roraima. Registro que a revista National Geographic,
uma das revistas mais respeitadas de publicação no
mundo, escolheu e elegeu Roraima como seu destino de viagem preferido dentro do Brasil. Para nós, um
reconhecimento importante.
“Com paisagens tão diversas, o caminhante se sente recompensado a cada passo
que dá [dentro do Estado]”, diz a avaliação [...]
da revista. “Na paisagem se erguem montanhas
achatadas encobertas por neblina, que podem
ser escaladas sem necessidade de conhecimento técnico ou equipamentos. Visite [o lugar]
com um grupo; viajantes solitários irão curtir
mais na companhia de um guia”.
Na mesma lista, a National Geographic
ainda cita a reserva ecológica Xixuaú Xiparinã,
localizada entre Roraima e o Amazonas, como
um dos mais interessantes passeios dentro do
território brasileiro.
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Dentre as atrações elencadas também nessa lista
estão: Belém do Pará, Fernando de Noronha, Lençóis
Maranhenses, o Caminho do Ouro, Florianópolis, Rio
de Janeiro.
Portanto, foi feito um amplo estudo, uma ampla
pesquisa, uma ampla avaliação, e o nosso querido
Estado de Roraima, que nós amamos e defendemos
aqui neste Senado, foi escolhido como o destino de
viagem preferido dentro do Brasil. Isso mostra que nós
precisamos incentivar o turismo no nosso País, que a
região amazônica e as regiões mais distantes precisam ter sua estrutura ampliada.
Roraima é um destino turístico importante do ponto de vista do que tem para mostrar, do que tem para
oferecer. Sem dúvida alguma, é preciso investimento
do Poder Público federal no sentido de nós termos a
condição de receber e ampliar a demanda de turistas
no nosso Estado.
Eu faço esse registro com muita satisfação e aproveito para dizer ao Ministério do Turismo que Roraima
está de braços abertos para receber os investimentos
necessários no intuito de fortalecer a nossa capacidade turística, que, sem dúvida nenhuma, é reconhecida
agora também pela revista National Geographic.
O outro registro que eu gostaria de fazer diz respeito ao que já foi mencionado aqui por diversos Senadores no plenário. Eu não poderia deixar também
de registrar a importância do programa lançado hoje:
Minha Casa, Minha Vida para cidades de até 50 mil
habitantes.
No Estado de Roraima, isso abrange todos os
Municípios do interior. Os Municípios de Roraima têm
população esparsa, portanto, excluindo a capital Boa
Vista, que tem mais de 300 mil habitantes, todos os
demais se enquadram no programa Minha Casa, Minha Vida que foi lançado hoje.
Nós estamos trabalhando no intuito de os Municípios receberem esses conjuntos de casas que serão construídos. Em média, serão 50 casas em cada
Município – alguns receberão mais e outros menos.
Os prefeitos estão apresentando os projetos, e aqui
eu quero registrar a importância do trabalho da Caixa
Econômica Federal de Roraima nessa ação. A Caixa
Econômica tem sido parceira, tem ajudado os prefeitos no intuito de orientar a apresentação dos projetos.
Nós estamos felizes e parabenizamos a Ministra Dilma,
o Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, a Ministra
Miriam Belchior, enfim, todos aqueles que atuam coordenando um programa dessa importância política,
econômica e social para o nosso País.
Ficam assim registrados os agradecimentos ao
atendimento que está sendo feito ao nosso Estado de
Roraima dentro do programa Minha Casa, Minha Vida.
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Os Municípios que estão apresentando os projetos terão o nosso apoio, serão atendidos, receberão casas
para serem construídas ainda este ano. Portanto, cabe
a nós agora registrar e comemorar esse feito.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer, Presidente Paulo Paim. Agradeço a V. Exª.
Vejo que o Senador Walter Pinheiro, que vai usar
da palavra, já se encontra agora no plenário.
Portanto, peço a transcrição da matéria “National
Geographic elege Roraima como seu destino preferido no Brasil”.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
National Geographic elege Roraima
como seu destino preferido no Brasil
Do UOL, em São Paulo 10-4-2012
Vista da Serra do Tepequém, (ou ‘Chapéu Grande’, segundo os índios locais), em Roraima. Com paisagens impressionantes, o Estado é o destino preferido
da National Geographic no Brasil
O site da revista National Geographic, uma das
mais respeitadas publicações do mundo, elegeu Roraima como seu destino de viagem preferido dentro do
Brasil. “Com paisagens tão diversas, o caminhante se
sente recompensado a cada passo que dá [dentro do
Estado]”, diz a avaliação do staff da revista. “Na paisagem se erguem montanhas achatadas encobertas
por neblina, que podem ser escaladas sem necessidade de conhecimento técnico ou equipamentos. Visite
[o lugar] com um grupo; viajantes solitários irão curtir
mais na companhia de um guia”.
Na mesma lista, a National Geographic ainda cita
a reserva ecológica Xixuaú Xiparinã, localizada entre
Roraima e o Amazonas, como um dos mais interessantes passeios dentro do território brasileiro. “É uma
experiência amazônica genuína”, relata a publicação.
“Trata-se de uma pequena vila amazônica afastada da
civilização e erguida em meio a uma beleza extraterrena. No lugar, é possível entrar em contato estreito com
a comunidade local, que ainda não se tornou empregada de empreendimentos ecoturísticos”.
A National Geographic ressalta, porém, que os
habitantes da reserva ainda são assolados pela “pobreza, analfabetismo e falta de infraestrutura sanitária
e educacional”.
Atrações como Belém, Fernando de Noronha,
Lençóis Maranhenses, o Caminho do Ouro (que começa
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em Minas Gerais e termina em Paraty), Florianópolis,
Rio de Janeiro, a feijoada e a comida baiana também
fizeram parte do ranking elaborado pela National Geographic. A capital paraense, o terceiro destino turístico
brasileiro mais bem colocado na eleição, foi elogiada
pelo movimento do Mercado Ver-O-Peso, classificado
como um lugar que “poderia ser uma enciclopédia das
frutas exóticas da Amazônia”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos ao Senador Romero Jucá
pelo seu pronunciamento, sempre fortalecendo o seu
Estado e o País.
Antes de chamar o Senador Walter Pinheiro, que
vai falar como Líder, lerei dois ofícios.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa o Senador Eduardo Braga como membro titular, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 563, de
2012, conforme Ofício nº 60, de 2012, da Liderança
do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB, PP e PV),
do Senado Federal.
É o seguinte ofício:
OF.GLPMDB nº 060/2012
Brasília, 12 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Eduardo Braga para
compor a Comissão Mista, com a finalidade de analisar
a Medida Provisória nº 563 de 2012, em substituição
ao Senador Eduardo Amorim.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa o Senador Eunício Oliveira como membro titular, em substituição ao Senador Eduardo Amorim, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
564, de 2012, conforme Ofício nº 61, de 2012, da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB, PP
e PV), do Senado Federal.
É o seguinte ofício:
OF. GLPMDB Nº 061/2012
Brasília, 12 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Eunício de Oliveira
para compor a Comissão Mista, com a finalidade de
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analisar a Medida Provisória nº 564 de 2012, em substituição ao Senador Eduardo Amorim.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com a palavra o Senador Walter Pinheiro. Em
seguida, o Senador José Agripino.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, esta semana nós demos o primeiro
passo importante na direção do processo que todos
nós, no início desta Legislatura, deflagramos como
sendo a caminhada para um novo pacto federativo.
Sei dos problemas. E me refiro à Resolução nº 72.
Muita gente tem reclamado que o correto seria
juntar tudo e tentar, aqui no Congresso Nacional, uma
única apreciação com o nome de reforma tributária,
meu caro Senador Paulo Paim.
V. Exª tem muita experiência. Nós estamos no
Parlamento há muitos anos e aqui presenciamos dois
governos antes do Governo da Presidenta Dilma. Muito
se falou em reforma tributária. Portanto, estou falando
de 16 anos. Dois governos com diferenças substanciais,
e não se deu andamento à reforma tributária. Não se
conseguiu levar a reforma tributária adiante. Mas há
um esforço nesta Casa.
O esforço desta semana foi no sentido de, com
os programas do Brasil Maior, desonerar a folha, estimular a indústria nacional. Mas a competitividade
não se estabelece só com medidas de governo. Nós
precisamos ter medidas, inclusive, que provoquem a
queda deste que é um dos maiores problemas, ou seja,
a carga tributária.
Particularmente, o passo que demos esta semana com a Resolução nº 72, buscando mexer na questão do ICMS/importação, vai no sentido de pôr fim, de
uma vez por todas, nessa caminhada da guerra fiscal.
Ela não é uma proposta, Senador Agripino, digamos, do ponto de vista financeiro ou do ponto de
vista da resolução imediata, mas é um sinalizador
econômico. Alguém poderá dizer: “Isso significa retirar de um lugar, mas levar o que para os outros?”. Por
isso discutimos, de modo associado, dois outros itens
importantes: o fim dessa guerra fiscal e, ao mesmo
tempo, modificar o indexador da dívida dos Estados e
a questão do comércio eletrônico, que tem, de forma
veemente e avassaladora, retirado receita principalmente dos Estados pequenos.
Não estou falando aqui de coisa pequena. Estamos falando de coisa grande.
Fizemos um estudo sobre a questão do comércio
eletrônico e estamos apresentando ao Relator, Senador Renan Calheiros.
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Nos últimos sete anos, o comércio eletrônico cresceu dez vezes mais no Brasil. Dez vezes mais! Saiu de
R$1,8 bilhão para R$18,7 bilhões. Nesses sete anos,
também cresceu dez vezes o volume de pessoas, o
número de pessoas que passaram a fazer parte desse
contexto de compras conhecido como comércio eletrônico, que, na maioria das vezes, não é um comércio
eletrônico, mas venda presencial.
Então, portanto, muito importante a caminhada
nesse sentido. E aí completa com a questão do indexador, alterar parâmetros importantes. Não é possível
mais um Estado, como o Estado da Bahia, o Estado
do Rio Grande do Norte, ou mesmo o Estado do Rio
Grande do Sul, Senador Paulo Paim, contrair recursos
para investimentos e ter que pagar 17% de juros. Não é
um caminho razoável, você promove o endividamento
do Estado; isso gera problemas, inclusive, numa rota
de incentivo a crescimento, principalmente da infraestrutura para atração de investimentos para alterar o
padrão econômico.
Portanto, o desafio lançado aqui pelos líderes da
Casa, de a gente recompor esse caminho e construir
um novo pacto federativo, precisava de um ponto, de
um start, de um ponto de partida. Se esperarmos juntar
todas essas coisas para aí a gente começar a pensar o
que fazer, o tempo não nos perdoará, até porque não
realizaremos nesse tempo de espera algo concreto
para ser apresentado.
Ainda resta outra questão que é fundamental,
Senador Agripino, principalmente para os nossos Estados, Estados do Nordeste. Na medida em que conseguirmos mexer na Resolução 72, na questão do comércio eletrônico, no indexador da dívida de Estados,
nós temos também que apontar uma solução para o
Fundo de Participação dos Estados, não só por obrigação – porque temos que fazer isso este ano –, mas
pela outra obrigação; não pela obrigação legal da produção de uma nova legislação para distribuição desses
recursos, mas por outra obrigação, que é a obrigação
da necessidade de uma repactuação da distribuição
desses recursos. Cheguei, inclusive, a apresentar no
Colégio de Líderes uma proposta para que nós pegássemos a tabela de hoje, tratássemos aquilo como piso
e promovêssemos, num processo adiante, a partir do
incremento de arrecadação, ou seja, do crescimento da
arrecadação, a distribuição proporcional desses recursos, usando a tabela, inclusive, sugerida pelo Senador
Romero Jucá, permitindo, assim, que nós façamos isso
sem retirar dos Estados, mas já apontando a perspectiva do crescimento futuro. Talvez, se fizéssemos isso
aqui na questão dos royalties, não ficaríamos, hoje,
engasgados com essa distribuição.
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E aí nós temos mais outro passo seguinte, nós temos também que aproveitar essa caminhada e resolver
a questão do Fundo de Participação dos Municípios.
Portanto, temos proposta já aqui na Casa, inclusive feita pelo Senador Tião Viana, de mexer naquela tabela.
Não é possível que, num Município, caia a sua
arrecadação a partir da movimentação de poucas pessoas, mas, para que a sua arrecadação cresça, ele
precisa de uma montanha de pessoas. Portanto, isso
vai punindo os Municípios.
E nós estamos vendo recentemente, não só pela
Frente Nacional de Prefeitos, pelo encontro de prefeitos em Brasília e pela própria realidade local, como os
prefeitos têm reclamado em relação a isso.
E como sexto ponto nessa história, nós precisamos, de uma vez por todas também, fazer a discussão de royalties do petróleo, matéria saída aqui desta
Casa. Aliás, quero tratar de royalties de modo geral,
petróleo e setor mineral.
Portanto, com isso, poderíamos atacar, de um
lado, problemas que têm a ver com a possibilidade de
eliminarmos as barreiras para o aumento da arrecadação de Estados e Municípios e problemas que vão
impondo a Estados e Municípios verdadeiro estrangulamento, e me refiro à própria questão de juros e à
incapacidade de Estados e Municípios em promover
investimentos, porque todas as vezes em que desoneramos folha, correto, reduz-se o IPI da linha branca de
veículos, aumentamos o consumo, mas, para os Estados, principalmente o FPE é resultante inclusive deste
imposto. Portanto, nosso FPE sofre imediatamente.
Se de um lado aquecemos a economia, com a
outra mão, retiramos de Estados e Municípios recursos
importantes para o seu funcionamento.
Então, acredito que este é o desafio para essa
próxima semana na Comissão de Assuntos Econômicos, para que possamos abrir a escalada para que
esses pontos possam ser tocados. E até dia 31 de dezembro deste ano, temos a oportunidade de fazer isso
que muita gente pode chamar de reforma tributária ou
de ajuste, mas quero insistir utilizando a mesma terminologia que diversos líderes já usaram aqui, que é
o novo pacto federativo.
A União precisa aprender a perder um pouquinho,
repartir isso com a ponta, que são os Municípios. Ou
melhor, é no Município onde o cidadão vive, onde nós
temos que apresentar toda uma esfera de serviços a
esta população.
Portanto, é fundamental que esse novo pacto
federativo seja firmado e que a gente promova uma
nova distribuição desses recursos para criar o estímulo,
para atender à demanda de serviços, para atender à
população, mas, principalmente, para a gente ter uma
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noção de aquecimento desta economia cada vez mais
em nível local.
Concedo um aparte ao Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Senador Walter Pinheiro, eu queria louvar a iniciativa de
V. Exª de, nesta sessão de quinta-feira à tarde, abordar um assunto que é da maior importância e que,
para governo, é desafio. E V. Exª, como Líder do PT,
que é o partido mais importante da base do Governo,
aborda e inicia a discussão. Na verdade, inicia a discussão, tratando de fatos com os quais eu concordo
inteiramente e de fatos sobre os quais eu até gostaria
de fazer algumas observações. Guerra fiscal. V. Exª
sabe, tanto ou mais do que eu, que essa história de
guerra fiscal é luta por sobrevivência de Estados que
buscam, em cima de oportunidades que só eles têm,
uma alternativa para sobreviver. Por exemplo, os portos.
Por que Goiás, Santa Catarina e Espírito Santo são
os três Estados que mais batalham pela manutenção
do status quo, pela não aprovação da alíquota unitária
de 4%? Porque eles entendem que não se pode tratar
desiguais de forma igual. Porque é lá em Vitória, é lá
em Santa Catarina, em Joinville, em Tubarão, e é lá em
Anápolis, no porto seco, que se estabeleceu um elenco
de providências que possibilitaram a entrada de mercadorias importadas com alíquotas favorecidas e que
geraram desenvolvimento por questões geográficas.
No Espírito Santo, questões geográficas, em Santa
Catarina também e em Goiás, Centro-Oeste, também,
pela distribuição logística. Então, agora, querer, pura e
simplesmente, desmanchar toda uma luta desses Estados, que tiveram, com imaginação, a oportunidade
de gerar desenvolvimento, equalizando desiguais, é
uma coisa que, no mínimo, tem que ser muito discutida, muito refletida. E não é, na minha opinião, apenas
com a redução à metade do indexador da dívida que
se vai resolver esse problema. Quem é que disse que
o Estado de Goiás deve muito? Eu não sei se deve
muito ou deve pouco. Quem é que disse que Santa
Catarina deve muito para que a queda do indexador
signifique compensação para ele? Para o Estado do
Ceará, seguramente, porque deve muito. Para o meu
Estado, por exemplo, Rio Grande do Norte, que tem
um Pró-Import, que tem uma iniciativa nova de facilitação do ingresso de importações por lá, para gerar
desenvolvimento através de uma vocação natural ou
de uma posição geográfica, a compensação do indexador vale muito pouco, porque o meu Estado deve
pouco. Então, essas são questões fulcrais que têm
que ser discutidas com muita profundidade. A questão
do comércio eletrônico, quero concordar em gênero,
número e grau com V. Exª: impõe-se essa questão.
Essa questão, que é uma questão, do ponto de vista
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tributário, completamente injusta e desarrumada, tem
que merecer o tratamento que está merecendo agora
também, como a questão do Fundo de Participação
de Estados e Municípios. Essa é uma luta de décadas, de um ano, dois, três, cinco, dez. V. Exª tem base
nordestina, como eu, e tem um sentimento municipalista muito forte. Eu acabei de deixar no meu gabinete
uma chusma de prefeitos, que estão aqui em busca
de emendas parlamentares, ou vieram para uma solenidade do Governo que está tratando de Minha Casa,
Minha Vida. A conversa deles é um samba de uma
nota só: não têm recurso próprio para investir em absolutamente nada. Por conta de quê? De um defeito do
sistema, Presidente Paulo Paim. Defeito que, muitas
vezes, é agravado por um fato em que nós temos, V.
Exª, como Líder do PT, e eu, como Líder de um partido de oposição, obrigação de nos associar. Cada vez
que mexem com alguma coisa que tem efeito direto
sobre fundo de participação, temos que armar barricada e tentar impedir. Não dá para eliminar IPI de setor
a, b, c ou d e deixar que essa conta, em parte, seja
paga pelos Estados e pelos Municípios. Para garantir
o emprego no Sul, você penaliza o Nordeste. Então,
essa é uma discussão pesada, ácida, que me agrada
muito ver ferida por V. Exª, Líder do PT, nesta tarde de
quinta-feira, porque significa disposição de enfrentar o
problema, de pegar o peão na unha, de pegar o touro
pelo chifre. Essa é uma questão seriíssima, gravíssima,
com consequências que às vezes nem conseguimos
enxergar, mas que com muita alegria vejo o Líder do
PT, nesta tarde, abordar com franqueza e com sinceridade. Pode contar com o parceiro, nordestino como
V. Exª, Líder como V. Exª, para que encontremos saída
para uma das mais graves questões do Brasil, que é
a questão da Federação com as suas circunstâncias
tributárias: a renda pública federal, estadual e municipal. De toda forma, cumprimentos a V. Exª pelo seu
pronunciamento.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu
é que agradeço, Senador Agripino, a contribuição de
V. Exª. E, num ponto muito importante, e eu diria oportuno, V. Exª vem ao encontro dessa questão, porque
não basta só, como eu disse aqui, retirar de alguns
Estados a situação. Volto a insistir, a retirada disso é
uma espécie de sinalização econômica, portanto, nós
não teremos materialização financeira nem impacto
imediato. É necessário criar outra rede de compensação e de ação para esses Estados e para os outros.
Não pode ser um alento para a Bahia, para o Rio
Grande do Norte retirar o incentivo do Espírito Santo.
Isso só não basta. É necessário que essa mudança
no incentivo venha acompanhada de estímulos para o
Espírito Santo, notadamente nas áreas que V. Exª citou
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aqui: infraestrutura – investimentos em portos, aeroportos, ferrovias; estímulo para a atração de indústria
nesses Estados e nos nossos também. Não como um
processo de compensação.
Não estou fazendo isso como um processo de
troca, nem como um processo de obrigação – ter que
fazer. Mas, se é para estabelecer o fim de uma guerra
entre as Unidades da federação, a paz tem que servir
para todos, ou seja, a distribuição dessa nova ação não
pode ficar restrita a A ou a B, àqueles que estão próximos ou aos que estão atingidos, mas a todos. Portanto,
é necessário ter a construção de políticas para isso.
Insisto nessa questão do FPE porque todas as vezes
que nós, da Bahia, reclamávamos com a questão da
desoneração da linha branca, de automóveis etc. e tal,
diziam “Mas vocês vão ganhar isso, porque vai ter um
consumo local”. Talvez até numa conta lá adiante se
pode ter ganho, mas é o impacto imediato.
Os nossos Estados precisam imediatamente do
FPE. Portanto, não posso esperar o dia de amanhã,
quando o consumo se estabelecerá para resolver
problemas que estão afligindo, problemas que estão
provocando danos na estrutura do Estado e principalmente na estrutura de Municípios, mais fracas ainda,
como diz muito bem V. Exª. Se eu pontuar aqui, por
exemplo, os trinta maiores Municípios da Bahia, dos
trinta, eu posso seguramente dizer que três, talvez,
tenham capacidade de fazer investimentos, porque
nós podíamos botar vírgula aí: Investimentos, quais?
Investimentos em infraestrutura de longo período? Não.
Talvez pequena infraestrutura.
Daí, estou tirando a maior parte, estou pegando
10% dos trinta maiores e, consequentemente, estou
dizendo que 90% dos trinta maiores Municípios baianos têm capacidade nenhuma de investimento próprio.
Portanto, o FPM e o FPE – e o Estado vai se comportando como o grande investidor – essas parcelas são
fundamentais. Se eu pegar o Estado da Bahia, meu
caro Senador Paulo Paim, posso dizer tranquilamente
que a minha capacidade de investimento é algo em
torno de R$1,5 bilhão, em um Estado que tem uma
arrecadação de R$26 bilhões; R$1,5 bilhão. Isso não
faz absolutamente nada.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Permita-me um aparte, Senador?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Pois não.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Só para
confluir com o pensamento de V. Exª. Fala-se muito em
acabar com a guerra fiscal, acabar com os incentivos
fiscais, como se isso fosse uma perversidade que se
tivesse feito com o Brasil. Como se os Estados Unidos não dessem incentivos fiscais, como se a Itália...
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – A
Europa.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Como
se a Europa toda não desse incentivos fiscais para as
áreas menos favorecidas, como é o caso do nosso Nordeste, por exemplo. Agora, V. Exª sabe, mas aqueles
que estão nos vendo e nos ouvindo talvez não tenham
se apercebido, que ao longo de décadas – 10, 20, 30,
40 anos – os incentivos fiscais geraram empresas que
hoje se consolidaram e que têm um mercado garantido
na base de incentivos fiscais que, se forem cortados,
vão determinar dificuldades a essas empresas, que
vão demitir milhares de pessoas. Quantas pessoas
seriam demitidas, quantas seriam admitidas e onde,
com o fim da guerra fiscal? Então, essa não é uma
questão simples. É um estado de coisas estabelecido
ao longo de muitos anos, por uma razão compreensível: é fazer com que desiguais sejam tratados de forma
conveniente aqui e no mundo inteiro. Onde o mundo
é menos favorecido se oferecem condições especiais.
Para quê? Para a geração de emprego e renda para
as pessoas. E vai se destruir isso por um capricho?
É preciso muita responsabilidade para entender essa
questão e as suas circunstâncias e tomar atitudes com
sabedoria e não com o fígado desavisado.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Correto. Por isso é importante que, em nome dessa
necessidade de reestruturação, termos cautela, combinada com certa dose de acuidade e, ao mesmo
tempo, com a percepção de que é preciso começar
e não aguardar para dizer que não, depois de todos
os fatores reunidos é que vamos dar início a um processo de caminhada para essa repactuação ou para
esse novo pacto federativo, que leve em consideração
cada vez mais a ponta, o Município, o local onde as
pessoas verdadeiramente vivem, laboram e enfrentam
as suas dificuldades.
Era isso, Senador Paulo Paim, que gostaria de
deixar registrado na tarde-noite de hoje. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Walter Pinheiro.
Passo, de imediato, a ler um requerimento que
chega à Mesa.
Em votação o Requerimento nº 286, de 2012,
da Senadora Ana Amélia, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa, para participar da
sessão especial para a posse dos novos parlamentares argentinos e da sessão preparatória para votação
das mudanças do Regimento Interno do Parlamento
do Mercosul, a realizar-se em Montevidéu, Uruguai,
no dia 23 de abril de 2012.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra ao Senador José Agripino.
(Pausa.)
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou
ser muito breve, mas não poderia deixar de aproveitar
esta tribuna nesta tarde, noite de hoje, para registrar
que ontem foi aprovado, na Câmara, o substitutivo
do Deputado Edinho Araújo sobre as mudanças na
Lei Seca, que espero, o quanto antes, seja discutida
neste plenário.
São mudanças importantes para o enfrentamento
da violência no trânsito no Brasil, que hoje já é o quinto país do mundo com mais vítimas no trânsito, atrás
apenas de China, Índia, Estados Unidos e Rússia.
De acordo com os organizadores do movimento
social Chega de Acidentes!, o trânsito é responsável por
180 mil internações de vítimas de acidentes, o que gera
um impacto anual de cerca de R$34 bilhões ao país.
Segundo dados do IPEA (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada) cerca de 60% do prejuízo econômico decorrente de um acidente viário vêm de perda de
produção: a pessoa que morre ou fica incapacitada deixa de produzir. Os outros custos dos acidentes vêm de
atendimento hospitalar, danos ao veículo, entre outros.
Só no ano passado, mais de mil pessoas por dia –
média aproximada de três a cada minuto – receberam
indenizações pela Seguradora Líder, que administra o
seguro DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre). E jovens entre 18 e 34
anos são os que mais recebem indenizações.
Ainda, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, segundo a Seguradora Líder, todos os dias, cerca de 160
pessoas morrem – 160 pessoas morrem – diariamente
por acidentes de trânsito no Brasil, que é a segunda
causa de mortes violentas no nosso País.
Fiquei absolutamente chocado com esse número.
São dados que se agravam quando se sabe que
metade desses óbitos estão associados à ingestão de
bebidas alcoólicas por condutores.
Diante de uma situação alarmante como essa,
com prejuízos humanos incontornáveis, e também econômicos e sociais, não são apenas com campanhas de
sensibilização que vamos mudar a situação, embora
elas sejam extremamente importantes, as campanhas
educativas e as campanhas de sensibilização.
É fundamental mudar a lei. Não há mais conscientização que resolva um problema dessa dimensão.
É preciso, sim, uma punição mais severa e eficiente e
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adotarmos, de fato, a tolerância zero ao uso de álcool
por motoristas brasileiros.
Só resolveremos o problema do trânsito se atuarmos de forma eficaz na prevenção, seja com uma
legislação mais rigorosa, seja com uma abrangente
campanha de conscientização, que não começa apenas
no momento de se adquirir a carteira de habilitação,
mas que comece muito cedo, nas escolas. As crianças
são um dos maiores agentes nesse processo, porque
podem influenciar seus pais, porque podem sensibilizar e provocar mudanças reais.
Desde a década de 40, vários países no mundo
têm buscado aprimorar seus mecanismos de segurança em relação ao trânsito, na elaboração de leis,
na fiscalização, na vigilância e no controle. Países
como Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Japão
têm um rígido controle sobre as regras de trânsito e
apresentam baixos índices de mortalidade (abaixo de
10 mortes por l00 mil habitantes/ano). Aqui, no Brasil,
foi somente na década de 90 que as leis de trânsito e
a fiscalização ficaram mais consistentes.
Em alguns estados norte-americanos, Sr. Presidente, se o condutor recusa o “teste do bafômetro”,
há presunção de embriaguez e apreensão imediata
do veículo e da carteira de habilitação.
O motorista também é preso em flagrante e tem
penas equivalentes à de um condutor reprovado pelo
teste. O conjunto de medidas fez com que o número
de motoristas alcoolizados envolvidos em acidentes
nos Estados Unidos caísse de 50% nos anos 1970
para 20% atualmente.
Na França, o motorista que se recusa a soprar
o etilômetro fica obrigado a realizar exame de sangue
para verificar a quantidade de álcool ingerido. A meta
francesa, inclusive, prevê submeter ao bafômetro um
terço dos motoristas habilitados por ano.
No Reino Unido, além do etilômetro, as autoridades podem exigir teste de sangue ou urina dos condutores suspeitos. Se ele não cooperar, é preso por
até seis meses, perde o direito de dirigir por um ano e
paga multa de 5 mil libras (quase R$ 16 mil).
Nesse sentido, quero cumprimentar a Câmara
dos Deputados. Entendo que, ao aumentar o valor das
multas, aumentar as penalidades, aumentar o rigor, nós
estamos, sim, trabalhando para a construção de um
trânsito mais civilizado, de um trânsito mais humanizado.
Nós devemos caminhar nas duas direções: na
direção de ampliarmos a consciência através da educação, na redução do uso de álcool, especialmente
evitando sempre a utilização da combinação álcool/
volante, mas infelizmente precisamos atuar no sentido
de aumentar as penalidades, aumentar as punições,
aumentar o rigor para reduzir essa tragédia que ceifa
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milhares e milhares de vidas a cada ano, muitas vezes não apenas a vida daquelas pessoas que ingeriram álcool, mas a vida de pessoas inocentes que são
vítimas daqueles que ingeriram álcool e assumiram o
volante em seguida.
Nesse sentido, espero chegarmos a uma solução rápida e eficaz para esse combate. Se a cada dia
160 pessoas morrem por trânsito, esta mudança tem
que ocorrer imediatamente. A vida não pode esperar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Essa foi a fala do nosso grande Senador aqui de
Brasília Rodrigo Rollemberg, como sempre brilhante,
falando de temas de interesse de Brasília e do País,
como é a questão do trânsito.
Parabéns a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
OF.GLPMDB nº 062/2012
Brasília, 12 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Eunício Oliveira como
relator-revisor da Medida provisória Nº 564, de 2012.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O ofício que acaba de ser lido será encaminhado à
Comissão Mista destinada a emitir o parecer sobre a
Medida Provisória nº 564, de 2012.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 96, de 2012, do
Senador Francisco Dornelles, comunicando a existência de erro material no Projeto de Lei do Senado nº
86, de 2012-Complementar, de sua autoria.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 96/2012-GSFD
Brasília, 11 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de V. Exª para solicitar a correção de erro material
no PLS 86/2012 – Complementar, de minha autoria,
que na remissão ao dispositivo que se pretende alterar,
por equívoco, digitou-se “Art. 2º” ao invés de Art. 35,
conforme consignado na legislação citada.
Agradecendo, antecipadamente, as providências
necessárias, renovo a V. Exª votos de estima e distinta
consideração.
Cordialmente, – Senador Francisco Dornelles.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência ao expediente lido, a Presidência determina a republicação do Projeto de Lei do
Senado nº 86, de 2012-Complementar, em avulsos
e no Diário do Senado Federal.
É o seguinte o projeto:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 86, DE 2012
(Complementar)
Altera a Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000, e regula a repactuação
de operações de crédito já contratadas pela
União com Estados, Distrito Federal e Municípios, desde que não seja aumentado o saldo devedor, nas condições que estabelece .
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 35 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 35 .................................................
..............................................................
§ 2º O disposto no caput não impede:
I – a compra, pelos Estados e Municípios,
de títulos da dívida da União, como aplicação
de suas disponibilidades financeiras;
II – a repactuação, nos termos da lei, de
operação de crédito entre a União e o Estado,
ou o Distrito Federal, ou Município, contraída
antes da data da publicação desta Lei Complementar, desde que não importe no aumento do
saldo devedor existente na data da assinatura
do respectivo instrumento contratual.
.................................................... ” (NR)
Art. 2º As dívidas dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios consolidadas, assumidas e refinanciadas pela União, ao amparo da Lei nº 9.496, de 11
de setembro de 1997, da Medida Provisória nº 2.18535, de 24 de agosto de 2001, da Medida Provisória nº
2.192-70, de 24 de agosto de 2001, e das leis resultantes das citadas medidas provisórias, serão repactuadas para atender às seguintes normas:
I – a atualização monetária será recalculada com base na variação do Índice de Preço
ao Consumidor Ampliado (IPCA), divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, retroativamente, entre a data da assinatura do contrato de financiamento e a data
da entrada em vigor desta lei complementar, a
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partir da qual será revogada a exigência desta
atualização;
II – os juros serão calculados e debitados
mensalmente, a partir da data de entrada em
vigor desta lei complementar, à taxa de três
por cento ao ano, sobre o saldo devedor;
III – a vedação para o devedor assumir
nova dívida passa a compreender, exclusivamente, a que foi estabelecida pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ficando
revogadas as disposições em contrário constantes da legislação citada no caput;
IV – outras condições, taxas e prazos
que vierem a ser repactuadas entre as partes.”
Art. 3º Esta Lei Complementar entrará em vigor a
partir do primeiro mês seguinte ao da sua publicação.
Justificação
Este projeto de lei de complementar tem por objetivo esclarecer que um dos pilares da responsabilidade
fiscal adotada no País em 2000, o que veda ao Governo Federal conceder novos financiamentos e assumir
novas dívidas dos governos estaduais e municipais,
não o impede de repactuar o que contratou no passado, sempre que não aumente o saldo devedor – ou
seja, garanta aquele princípio básico.
Seria irrazoável que uma lei vedasse ao poder
público buscar e acordar melhores condições para sua
dívida; trocar e reduzir a correção monetária e os juros; mudar o devedor; além de alterar prazos e outras
condições contratuais, que permitam ao ente público
dever e pagar menos do que antes.
Chamo a atenção para o fato de que o caput do
art. 35 da LRF dispõe, desde a sua origem, que a vedação para novos financiamentos e rolagens não impede que um governo estadual e municipal aplique suas
disponibilidades financeiras em títulos federais (§ 2º do
mesmo artigo) sem ferir aquele preceito – porque se
trata de mera aplicação da poupança e não de um meio
para financiar o Tesouro Nacional. Ora, aproveita-se
esta mesma lógica da lei para esclarecer que o mesmo caput pretende impedir que se faça nova rolagem
para aumentar o endividamento estadual ou municipal,
porém, não impede que mudanças sejam acordadas
para reduzir o que antes foi contratado.
A mudança que se assegura no âmbito do projeto de lei ora proposto é a readequação das condições
de remuneração dos refinanciamentos concedidos
pelo Tesouro Nacional aos Estados e Municípios, que
adotaram um indexador (IGP-DI) e uma taxa de juros
(de até 9% ao ano) incompatíveis com as mudanças
macroeconômicas seguintes à época da rolagem e
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que vieram por se revelar abusivas, com graves prejuízos para as finanças estaduais e municipais. A melhor
prova disso é que o Tesouro Nacional concede financiamentos ao setor privado, ainda que indiretamente
através de bancos federais, com taxas de juros de até
3,5% ao ano, sem correção (no âmbito do Programa
de Sustentação do Investimento – PSI). Não há justificativa jurídica, econômica, política ou social para que
o Tesouro Nacional cobre uma taxa de juros superior
àquela nas dívidas contraídas por outros entes públicos. Isto sem considerar que a taxa básica de juros (a
SELIC) pode vir a ser reduzida para uma taxa superior
àquela dos contratos de rolagem, que ainda é acrescida da variação do IGP.
Para restabelecer o equilíbrio dos contratos de
rolagem este projeto promove mudanças pontuais.
Propõe-se, ademais, que a correção monetária
seja recalculada, adotando o IPCA (divulgado pelo
IBGE) no lugar do IGP (pela FGV), retroagindo à data
da assinatura de cada contrato. Tal substituição é uma
possibilidade já prevista na legislação que autorizou a
rolagem – na Lei nº 9.496 de 1997, o inciso II do art.3º
definiu atualização monetária pelo IGP “ ... ou outro índice que vier a substituí-lo”, sem vincular tal substituição a extinção do IGP. Este projeto determina que os
saldos devedores sejam recalculados pelo novo índice
de preços até a data em que entrar em vigor esta lei,
quando a atualização monetária será extinta uma vez
que, para o futuro, a opção será aplicar apenas uma
taxa de juros nominal fixa.
A partir da promulgação da lei, nos termos desta
proposição, serão adotados juros fixos, sem atualização monetária, mesmo tratamento dispensado pelo
Tesouro Nacional a bancos e empresas em operações
de empréstimo. Assim, aplicar-se-á, mensalmente, sobre o saldo devedor, uma taxa de juros fixa de 3% ao
ano, a partir do mês em que entrar em vigor esta lei.
Este projeto unifica o controle do endividamento público para seguir apenas ao disposto na LRF, de
modo a suspender limites definidos anteriormente pela
rolagem, com parâmetros diferentes dos que vieram a
ser fixados pela citada lei complementar – que usa o
conceito de receita corrente no lugar de receita líquida,
para citar um exemplo.
A repactuação de que trata esta proposição poderá compreender outras mudanças de condições que
vierem a serem acordados entre as duas partes, obedecido o preceito básico de que a União não poderá
conceder crédito novo ou vir a assumir nova dívida dos
governos estaduais e municipais.
É importante realçar que este projeto não afeta o
endividamento do setor público como um todo. A proposta alcança apenas as relações intergovernamentais
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de modo a readequar a posição patrimonial das três
esferas de governo – ao reduzir o passivo de governos
estaduais e municipais e, ao mesmo tempo e no mesmo
valor, ao diminuir também o ativo do governo federal.
Portanto, essa alteração em nada afetará o montante da dívida líquida do setor público, medida que se
usa para fixar a meta fiscal do País, porque nenhum
real a mais será devido pelo setor público ao sistema
bancário, ao mercado financeiro ou ao setor privado.
Certo de que esta lei contribuirá para restabelecer o equilíbrio dos contratos e da Federação, apelo
ao Congresso Nacional para que a examine e aprecie
com a urgência que o caso exige. – Senador Francisco Dornelles.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 35. É vedada a realização de operação de
crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por
intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa
estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades
da administração indireta, ainda que sob a forma de
novação, refinanciamento ou postergação de dívida
contraída anteriormente.
§ 1o Excetuam-se da vedação a que se refere o
caput as operações entre instituição financeira estatal
e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da
administração indireta, que não se destinem a:
I – financiar, direta ou indiretamente, despesas
correntes;
II – refinanciar dívidas não contraídas junto à
própria instituição concedente.
§ 2o O disposto no caput não impede Estados e
Municípios de comprar títulos da dívida da União como
aplicação de suas disponibilidades.
....................................................................................
LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela
União, da dívida pública mobiliária e outras
que especifica, de responsabilidade dos
Estados e do Distrito Federal.
Art. 1o Fica a União, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
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autorizada, até 31 de maio de 2000, a: (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
I – assumir a dívida pública mobiliária dos estados e do Distrito Federal, bem como, ao exclusivo
critério do Poder Executivo Federal, outras obrigações
decorrentes de operações de crédito interno e externo, ou de natureza contratual, relativas a despesas
de investimentos, líquidas e certas, exigíveis até 31
de dezembro de 1994;
II – assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo Distrito Federal junto à Caixa Econômica
Federal, com amparo na Resolução no 70, de 5 de dezembro de 1995, do Senado Federal, bem como, ao
exclusivo critério do Poder Executivo Federal, outras
dívidas cujo refinanciamento pela União, nos termos
desta Lei, tenha sido autorizado pelo Senado Federal
até 30 de junho de 1999; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2192-70, de 2001)
III – compensar, ao exclusivo critério do Ministério da Fazenda, os créditos então assumidos com
eventuais créditos de natureza contratual, líquidos,
certos e exigíveis, detidos pelas unidades da Federação contra a União;
IV – assumir a dívida pública mobiliária emitida
por Estados e pelo Distrito Federal, após 13 de dezembro de 1995, para pagamento de precatórios judiciais,
nos termos do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2192-70, de 2001)
V – refinanciar os créditos decorrentes da assunção a que se referem os incisos I e IV, juntamente
com créditos titulados pela União contra as Unidades
da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério
da Fazenda; (Incluído pela Medida Provisória nº 219270, de 2001)
§ 1o As dívidas de que trata o inciso I são aquelas constituídas até 31 de março de 1996 e as que,
constituídas após essa data, consubstanciam simples
rolagem de dívidas anteriores.
§ 2o Não serão abrangidas pela assunção a que
se referem os incisos I, II e IV, nem pelo refinanciamento a que se refere o inciso V: (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
a) as obrigações originárias de contratos de natureza mercantil, excetuadas as compreendidas nas
disposições do inciso I;
b) as obrigações decorrentes de operações com
organismos financeiros internacionais, excetuadas as
compreendidas nas disposições do inciso I;
c) as obrigações já refinanciadas pela União, excetuadas as compreendidas nas disposições do inciso I.
d) a dívida mobiliária em poder do próprio ente
emissor, mesmo que por intermédio de fundo de liqui-
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dez, ou que tenha sido colocada em mercado após 31
de dezembro de 1998. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 3o As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão ao estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste
Fiscal, acordado com o Governo Federal. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 4o O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por até noventa dias, por decisão fundamentada
do Ministro de Estado da Fazenda, desde que:
a) tenha sido firmado protocolo entre os Governos Federal e Estadual, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
b) o estado tenha obtido as autorizações legislativas necessárias para celebração dos contratos previstos no protocolo a que se refere a alínea anterior.
§ 5o Atendidas às exigências do § 4o, poderá o
Ministro de Estado da Fazenda, para viabilizar a efetiva assunção a que se refere o inciso I deste artigo,
autorizar a celebração de contratos de promessa de
assunção das referidas obrigações. (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 6o O crédito correspondente à assunção a
que se refere o inciso II, na parte relativa a fundos de
contingências de bancos estaduais, constituídos no
âmbito do programa de redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária,
poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda,
ser incorporado ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos termos desta
Lei, quando da utilização dos recursos depositados nos
respectivos fundos. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 7o A eventual diferença entre a assunção a
que se refere o § 6o e o saldo apresentado nos respectivos fundos poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser incorporada, em até doze meses,
com remuneração até à data da incorporação pela
variação da taxa média ajustada nos financiamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (SELIC) divulgada pelo Banco Central
do Brasil, ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos termos desta Lei.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
....................................................................................
Art. 3o Os contratos de refinanciamento de que
trata esta Lei serão pagos em até 360 (trezentos e
sessenta) prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a data da assinatura do contrato e
as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes,
observadas as seguintes condições:
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I – juros: calculados e debitados mensalmente,
à taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo
devedor previamente atualizado;
II – atualização monetária: calculada e debitada
mensalmente com base na variação do Índice Geral
de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que
vier a substituí-lo.
§ 1o Para apuração do valor refinanciado relativo
à dívida mobiliária, com exceção da referida no inciso
IV do art. 1o, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput poderão retroagir até 30 de setembro
de 1997. (Redação dada pela Medida Provisória nº
2192-70, de 2001)
§ 2o Para a apuração do valor a ser refinanciado
relativo às demais obrigações, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput poderão retroagir
até 120 (cento e vinte) dias anteriores à celebração do
contrato de refinanciamento, observada, como limite, a
data da aprovação do protocolo pelo Senado Federal.
§ 3o A parcela a ser amortizada na forma do art. 7o
poderá ser atualizada de acordo com o disposto no § 1o.
§ 4o Nas hipóteses dos parágrafos anteriores,
caberá à União arcar com os eventuais custos decorrentes de sua aplicação.
§ 5o Enquanto a dívida financeira da unidade da
Federação for superior à sua RLR anual, o contrato
de refinanciamento deverá prever que a unidade da
Federação:
a) não poderá emitir novos títulos públicos no
mercado interno, exceto nos casos previstos no art. 33
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) somente poderá contrair novas dívidas, inclusive empréstimos externos junto a organismos financeiros internacionais, se cumprir as metas relativas à
dívida financeira na trajetória estabelecida no programa;
c) não poderá atribuir a suas instituições financeiras a administração de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia de títulos e valores
mobiliários.
§ 6o O não-estabelecimento do Programa no
prazo fixado nos contratos de refinanciamento, ou o
descumprimento das metas e compromissos nele definidos, implicarão, enquanto não estabelecido o Programa
ou durante o período em que durar o descumprimento,
conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações
pactuadas nos contratos de refinanciamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste
artigo pelo custo médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido de um por cento, e a elevação
em quatro pontos percentuais do comprometimento
estabelecido com base no art. 5o. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
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§ 7o A aplicação do disposto no § 6o, no que se
refere ao descumprimento das metas e compromissos
definidos no Programa, poderá ser revista pelo Ministro
de Estado da Fazenda, à vista de justificativa fundamentada pelo Estado. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 8o O montante relativo às prestações acumuladas entre a data de assinatura do contrato de refinanciamento e a de sua eficácia poderá ser parcelado em
até trinta e seis prestações mensais e consecutivas,
pelo Sistema de Amortização Constante – SAC, com
encargos equivalentes à taxa SELIC, vencendo-se a
primeira na primeira data de vencimento das prestações do contrato de refinanciamento que ocorrer após
a eficácia do contrato e as demais, nas mesmas datas
subseqüentes, limitada a última prestação a 30 de novembro de 2002. (Incluído pela Medida Provisória nº
2192-70, de 2001)
§ 9o As prestações a que se refere o § 8o não
estão sujeitas ao limite de comprometimento a que
se refere o art. 5o. (Incluído pela Medida Provisória nº
2192-70, de 2001)
§ 10. A possibilidade de parcelamento de que trata o § 8o somente se aplica aos contratos que tenham
sido firmados até 31 de dezembro de 1998. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 2.185-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento,
pela União, da dívida pública mobiliária e
outras que especifica, de responsabilidade
dos Municípios.
Art. 1o Fica a União autorizada, até 15 de junho
de 2000, a assumir as seguintes obrigações de responsabilidade dos Municípios:
I – dívida junto a instituições financeiras nacionais
ou estrangeiras, cujos contratos tenham sido firmados
até 31 de janeiro de 1999, inclusive a decorrente de
transformação de operações de antecipação de receita
orçamentária em dívida fundada;
II – dívida junto a instituições financeiras nacionais ou estrangeiras, decorrente de cessão de crédito
firmada até 31 de janeiro de 1999;
III – dívida mobiliária interna constituída até 12
de dezembro de 1995 ou que, constituída após essa
data, consubstancia simples rolagem de dívida mobiliária anterior;
IV – dívida mobiliária externa constituída até 12
de dezembro de 1995 ou que, constituída após essa
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data, consubstancia simples rolagem de dívida mobiliária anterior;
V – dívida relativa a operações de antecipação
de receita orçamentária, contraída até 31 de janeiro
de 1999; e
VI – dívida relativa a operações de crédito celebradas com instituições financeiras na qualidade de
agente financeiro da União, dos Estados ou de fundos e
programas governamentais, regularmente constituídos.
§ 1o Para efeito dos incisos I, III, V e VI, serão
consideradas apenas as operações registradas, até 31
de janeiro de 1999, no Banco Central do Brasil.
§ 2o Poderão ser ainda objeto de assunção pela
União as dívidas de entidades integrantes da administração pública municipal indireta, enquadráveis nos
incisos I a VI do caput e que sejam previamente assumidas pelo Município.
§ 3o O serviço das dívidas mencionadas nos
incisos I, II, V e VI do caput deste artigo, não pago e
com vencimento ou qualquer forma de exigibilidade que
tenha ocorrido entre 31 de janeiro de 1999 e a data de
assinatura do contrato de refinanciamento poderá ser
refinanciado pela União, observadas as condições estabelecidas nesta Medida Provisória, exceto quanto a:
I – prazo: em até cento e oitenta meses, com
prestações mensais e consecutivas, vencendo-se a
primeira na data de assinatura do contrato de refinanciamento e, as demais, nas datas de vencimento estipuladas para o restante das dívidas refinanciadas ao
amparo desta Medida Provisória;
II – encargos: equivalentes ao custo médio de
captação da dívida mobiliária interna do Governo Federal (taxa SELIC), acrescidos, em caso de inadimplemento, de juros moratórios de um por cento ao ano,
sobre o saldo devedor previamente atualizado;
III – extra-limite das demais dívidas refinanciadas
na forma desta Medida Provisória e da Lei no 8.727,
de 5 de novembro de 1993; e
IV – amortização mensal mínima de R$ 1.000,00
(mil reais), adicionalmente ao previsto no § 1o do art. 2o.
§ 4o Não serão abrangidas pela assunção a que
se refere este artigo nem pelo refinanciamento a que
se refere o art. 2o:
I – as dívidas renegociadas com base nas Leis nos
7.976, de 27 de dezembro de 1989, e 8.727, de 1993;
II – as dívidas relativas à divida externa objeto
de renegociação no âmbito do Plano Brasileiro de Financiamento da Dívida Externa (BIB, BEA, DMLP e
Clube de Paris);
III – as parcelas das dívidas referidas nos incisos
I, II, III, V e VI do caput deste artigo que não tenham
sido desembolsadas pela instituição financeira até 31
de janeiro de 1999; e
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IV – as dívidas externas junto a organismos internacionais multilaterais ou agências governamentais
de crédito estrangeiras.
§ 5o A assunção de que trata este artigo será
precedida da aplicação de deságio sobre o saldo devedor das obrigações, conforme estabelecido pelo
Poder Executivo.
§ 6o Poderá ainda a União, nos respectivos vencimentos, fornecer os recursos necessários ao pagamento da dívida de que trata o inciso IV do caput deste
artigo, incorporando o valor pago ao saldo devedor do
refinanciamento.
Art. 2o As dívidas assumidas pela União serão refinanciadas aos Municípios, observando-se o seguinte:
I – prazo: até trezentas e sessenta prestações
mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela
Price, vencendo-se a primeira em até trinta dias após
a assinatura do contrato e as seguintes em iguais dias
dos meses subseqüentes;
II – juros: calculados e debitados mensalmente,
à taxa de nove por cento ao ano, sobre o saldo devedor previamente atualizado;
III – atualização monetária: calculada e debitada
mensalmente com base na variação do Índice Geral
de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que
vier a substituí-lo;
IV – garantias adequadas que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos
recursos de que tratam os arts. 156, 158 e 159, inciso
I, “b”, e § 3o, da Constituição, e a Lei Complementar
no 87, de 13 de setembro de 1996;
V – limite de comprometimento de treze por cento
da Receita Líquida Real – RLR, para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço da
dívida refinanciada;
VI – em caso de descumprimento das obrigações pactuadas, sem prejuízo das demais cominações contratuais, os encargos referidos nos incisos II
e III serão substituídos pela taxa média ajustada dos
financiamentos diários apurados no Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (SELIC), divulgada pelo
Banco Central do Brasil, acrescida de um por cento
ao ano, elevando-se em quatro pontos percentuais o
limite de comprometimento estabelecido no inciso V;
VII – em caso de impontualidade no pagamento, sem prejuízo da aplicação do disposto no inciso
VI, o valor da prestação será atualizado pela taxa
média ajustada dos financiamentos diários apurados
no SELIC, divulgada pelo Banco Central do Brasil, e
acrescido de juros de mora de um por cento ao ano,
calculados pro rata die; e
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VIII – repasse aos Municípios dos deságios aplicados às obrigações assumidas pela União.
§ 1o Para o estabelecimento do prazo, será observado o mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) para o
valor inicial das amortizações mensais do contrato de
refinanciamento.
§ 2o A elevação do limite de comprometimento
será aplicada a partir da prestação subseqüente ao
descumprimento.
§ 3o Os acréscimos a que se refere o inciso VII não
estão sujeitos ao limite de comprometimento da RLR.
§ 4o A taxa de juros poderá ser reduzida para:
I – sete inteiros e cinco décimos por cento, se o
Município amortizar extraordinariamente valor equivalente a dez por cento do saldo devedor atualizado da
dívida assumida e refinanciada pela União; e
II – seis por cento, se o Município amortizar extraordinariamente valor equivalente a vinte por cento
do saldo devedor atualizado da dívida assumida e refinanciada pela União.
§ 5o A redução a que se refere o § 4o será aplicada a partir da data da integralização do correspondente
percentual de amortização extraordinária.
§ 6o Não se aplicam à amortização extraordinária
de que trata o § 4o deste artigo:
I – o disposto no art. 5o; e
II – o limite de comprometimento da RLR.
§ 7o As dívidas de responsabilidade dos Municípios junto à União, exceto as relativas a impostos e
contribuições, contraídas até 31 de janeiro de 1999,
poderão ser refinanciadas na forma desta Medida
Provisória.
....................................................................................
Art. 8o O contrato de refinanciamento de dívidas
deverá prever que o Município:
I – somente poderá emitir novos títulos da dívida
pública mobiliária municipal interna ou externa, após a
integral liquidação da dívida objeto do refinanciamento
previsto nesta Medida Provisória; e
II – somente poderá contrair novas dívidas, inclusive operações de Antecipação de Receita Orçamentária, se a dívida financeira total do Município for
inferior à sua RLR anual.
§ 1o Excluem-se das vedações a que se refere
o inciso II do caput deste artigo: (Redação dada pela
Lei nº 11.131, de 2005)
I – a contratação de operações de crédito instituídas por programas federais, destinadas à modernização e ao aparelhamento da máquina
II – os empréstimos ou financiamentos tomados
perante organismos financeiros multilaterais e instituições de fomento e cooperação ligadas a governos
estrangeiros, o Banco Nacional de Desenvolvimento
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Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica
Federal, que tenham avaliação positiva da agência financiadora, e desde que contratados no prazo de 2
(dois) anos, contados a partir da publicação da Lei de
conversão da Medida Provisória no 527, de 18 de março
de 2011, e destinados exclusivamente à complementação de programas em andamento; (Redação dada pela
Lei nº 12.462, de 2011) (Vide Lei nº 12.462, de 2011)
III – as operações de crédito destinadas à implantação de projeto de melhoria em sistemas de iluminação pública, no âmbito do Programa Nacional de
Iluminação Pública Eficiente – Reluz. (Incluído pela Lei
nº 11.131, de 2005)
IV – as operações de crédito destinadas ao financiamento de infraestrutura para a realização da Copa
do Mundo Fifa 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo Conselho Monetário
Nacional; (Redação dada pela Lei nº 12.348, de 2010)
V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.348, de 2010)
§ 2o Os efeitos da exclusão a que se refere o
inciso III do § 1o deste artigo retroagem a 29 de junho
de 2000. (Incluído pela Lei nº 11.131, de 2005)
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA
No 2.192-70, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Estabelece mecanismos objetivando incentivar a
redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização
de instituições financeiras, e dá outras providências.
Art. 1o A redução da presença do setor público
estadual na atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos estabelecidos nesta Medida Provisória, e por normas baixadas pelo Conselho
Monetário Nacional, no âmbito de sua competência,
preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou
transformação de instituições financeiras sob controle
acionário de Unidade da Federação em instituições financeiras dedicadas ao financiamento de capital fixo
e de giro associado a projetos no País, denominadas
agências de fomento.
§ 1o A extinção das instituições financeiras a
que se refere o caput deste artigo poderá dar-se por
intermédio de processos de incorporação, fusão, cisão
ou qualquer outra forma de reorganização societária
legalmente admitida.
§ 2o As agências de fomento, existentes em 28
de março de 2001, deverão adequar-se ao disposto
neste artigo, no prazo fixado pelo Conselho Monetário Nacional, permanecendo regulamentadas por esse
Colegiado e submetidas ao disposto na Lei no 6.024,
de 13 de março de 1974.
....................................................................................
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Art. 5o Os financiamentos de que trata esta Medida Provisória, quando concedidos pela União, serão
pagos em até trezentas e sessenta prestações mensais
e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price,
vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura
do contrato e as seguintes em igual dia dos meses
subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I – juros calculados e debitados mensalmente,
à taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo
devedor previamente atualizado;
II – atualização monetária calculada e debitada mensalmente, com base na variação do Índice Geral de Preços
– Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo.
§ 1o As obrigações correspondentes ao serviço dos
financiamentos concedidos pela União, nos termos desta
Medida Provisória, poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas ao refinanciamento
de dívidas previsto pela Lei no 9.496, de 11 de setembro de 1997, especificamente para fins de aplicação do
limite máximo de comprometimento da Receita Líquida
Real – RLR referido no art. 5o da citada Lei.
§ 2o Cessa a aplicação do disposto no § 1o se,
decorridos dezoito meses da data da assinatura do
contrato de refinanciamento a que se refere a Lei
no 9.496, de 1997, detiver a Unidade da Federação
o controle de qualquer instituição financeira, exceto
agência de fomento.
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se apenas aos
recursos destinados às instituições que continuarem
controladas pela Unidade da Federação.
§ 4o Para cumprimento do disposto neste artigo,
a União poderá contratar com instituição pública federal os serviços de agente financeiro para celebração,
acompanhamento e controle dos contratos de financiamento ou refinanciamento, cuja remuneração será
custeada pelas Unidades da Federação.
Of. nº 96/2012-GSFD
Brasília-DF, 11 de abril de 2012
Senhor Presidente:
Com meus cordiais cumprimentos, venho à presente de V. Exª. para solicitar a correção de erro material no PLS 86/2012-Complementar, de minha autoria,
que na remissão ao dispositivo que se pretende alterar,
por equívoco, digitou-se “Art. 2º” ao invés de Art. 35,
conforme consignado na legislação citada.
Agradecendo, antecipadamente, as providências
necessárias, renovo a V. Exª votos de estima e distinta
consideração.
Cordialmente – Senador Francisco Dornelles.
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência comunica ao Plenário, para fins de registro nos Anais da Casa e repercussão nos relatórios
e estatísticas do Senado Federal, que o número 278,
de 2012, de Requerimento, não foi utilizado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 41, de
10 de abril de 2012, do Ministro de Estado da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, em resposta ao
Requerimento nº 1.585, de 2011, de informações, de
autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 99, DE 2012
(Complementar)
Altera a Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000, e regula a repactuação de
operações de crédito entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que
não implique em aumento da dívida pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescentar novo parágrafo ao art. 35 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, com
a seguinte redação:
“Art. 35 .................................................
..............................................................
§ 3º A vedação de que trata o caput não
impede novação, refinanciamento ou postergação por Estado, Distrito Federal ou Município de dívida contraída anteriormente junto a
União, desde que esteja adimplente e que não
haja assunção ou consolidação de qualquer
nova dívida.” (NR)
Art. 2º Serão repactuadas as dívidas dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios contraídas junto à
União, nos termos da Lei nº 9.496, de 11 de setembro
de 1997, da Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de
agosto de 2001, da Medida Provisória nº 2.192-70, de
24 de agosto de 2001, e das leis resultantes das citadas
medidas provisórias, desde que atendido ao disposto
no § 3º do art. 35 da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000, nos termos do disposto neste artigo.
§ 1º O prazo para pagamento será ampliado para
480 (quatrocentos e oitenta) meses, em prestações
mensais e sucessivas.
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§ 2º A taxa de juros será revista observado o
seguinte:
I – desde a data da assinatura de cada contrato e até 30 de abril de 2012, recalculado o respectivo
saldo devedor, de:
a) 3,23% (três inteiros e vinte e três décimos por
cento), se o devedor já tiver amortizado valor equivalente a 20% (vinte por cento) do saldo devedor refinanciado;
b) 4,73% (quatro inteiros e setenta e três décimos por cento), se o devedor já tiver amortizado valor
equivalente a 10% (dez por cento) do saldo devedor
refinanciado;
c) 6,23% (seis inteiros e vinte e três décimos por
cento), para os demais devedores;
II – a partir de 1º de maio de 2012, calculada anualmente como o resultado da média simples das taxas
de referência no ano imediatamente anterior, publicada
diariamente pela ANBIMA (Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) para
o mercado secundário das Notas do Tesouro Nacional
Série B vincendas em 15 de agosto de 2030 (“NTN-B
2030”), reduzida nas seguintes hipóteses:
a) 3 (três) pontos percentuais se o devedor já tiver
amortizado valor equivalente a 20% (vinte por cento)
do saldo devedor refinanciado;
b) 1,5 (um inteiro e cinquenta décimos) ponto percentual se o devedor já tiver amortizado valor
equivalente a 10% (dez por cento) do saldo devedor
refinanciado.
§ 3º A atualização monetária será calculada e debatida mensalmente com base na variação do Índice
de Preço ao Consumidor Ampliado (IPCA), divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em
substituição a variação do Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna (IGP-DI), desde quando se começou a atualizar o saldo devedor refinanciado.
§ 4º O limite máximo de comprometimento para
atendimento das obrigações correspondentes ao serviço de todas as dívidas que foram refinanciadas pela
União passará a ser de 8% (oito por cento) da Receita
Líquida Real, a partir da vigência desta Lei Complementar.
§ 5º O Estado, o Distrito Federal ou o Município
que não realizou, até a data da publicação desta Lei
Complementar, a amortização extraordinária prevista
no refinanciamento de dívida que contratou junto à
União, poderá fazê-lo, no prazo de até 30 meses, nas
mesmas condições daquelas unidades da federação
que já o fizeram, e fica autorizado a captar recursos
financeiros para tal finalidade desde que o montante
seja destinado exclusivamente à amortização de referida dívida.
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§ 6º A qualquer momento do prazo de vigência do
contrato, o mutuário poderá promover a compensação
de eventuais créditos de natureza contratual, líquidos,
certos e exigíveis, que detenha contra a União, ou que
sejam detidos por órgão ou empresa da administração
descentralizada estadual ou municipal, para reduzir o
correspondente do saldo devedor refinanciado.
§ 7º Se atendidos os limites e as condições estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, e por Resoluções do Senado Federal, fica autorizada, para fins do refinanciamento de dívida contratado junto ao Tesouro Nacional, a emissão de títulos por
Estado, Distrito Federal ou Município, denominados em
Reais, ou denominados em moedas estrangeiras com
vinculação direta ao Real (câmbio PTAX), no mercado
internacional ou no mercado doméstico, que atendam,
cumulativamente, as seguintes condições:
I – seja destinada a uma das seguintes hipóteses:
a) amortização parcial ou integral de saldos em
aberto com a União, desde que o prazo médio da nova
dívida em títulos seja maior do que a dívida em aberto
com a União na data da captação;
b) capitalização de fundo de previdência municipal, limitada ao seu eventual déficit atuarial;
c) financiamento de investimentos, nos termos
do disposto no art. 167, III, da Constituição;
II – o volume total captado por meio de títulos
em um exercício financeiro seja limitado a 5% da Receita Corrente Líquida apurada no encerramento do
ano anterior;
III – o vencimento final dos títulos deverá observar
um mínimo de 5 (cinco) anos contados da emissão, sendo que, adicionalmente, o volume vincendo em determinado exercício somando-se todos os títulos em aberto
não poderá ultrapassar 10% da Receita Corrente Líquida
apurada no encerramento do ano anterior ao da captação.
§ 8º Estende-se aos títulos emitidos no mercado
interno nos termos do § 4º o disposto no art. 1º da Lei
11.312/2006 e no caput do art. 1º da Lei 12.431/2011.
§ 9º O mutuário que refinanciou dívidas junto à
União fica vedado a contrair nova dívida apenas se o
montante da correspondente dívida consolidada superar a duas vezes a sua Receita Corrente Líquida, nos
termos definidos em resolução do Senado Federal.
§ 10. O Município que renegociou dívida em montante superior ao menor montante renegociado por
algum Estado também poderá estabelecer Programa
de Reestruturação e de Ajuste Fiscal nos mesmos termos previstos na Lei nº 9.496, de 1997, caso em que
serão suspensas as restrições para contratação de
novas dívidas e outras condições previstas na Medida
Provisória nº 2.185-35, de 2001, e que não constavam
da Lei nº 9.496, de 1997.
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§ 11. As partes poderão rever alterações em outros limites, taxas, prazos e condições, taxas e prazos
do contrato de refinanciamento, desde que a repactuação não resulte em aumento do saldo devedor até
então observado no refinanciamento.
Art. 3º Esta Lei Complementar entrará em vigor
na data da sua publicação.
Justificação
Irresponsabilidade, tanto fiscal, quanto federativa,
econômica e social, seria o nome de uma lei que impedisse um governo de acordar com outro governo a
correção de um contrato que se tornou desequilibrado e
draconiano para uma das partes (a devedora), por força
de drásticas mudanças na macroeconomia. O credor
passou a se endividar pagando juros e encargos em
nível muito inferior àqueles que cobra dos outros governos que lhe devem por conta de renegociação feita há
mais de uma década. Mais que isso, o mesmo credor
concede empréstimos ao setor privado, diretamente
ou através de seus bancos, cobrando taxas inferiores
as que paga na sua dívida e, logo, ainda mais baixas
que as exigidas dos outros governos.
O objetivo deste projeto é reequilibrar a dívida que
foi renegociada pelos governos estaduais e municipais
junto ao Tesouro Nacional em um passado distante,
quando o regime cambial era fixo, o IGP era o indexador de preços predominante e a taxa de juros reais
básica da economia ficava na casa de dois dígitos, o
que, felizmente, não mais ocorre hoje.
Se a economia muito mudou e melhorou, as novas condições ainda não foram repassadas às dívidas
entre os governos. Aliás, esse é um ponto crucial: não
haverá o menor impacto para o resto da economia das
mudanças ora promovidas internas às administrações
públicas.
O primeiro artigo do projeto propõe acrescentar
um parágrafo a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal para não deixar mais a menor margem dúvida de
que, em um preceito básico, foi vedada a concessão
pela União de novos empréstimos e novos socorros
aos Estados e a Municípios. Isso é muito diferente de
proceder, sem conceder um centavo que seja de novo
endividamento, a correção do desequilíbrio dos contratos de dívidas contratadas no passado e com suas
obrigações pagas totalmente em dia.
É fundamental deixar claro que este projeto não
flexibilizará a LRF, nem um milímetro, porque não permite aumento do endividamento público, não permite
diretamente a concessão de novo financiamento e muito menos permite a uma prefeitura ou a um governo
federal transferir outra dívida para o governo federal.
Sem aumentar a dívida total do setor público e nem
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mesmo a dívida estadual e municipal, a proposta prevê
a revisão das relações patrimoniais dentro da federação, de modo a reduzir o que passou a ser devido de
forma abusiva e excessiva.
O artigo segundo do projeto de lei trata das mudanças no refinanciamento contratado pelos governos
estaduais e muitas prefeituras brasileiras junto ao Tesouro Nacional até maio de 2000.
Como foram diferentes leis que regularam a rolagem estadual e depois a municipal, porém, com condições e exigências idênticas, se optou aqui por uma
redação que remete genericamente aos respectivos
atos no caput do artigo 2º e, depois, descreve as alterações financeiras nos seus parágrafos, sem citar caso
a caso, cada uma das disposições das diferentes leis
que regularam a rolagem.
Constatado que já foram acumulados enormes
resíduos de saldos devedores nos contratos vigentes,
por conta das distorções dos encargos, conforme explicado a seguir, é proposto, inicialmente, que o prazo
de pagamento dos contratos sejam dilatados, para
480 meses, sendo este aplicado a todos os governos,
inclusive municipais.
O indexador original da dívida refinanciada, o
IGP-DI, foi definido em meados dos anos noventa e a
própria legislação que originalmente a rolagem previa
sua substituição sem vincular a extinção de seu cálculo. O IGP-DI não reflete as atualizações monetárias
das receitas dos entes federativos; é um índice muito
volátil e com uma contaminação perversa do câmbio.
A própria política econômica da União tem desestimulado índices gerais de preços no mercado. Este projeto substitui, retroativamente ao início do contrato, o
IGP pelo IPCA.
Também é preciso redefinir os encargos e aplicar
retroativamente, desde a data inicial de correção do
saldo devedor de cada contrato, para eliminar o excesso
de endividamento que foi criado nos últimos anos. O
projeto propõe uma correção em duas etapas. Primeiro, reduzir a taxa fixa, a ser aplicada até 31/12/2012,
mais uma vez com saldo devedor recalculado desde
a contratação. Depois dessa data, aplicar uma taxa
móvel, coerente com as praticadas em mercado para
um título público federal tomado como padrão.
Em ambos os casos, a redução deverá ser diferenciada: consistente com o espírito original da rolagem,
maiores reduções de taxas serão aplicadas àqueles
governos que tiverem feito maiores amortizações da
dívida refinanciada. É proposto corrigir a taxa para
6,23% até o final de 2012, e posteriormente recalcular anualmente os juros com base na média diária das
taxas de referência publicadas pela ANBIMA para o título NTN-B vincendo em 15-08-2030 (vencimento mais
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próximo dos contratos) no ano imediatamente anterior.
Já as unidades federadas que realizaram amortizações
extraordinárias de 10% ou 20%, e que estão sujeitas
a taxas de 7,5% e 6,0%, respectivamente, teriam um
redutor de 1,5% e 3,0%, respectivamente, a fim de
manter a justiça federativa.
Outra questão relativa aos encargos respeita ao
limite de comprometimento da receita para servir a
dívida renegociada que se está sugerindo sua redução de 12% para 8%. Esta medida é consistente com
a revisão dos encargos, de modo a atender também
aqueles mutuários cuja atual prestação supere tal limite – pois, sem tal redução do limite, seguiria inalterado
o pagamento mensal que vem realizando.
Ainda sobre as amortizações, é facultado a governos estaduais e prefeituras que venham a realizar
em caráter extraordinário, em até 30 meses, reaberto
os prazos dos contratos originais e facultado a tomada
de financiamento vinculado exclusivamente a tal finalidade. Também é previsto que compensações possam
ser feitas a qualquer momento da vigência do contrato
(e não apenas, para sua contratação), uma vez que
é mais do que justo, nos casos em que um governo
estadual ou municipal detenha um crédito contra o governo federal, e que este seja líquido e certo, possa
usá-lo como uma espécie de “moeda de pagamento”,
para reduzir a dívida.
O projeto ainda equipara prefeitura a estado pois
a rolagem da primeira esfera de governo contemplou
normas mais restritivas do que as impostas a esfera
estadual. É padronizado e unificado o limite para a contratação de novo dívida – em duas vezes a receita, segundo o mesmo conceito adotado pela LRF. Também as
prefeituras ficam autorizadas a estabelecer programas
de ajuste, como os feitos pelos estados, no lugar de restrições genéricas, que ignorem os esforços fiscais locais.
Justifica-se a faculdade para a emissão de dívida
mobiliária estadual e municipal, hoje impedida pelas
condições da rolagem e que não pode ser feita mesmo que atendidas todas as exigências realizadas pela
LRF e por resoluções do Senado. Essa distorção só
ocorreu porque a rolagem foi acordada antes da elaboração e aprovação da LRF. Este projeto conserta
esse descompasso histórico.
O país se encontra em uma fase de estabilidade
macroeconômica, tendo alguns estados e municípios
apresentado melhoras expressivas em seus indicadores
fiscais e de endividamento. Alguns estados e municípios apresentam rating classificado como investment
grade, atribuídos por agências internacionais – caso
notório dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro,
das Prefeituras do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte.
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Ampla demanda internacional por títulos brasileiros tem sido demonstrada pelos volumes recordes
emitidos em 2010-2011 e pelos menores custos pagos
por entidades brasileiras (União, bancos e empresas)
no exterior, inclusive por aquelas de ratings especulativos. Por outro lado, a retomada dos investimentos, especialmente em infraestrutura, pressionam as finanças
dos governos locais. A emissão de títulos por parte de
municípios e estados apresentaria salvaguardas para
as administrações futuras, ao se estabelecer critérios
para as emissões, restringir seus volumes e evitar exposições à volatilidade cambial.
Adicionalmente, a fim de permitir a competitividade
destes títulos (em especial, no mercado interno), torna-se fundamental atribuir as isenções já oferecidas para
investidores estrangeiros em títulos públicos federais (Lei
11.312/2006) e títulos corporativos (Lei 12.431/2011).
Isto não afetará a arrecadação tributária federal, porque
o IR retido na fonte por uma administração estadual ou
municipal fica retido com a própria (que, por sua vez,
não perderá uma receita que hoje já não recebe).
Uma adequação dos conceitos da rolagem aos
da LRF, posterior àquela legislação, é promovida pelo
projeto. A edição dos atos legais que autorizaram a
rolagem foi anterior à da LRF, que tem a receita corrente líquida como parâmetro básico (no lugar da receita líquida), assim como limita o montante da dívida
consolidada (no lugar da dívida financeira).
Outras mudanças ainda poderão ser pactuadas
entre credores e devedores, mas sempre respeitado
o princípio básico da LRF: não cabem novos créditos
e nem a assunção de novas dívidas.
Por último, chama-se a atenção que este projeto de lei não implica em qualquer aumento da dívida
pública, mas sim mudança em sua composição pois
seria substituído o Tesouro Nacional por uma instituição financeira, nacional ou estrangeira, que venha a
oferecer taxas de juros e prazos mais favoráveis.
Esta hipótese só foi aberta porque as condições da
rolagem se tornaram tão abusivas que outros credores
passaram a se interessar por financiar um governo estadual ou uma prefeitura que, na direção exatamente oposta
a que motivou a própria rolagem nos anos noventa, hoje
pode encontrar no mercado, nacional e externo, condições melhores do que as exigidas pelo Tesouro Nacional.
O pacto federativo Brasileiro reclama mudanças
urgentes e de vulto e tenho certeza que este projeto
atende a tais objetos. A sua aprovação será uma enorme
contribuição para um rearranjo nas relações intergovernamentais no País, sem relaxar a responsabilidade fiscal
e sem provocar menor descontrole do endividamento
público. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
LEGISLAÇÃO CITADA
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MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 2.185-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento,
pela União, da dívida pública mobiliária e
outras que especifica, de responsabilidade
dos Municípios.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art.1º Fica a União autorizada, até 15 de junho
de 2000, a assumir as seguintes obrigações de responsabilidade dos Municípios:
I – dívida junto a instituições financeiras nacionais
ou estrangeiras, cujos contratos tenham sido firmados
até 31 de janeiro de 1999, inclusive a decorrente de
transformação de operações de antecipação de receita
orçamentária em dívida fundada;
II – dívida junto a instituições financeiras nacionais ou estrangeiras, decorrente de cessão de crédito
firmada até 31 de janeiro de 1999;
III – dívida mobiliária interna constituída até 12
de dezembro de 1995 ou que, constituída após essa
data, consubstancia simples rolagem de dívida mobiliária anterior;
IV – dívida mobiliária externa constituída até 12
de dezembro de 1995 ou que, constituída após essa
data, consubstancia simples rolagem de dívida mobiliária anterior;
V – dívida relativa a operações de antecipação
de receita orçamentária, contraída até 31 de janeiro
de 1999; e
VI – dívida relativa a operações de crédito celebradas com instituições financeiras na qualidade de
agente financeiro da União, dos Estados ou de fundos e
programas governamentais, regularmente constituídos.
§ 1º Para efeito dos incisos I, III, V e VI, serão
consideradas apenas as operações registradas, até 31
de janeiro de 1999, no Banco Central do Brasil.
§ 2º Poderão ser ainda objeto de assunção pela
União as dívidas de entidades integrantes da administração pública municipal indireta, enquadráveis nos
incisos I a VI do caput e que sejam previamente assumidas pelo Município.
§ 3º O serviço das dívidas mencionadas nos incisos I, II, V e VI do caput deste artigo, não pago e com
vencimento ou qualquer forma de exigibilidade que tenha ocorrido entre 31 de janeiro de 1999 e a data de
assinatura do contrato de refinanciamento poderá ser
refinanciado pela União, observadas as condições estabelecidas nesta Medida Provisória, exceto quanto a:
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I – prazo: em até cento e oitenta meses, com
prestações mensais e consecutivas, vencendo-se a
primeira na data de assinatura do contrato de refinanciamento e, as demais, nas datas de vencimento estipuladas para o restante das dívidas refinanciadas ao
amparo desta Medida Provisória;
II – encargos: equivalentes ao custo médio de captação da dívida mobiliária interna do Governo Federal
(taxa SELIC), acrescidos, em caso de inadimplemento,
de juros moratórias de um por cento ao ano, sobre o
saldo devedor previamente atualizado;
III – extra-limite das demais dívidas refinanciadas
na forma desta Medida Provisória e da Lei nº 8.727,
de 5 de novembro de 1993; e
IV – amortização mensal mínima de R$ 1.000,00
(mil reais), adicionalmente ao previsto no § 1º do art. 2º.
§ 4º Não serão abrangidas pela assunção a que
se refere este artigo nem pelo refinanciamento a que
se refere o art. 2º:
I – as dívidas renegociadas com base nas Leis nos
7.976, de 27 de dezembro de 1989, e 8.727, de 1993;
lI – as dívidas relativas à divida externa objeto de renegociação no âmbito do Plano Brasileiro de Financiamento da Dívida Externa (BIB, BEA, DMLP e Clube de Paris);
III – as parcelas das dívidas referidas nos incisos
I, II, III, V e VI do caput deste artigo que não tenham
sido desembolsadas pela instituição financeira até 31
de janeiro de 1999; e
IV – as dívidas externas junto a organismos internacionais multilaterais ou agências governamentais
de crédito estrangeiros.
§ 5º A assunção de que trata este artigo será precedida da aplicação de deságio sobre o saldo devedor das
obrigações, conforme estabelecido pelo Poder Executivo.
§ 6º Poderá ainda a União, nos respectivos vencimentos, fornecer os recursos necessários ao pagamento da dívida de que trata o inciso IV do caput deste
artigo, incorporando o valor pago ao saldo devedor do
refinanciamento.
Art. 2º As dívidas assumidas pela União serão refinanciadas aos Municípios, observando-se o seguinte:
I – prazo: até trezentas e sessenta prestações
mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela
Price, vencendo-se a primeira em até trinta dias após
a assinatura do contrato e as seguintes em iguais dias
dos meses subseqüentes;
II – juros: calculados e debitados mensalmente, à
taxa de nove por cento ao ano, sobre o saldo devedor
previamente atualizado;
III – atualização monetária: calculada e debitada mensalmente com base na variação do Índice Geral de Preços
– Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo;
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IV – garantias adequadas que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos
recursos de que tratam os arts. 156, 158 e 159, inciso
I, “b”, e § 3º, da Constituição, e a Lei Complementar
nº 87, de 13 de setembro de 1996;
V – limite de comprometimento de treze por cento
da Receita Líquida Real – RLR, para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço da
dívida refinanciada;
VI – em caso de descumprimento das obrigações pactuadas, sem prejuízo das demais cominações contratuais, os encargos referidos nos incisos II
e III serão substituídos pela taxa média ajustada dos
financiamentos diários apurados no Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (SELIC), divulgada pelo
Banco Central do Brasil, acrescida de um por cento
ao ano, elevando-se em quatro pontos percentuais o
limite de comprometimento estabelecido no inciso V;
VII – em caso de impontualidade no pagamento, sem prejuízo da aplicação do disposto no inciso
VI, o valor da prestação será atualizado pela taxa
média ajustada dos financiamentos diários apurados
no SELIC, divulgada pelo Banco Central do Brasil, e
acrescido de juros de mora de um por cento ao ano,
calculados pro rata die; e
VIII – repasse aos Municípios dos deságios aplicados às obrigações assumidas pela União.
§ 1º Para o estabelecimento do prazo, será observado o mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) para o
valor inicial das amortizações mensais do contrato de
refinanciamento.
§ 2º A elevação do limite de comprometimento
será aplicada a partir da prestação subseqüente ao
descumprimento.
§ 3º Os acréscimos a que se refere o inciso VII não
estão sujeitos ao limite de comprometimento da RLR.
§ 4º A taxa de juros poderá ser reduzida para:
I – sete inteiros e cinco décimos por cento, se o
Município amortizar extraordinariamente valor equivalente a dez por cento do saldo devedor atualizado da
dívida assumida e refinanciada pela União; e
II – seis por cento, se o Município amortizar extraordinariamente valor equivalente a vinte por cento
do saldo devedor atualizado da dívida assumida e refinanciada pela União.
§ 5º A redução a que se refere o § 4º será aplicada
a partir da data da Integralização do correspondente
percentual de amortização extraordinária.
§ 6º Não se aplicam à amortização extraordinária
de que trata o § 4º deste artigo:
I – o disposto no art. 5º; e
II – o limite de comprometimento da RLR.
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§ 7º As dívidas de responsabilidade dos Municípios
junto à União, exceto as relativas a impostos e contribuições, contraídas até 31 de janeiro de 1999, poderão
ser refinanciadas na forma desta Medida Provisória.
Art. 3º A critério do Município, a dívida poderá ser
refinanciada a taxas inferiores à prevista no inciso II do
art. 2º, desde que efetuada amortização extraordinária,
no prazo de trinta meses, contados da data de assinatura dos respectivos contratos de refinanciamento.
§ 1º As taxas de que tratam o caput serão de:
I – sete inteiros e cinco décimos por cento, se o Município comprometer-se a amortizar extraordinariamente
valor equivalente a dez por cento do saldo devedor atualizado da dívida assumida e refinanciada pela União; e
II – seis por cento, se o Município comprometer-se
a amortizar extraordinariamente valor equivalente a
vinte por cento do saldo devedor atualizado da dívida
assumida e refinanciada pela União.
§ 2º Findo o prazo estabelecido no caput e não
sendo realizada integralmente a amortização extraordinária, o saldo devedor será recalculado, desde a data da
assinatura do contrato, alterando-se a taxa de juros para:
I – nove por cento, se o Município se comprometeu na forma do inciso I do § 1º;
II – nove por cento, se o Município se comprometeu na forma do inciso II do § 1º e a amortização
extraordinária não tiver atingido dez por cento do saldo
devedor atualizado;
III – sete e meio por cento, se o Município se
comprometeu na forma do inciso II do §1º e a amortização extraordinária tiver atingido dez por cento do
saldo devedor atualizado.
Art. 4º Os títulos públicos emitidos após 12 de
dezembro de 1995, para pagamento de precatórios
judiciais, nos termos do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão ser objeto
da assunção e do refinanciamento a que se referem os
arts. 1º, 2º e 3º, observando-se, nesta hipótese, que a
prestação mensal do contrato de refinanciamento corresponderá, no mínimo, à prestação que seria devida
relativamente a esses títulos, calculada pela Tabela
Price, para o prazo de cento e vinte meses.
Parágrafo único. Não será abrangida pela assunção
e pelo refinanciamento a que se refere o caput a dívida
mobiliária em poder do próprio ente emissor, mesmo que
por intermédio de fundo de liquidez, ou que tenha sido
colocada em mercado após 31 de dezembro de 1998.
Art. 5º Para fins de aplicação do limite estabelecido no inciso V do art. 2º, poderão ser deduzidas do
limite apurado as despesas efetivamente realizadas
no mês anterior pelo Município, correspondentes aos
serviços das seguintes obrigações por ele tituladas:
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I – dívida refinanciada com base na Lei nº 7.976,
de 1989;
II – dívida externa contratada até 31 de janeiro
de 1999, mesmo aquela objeto de reestruturação no
âmbito do Plano Brasileiro de Financiamento da Dívida
Externa (BIB, BEA, DMLP e Clube de Paris);
III – parcelamento de dívidas firmadas com base
no art. 58 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e
na Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993;
IV – dívidas parceladas junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, cuja formalização
tenha ocorrido até 31 de janeiro de 1999;
V – comissão do agente, incidente sobre o pagamento da prestação decorrente da Lei nº 8.727, de 1993; e
VI – dívida relativa a crédito imobiliário refinanciado ao amparo da Lei nº 8.727, de 1993, e efetivamente assumido pelo Município, deduzidas as receitas
auferidas com essas operações.
§ 1º Poderão, ainda, ser deduzidas as despesas referentes a principal, juros e demais encargos
das operações decorrentes da Lei nº 8.727, de 1993,
realizadas no mês, excetuada a comissão do agente.
§ 2º Os valores relativos à redução da prestação
pela aplicação do limite a que se refere este artigo ou pela
dedução a que se refere o art. 6º terão seu pagamento
postergado, sobre eles incidindo os encargos financeiros
dos contratos de refinanciamento, para o momento em que
o serviço da dívida comprometer valor inferior ao limite.
§ 3º O limite de treze por cento estabelecido no
art. 2º é aplicável somente para as dívidas refinanciadas nos termos desta Medida Provisória.
§ 4º Eventual saldo devedor resultante da aplicação do limite de comprometimento estabelecido na forma deste artigo, poderá ser refinanciado nas mesmas
condições previstas nesta Medida Provisória, em até
cento e vinte meses, a partir do vencimento da última
prestação do contrato de refinanciamento.
§ 5º No caso previsto no § 4º, as prestações não
poderão ser inferiores ao valor da última prestação do
refinanciamento.
Art. 6º O montante efetivamente desembolsado
pelo Município relativamente ao serviço das dívidas
mencionadas nos incisos I, II, III e IV do art. 1º, vencidas entre 31 de janeiro de 1999 e a data de assinatura
do contrato de refinanciamento, poderá ser deduzido
das prestações calculadas com base na Tabela Price,
limitada a dedução mensal a cinqüenta por cento do
valor da primeira prestação.
Art. 7º Para os fins desta Medida Provisória, entende-se como RLR a receita realizada nos doze meses
anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em
que ela estiver sendo apurada, observado o seguinte:
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I – serão excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de anulação de restos a pagar, de alienação de bens, de transferências vinculadas a qualquer
título, de transferências voluntárias ou doações recebidas
com o fim específico de atender a despesas de capital; e
II – serão computadas as receitas oriundas do
produto da arrecadação do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação destinado à concessão
de quaisquer favores fiscais ou financeiros, inclusive na
forma de empréstimos ou financiamentos, ainda que
por meio de fundos, instituições financeiras ou outras
entidades controladas pelo poder público, concedidas
com base no referido imposto e que resulte em redução
ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus.
Parágrafo único. O superávit financeiro das autarquias e fundações, excluídas as de caráter previdenciário, será considerado como receita realizada para
fins de cálculo da RLR.
Art. 8º O contrato de refinanciamento de dívidas
deverá prever que o Município:
I – somente poderá emitir novos títulos da dívida
pública mobiliária municipal interna ou externa, após a
integral liquidação da dívida objeto do refinanciamento
previsto nesta Medida Provisória; e
II – somente poderá contrair novas dívidas, inclusive operações de Antecipação de Receita Orçamentária, se a dívida financeira total do Município for
inferior à sua RLR anual.
Parágrafo único. Excluem-se das vedações a que
se refere o inciso II:
I – a contratação de operações de crédito instituídas por programas federais, destinadas à modernização e ao aparelhamento da máquina administrativa
dos Municípios;
II – os empréstimos ou financiamentos junto a
organismos financeiros multilaterais e a instituições de
fomento e cooperação ligadas a governos estrangeiros,
que tenham avaliação positiva da agência financiadora,
e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES, desde que contratados dentro do
prazo de três anos contados de 30 de junho de 1999
e destinados exclusivamente à complementação de
programas em andamento.
Art. 9º O limite de comprometimento da RLR de
que trata o inciso V do art. 2º será elevado em dois
pontos percentuais para os Municípios que, a partir
de 1º de janeiro de 2000:
I – não tenham adequado suas despesas com pessoal aos limites estabelecidos na legislação em vigor;
II – não tenham implantado contribuição previdenciária para os servidores ativos e inativos, com
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alíquota média de, no mínimo, onze por cento da remuneração total; e
III – não tenham limitado suas despesas com aposentados e pensionistas, na forma da legislação em vigor.
Art. 10. Somente por lei poderão ser autorizadas novas composições ou prorrogações das dívidas
refinanciadas com base nesta Medida Provisória, ou,
ainda, alteração a qualquer título das condições de
refinanciamento ora estabelecidas.
Art. 11. A União assumirá as obrigações decorrentes desta Medida Provisória mediante emissão de
títulos do Tesouro Nacional, com características a serem definidas pelo Poder Executivo.
Art. 12. A receita proveniente dos pagamentos
dos refinanciamentos concedidos aos Municípios, nos
termos desta Medida Provisória, será integralmente
utilizada para abatimento da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Art. 13. Fica o Banco do Brasil S.A. designado
agente financeiro da União para o fim de celebração,
acompanhamento e controle dos contratos de assunção e de refinanciamento de que trata esta Medida
Provisória, cabendo ao devedor o pagamento da concernente remuneração.
Art. 14. Fica a União autorizada a realizar, por
intermédio da Caixa Econômica Federal, operações
de crédito com os Municípios, destinadas a programas
de fortalecimento e modernização da máquina administrativa municipal, utilizando para esse fim recursos
provenientes de contratos de empréstimo junto a organismos financeiros internacionais.
Art. 15. Fica facultado ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
hipótese de assunção pela União de obrigações relativas a repasses do FGTS, nos termos desta Medida
Provisória, autorizar os agentes financeiros a promover o retorno dos recursos repassados, nas condições
originalmente estabelecidas, desde que sejam constituídas garantias suficientes.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 2.185-34, de 27 de
julho de 2001.
Art. 17. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Pedro Malan.
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 2.192– 70, DE 24 DE agosto DE 2001
Estabelece mecanismos objetivando
incentivar a redução da presença do setor
público estadual na atividade financeira ban-
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cária, dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A redução da presença do setor público
estadual na atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos estabelecidos nesta Medida Provisória, e por normas baixadas pelo Conselho
Monetário Nacional, no âmbito de sua competência,
preferencialmente mediante a privatização, extinção, ou
transformação de instituições financeiras sob controle
acionário de Unidade da Federação em instituições financeiras dedicadas ao financiamento de capital fixo
e de giro associado a projetos no País, denominadas
agências de fomento.
§ 1º A extinção das instituições financeiras a que
se refere o caput deste artigo poderá dar-se por intermédio de processos de incorporação, fusão, cisão
ou qualquer outra forma de reorganização societária
legalmente admitida.
§ 2º As agências de fomento, existentes em 28
de março de 2001, deverão adequar-se ao disposto
neste artigo, no prazo fixado pelo Conselho Monetário Nacional, permanecendo regulamentadas por esse
Colegiado e submetidas ao disposto na Lei nº 6.024,
de 13 de março de 1974.
Art. 2º A adoção das medidas adequadas a cada
caso concreto dar-se-á a exclusivo critério da União, mediante solicitação do respectivo controlador, atendidas
às condições estabelecidas nesta Medida Provisória.
Art. 3º Para os fins desta Medida Provisória, poderá a União, a seu exclusivo critério:
I – adquirir o controle da instituição financeira,
exclusivamente para privatizá-la ou extinguí-la;
II – financiar a extinção ou transformação de instituição financeira em instituição não financeira, quando realizada por seu respectivo controlador, inclusive
aquelas submetidas a regimes especiais;
III – financiar os ajustes prévios imprescindíveis
para a privatização da instituição financeira;
IV – adquirir créditos contratuais que a instituição financeira detenha contra seu controlador e entidades por este controladas e refinanciar os créditos
assim adquiridos;
V – em caráter excepcional e atendidas às condições especificadas no art. 7º, financiar parcialmente programa de saneamento da instituição financeira,
que necessariamente contemplará sua capitalização
e mudanças no seu processo de gestão capazes de
assegurar sua profissionalização;
VI – prestar garantia a financiamento concedido
pelo Banco Central do Brasil;
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VII – financiar a criação de agências de fomento
para as Unidades da Federação que firmarem contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes
desta Medida Provisória.
§ 1º A adoção das medidas previstas neste artigo será precedida das autorizações que se fizerem
necessárias na legislação da Unidade da Federação
respectiva.
§ 2º Os créditos de que trata o inciso IV deste
artigo serão aqueles existentes em 31 de março de
1996, acrescidos dos juros contratuais pro rata die até
a data da aquisição, de acordo com as condições e
encargos financeiros previstos nos contratos originais.
§ 3º O refinanciamento de que trata o inciso IV
deste artigo será precedido da assunção, pela Unidade da Federação, das dívidas de responsabilidade das
entidades por ela controladas.
Art. 4º O financiamento dos ajustes prévios imprescindíveis à privatização da instituição financeira,
de que trata o inciso III do art. 3º, concedido pela União
ou pelo Banco Central do Brasil, restringe-se aos casos em que haja:
I – autorização legislativa da Unidade da Federação para:
a) a privatização, dentro de prazo acordado com
a União, da respectiva instituição financeira;
b) a utilização do produto da privatização no
pagamento do financiamento ou refinanciamento de
que tratam os incisos III e IV do art. 3º ou, a critério
da União, de outra dívida para com esta;
c) quando for o caso, o oferecimento em garantia
das ações de sua propriedade no capital da instituição
financeira a ser privatizada; ou
II – a desapropriação em favor da União das ações
do capital social da instituição financeira, na forma do
Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 1º As disponibilidades de caixa dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou
das entidades do poder público e empresas por eles
controladas poderão ser depositadas em instituição
financeira submetida a processo de privatização ou
na instituição financeira adquirente do seu controle
acionário, até o final do exercício de 2010.
§ 2º A transferência das disponibilidades de caixa
para instituição financeira oficial, na hipótese de que
trata o§ 1º, deverá seguir cronograma aprovado pelo
Banco Central do Brasil, consoante critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 5º Os financiamentos de que trata esta Medida Provisória, quando concedidos pela União, serão
pagos em até trezentas e sessenta prestações mensais
e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price,
vencendo-se a primeira trinta dias após a assinatura
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do contrato e as seguintes em igual dia dos meses
subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I – juros calculados e debitados mensalmente, à
taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo
devedor previamente atualizado;
II – atualização monetária calculada e debitada
mensalmente, com base na variação do Índice Geral
de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que
vier a substituí-lo.
§ 1º As obrigações correspondentes ao serviço
dos financiamentos concedidos pela União, nos termos desta Medida Provisória, poderão ser computadas conjuntamente com as obrigações relativas ao
refinanciamento de dívidas previsto pela Lei nº 9.496,
de 11 de setembro de 1997, especificamente para fins
de aplicação do limite máximo de comprometimento
da Receita Líquida Real – RLR referido no art. 5º da
citada Lei.
§ 2º Cessa a aplicação do disposto no § 1º se,
decorridos dezoito meses da data da assinatura do
contrato de refinanciamento a que se refere a Lei
nº 9.496, de 1997, detiver a Unidade da Federação
o controle de qualquer instituição financeira, exceto
agência de fomento.
§ 3º O disposto no § 2º aplica-se apenas aos
recursos destinados às instituições que continuarem
controladas pela Unidade da Federação.
§ 4º Para cumprimento do disposto neste artigo,
a União poderá contratar com instituição pública federal os serviços de agente financeiro para celebração,
acompanhamento e controle dos contratos de financiamento ou refinanciamento, cuja remuneração será
custeada pelas Unidades da Federação.
Art. 6º O Banco Central do Brasil, nos financiamentos que conceder, para os fins de que trata esta
Medida Provisória, poderá:
I – contar exclusivamente com a garantia da União;
II – aceitar, como garantia, títulos ou direitos relativos a operações de responsabilidade do Tesouro
Nacional ou de entidades da Administração Pública
Federal indireta.
Parágrafo único. Exceto nos casos em que as
garantias de que trata o inciso II deste artigo sejam
representadas por títulos da dívida pública mobiliária
federal, negociados em leilões competitivos, o valor nominal de tais garantias deverá exceder em pelo menos
vinte por cento o montante garantido.
Art. 7º Nas hipóteses dos incisos III e V do art.
3º, quando não houver transferência de controle acionário, ou, detendo a Unidade da Federação a maioria
do capital social em mais de uma instituição financeira, remanescer alguma instituição financeira sob seu
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controle, a participação da União e do Banco Central
do Brasil não poderá ultrapassar cinqüenta por cento
dos recursos necessários, devendo a Unidade da Federação adotar, dentre outras, as seguintes medidas,
envolvendo, em conjunto ou isoladamente, recursos
em montante pelo menos equivalente ao da participação da União:
I – quitação antecipada de dívidas do controlador
e de entidades por este controladas junto a instituição
financeira;
II – assunção de dívidas de instituição financeira
junto a terceiros, existentes em 31 de março de 1996
e registradas em balanço, incluindo passivos de natureza atuarial ou trabalhista;
III – capitalização da instituição financeira.
Parágrafo único. O financiamento de que trata o
inciso V do art. 3º depende, ainda, de manifestação favorável do Banco Central do Brasil, até 5 de dezembro
de 1997, quanto à proposta do Estado para o atendimento ao disposto no caput.
Art. 8º Quando a participação da União se der
exclusivamente mediante a utilização do previsto no
inciso IV do art. 3º, a aquisição dos créditos estará
condicionada a que haja a competente autorização
legislativa para a privatização ou extinção da instituição financeira ou sua transformação em instituição
não financeira, ressalvado o disposto no parágrafo
único deste artigo.
Parágrafo único. Caso a instituição financeira detentora do crédito não tenha o seu controle acionário
transferido nem seja extinta, ou transformada em instituição não financeira, o contrato de refinanciamento
deverá prever a entrega, pela Unidade da Federação,
de ativos privatizáveis, aceitos pela União, em montante equivalente a, no mínimo, cinqüenta por cento do
total refinanciado, para fins de posterior amortização.
Art. 9º Nos casos de que tratam o art. 7º e o parágrafo único do art. 8º, a adoção das medidas autorizadas nesta Medida Provisória dependerá ainda de
decisão do Conselho Monetário Nacional, a qual se
dará à vista de:
I – aprovação, pelo Banco Central do Brasil, de
projeto de saneamento da instituição financeira que
necessariamente inclua sua capitalização e mudanças
em seu sistema de gestão capazes de assegurar sua
profissionalização;
II – parecer favorável da Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda quanto à compatibilidade da situação fiscal do Estado controlador com
o esforço exigido pelo projeto de saneamento da instituição financeira.
Art. 10. A União pagará as aquisições de controle e de créditos e concederá os financiamentos de
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que trata o art. 3º com títulos do Tesouro Nacional ou
mediante securitização das obrigações, com prazo de
resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de
Estado da Fazenda, ouvido o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacional
emitidos nos termos do caput deste artigo, quando
detidos por instituições financeiras, poderão ser trocados por títulos de emissão do Banco Central do Brasil,
em condições a serem estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional.
Art. 11. Para efeito do disposto na alínea “b” do
inciso I do art. 4º, o alienante da instituição financeira repassará ao Tesouro Nacional, em até cinco dias
úteis, os valores recebidos em moeda corrente ou em
títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Títulos e créditos não compreendidos no caput deste artigo, admitidos como meio
de pagamento da alienação da instituição financeira,
deverão ser substituídos, pelo alienante, por títulos
da dívida pública federal, para efeito de repasse ao
Tesouro Nacional.
Art. 12. Na hipótese do inciso II do art. 4º, o resultado líquido da privatização da instituição financeira
será utilizado pela União na quitação total ou parcial
do financiamento ou refinanciamento concedido com
base nesta Medida Provisória.
Art. 13. Poderá ser exercida por pessoa jurídica,
a critério do Banco Central do Brasil, a gestão das instituições financeiras que tenham seu controle adquirido
na forma do art. 3º, inciso I, bem assim daquelas que
tenham suas ações desapropriadas, conforme as disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987.
Art. 14. O financiamento ou refinanciamento concedido com base nesta Medida Provisória deverá contar com adequadas garantias ou contragarantias, que
incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas
próprias e dos recursos de que tratam os arts. 155,
157 e 159, inciso I, letra “a’’, e inciso II, da Constituição,
bem assim, quando for o caso, ações representativas
do controle acionário da instituição financeira.
Art. 15. Os contratos de financiamento ou refinanciamento de que trata esta Medida Provisória deverão
prever, além das garantias e contragarantias referidas
no art. 14:
I – estar o Tesouro Nacional autorizado a sacar,
em caso de inadimplemento, contra as contas bancárias depositárias das receitas próprias e recursos de
que trata o art. 14, o montante dos valores não pagos,
com os acréscimos legais e contratuais;
II – que os pagamentos deles decorrentes não
estarão sujeitos a limites estabelecidos em lei, resolução ou regulamento posteriores à sua celebração;
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III – que, na hipótese de não transferência do controle acionário da instituição ou da não transformação
em instituição não financeira, pelo menos cinqüenta
por cento dos dividendos por ela distribuídos ao controlador serão utilizados para a amortização das obrigações financeiras previstas no contrato.
Art. 16. A exclusivo critério da União, poderão ser
recebidos bens, direitos e ações de propriedade de
Unidade da Federação em dação em pagamento das
dívidas contraídas na forma desta Medida Provisória.
Parágrafo único. Os bens, direitos e ações serão
aceitos a preço de mercado; quando não houver preço
de mercado, o preço será estabelecido com base em
avaliação realizada por três consultores independentes
contratados pelas partes.
Art. 17. Ocorrendo impontualidade no pagamento
de financiamento ou refinanciamento de que trata esta
Medida Provisória, a Unidade da Federação devedora
pagará, a partir do vencimento da obrigação, encargos
financeiros equivalentes ao custo médio de captação do
Tesouro Nacional, acrescidos de mora de um por cento
ao mês, incidentes sobre o montante em atraso, sem
prejuízo das demais cominações legais ou contratuais.
Art. 18. Os contratos de financiamento ou refinanciamento decorrentes desta Medida Provisória
deverão ser celebrados até 30 de junho de 2000, com
exceção do relativo ao inciso V do art. 3º, cujo prazo
de celebração se esgotou em 31 de março de 1998.
Parágrafo único. O financiamento ou o refinanciamento relativo ao inciso I do art. 3º somente será
concedido aos Estados que firmarem, até 20 de junho
de 2000, junto ao Banco Central do Brasil, nas condições por este determinadas, compromisso de gestão
da instituição financeira, que vigorará até a data de
assinatura do respectivo contrato.
Art. 19. Observado o disposto no art. 20, a privatização das instituições financeiras que tenham seu
controle adquirido com base nesta Medida Provisória,
das que tenham suas ações desapropriadas, conforme
as disposições do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, e de
outras instituições financeiras incluídas no Programa
Nacional de Desestatização, será feita mediante oferta
pública, assegurada igualdade de condições a todos
os concorrentes.
Art. 20. Os programas de privatização ou capitalização previstos nesta Medida Provisória poderão
contemplar a participação dos empregados das instituições financeiras objeto dos mencionados programas.
Art. 21. O regime de administração especial temporária a que estejam submetidas instituições financeiras estaduais poderá ser prorrogado, por até cento
e oitenta dias, em adição aos prazos previstos no Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, se a respectiva Unidade
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da Federação tiver firmado, com o Governo Federal,
protocolo para a implementação das medidas previstas
nesta Medida Provisória, ou se a instituição financeira estiver em processo de privatização, devidamente
ajustado com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o
caput deste artigo poderá ser feita por até quinhentos
e quarenta dias, se a respectiva Unidade da Federação tiver firmado, com a União ou com instituições
financeiras federais, contrato de empréstimo para saneamento de instituição financeira estadual, no âmbito
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados.
Art. 22. No processo de redução da participação
do setor público estadual na atividade financeira bancária, a União poderá autorizar as instituições financeiras
federais a assumir os passivos detidos junto ao público
pelas instituições financeiras estaduais.
§ 1º A União assegurará à instituição financeira federal que assumir os passivos junto ao público a
equalização da diferença existente entre o valor recebido da instituição financeira estadual em decorrência
da operação e o valor a ser pago ao Banco Central do
Brasil pelos recursos obtidos em linha de financiamento
específica para dar suporte aos passivos assumidos.
§ 2º Os créditos da União decorrentes da aplicação do disposto no § 1º são de responsabilidade do
controlador, por força do disposto nas Leis nos 6.024,
de 13 de março de 1974, 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, e 9.447, de 14 de março de 1997, podendo a União refinanciar a dívida nos termos da Lei nº
9.496, de 1997.
§ 3º A equalização de que trata o § 1º observará
o previsto no art. 10.
Art. 23. A Lei nº 9.496, de 1997, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 1º Fica a União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizada, até 31 de
maio de 2000, a:
..............................................................
II – assumir os empréstimos tomados
pelos Estados e pelo Distrito Federal junto à
Caixa Econômica Federal, com amparo na
Resolução nº 70, de 5 de dezembro de 1995,
do Senado Federal, bem como, ao exclusivo
critério do Poder Executivo Federal, outras
dívidas cujo refinanciamento pela União, nos
termos desta Lei, tenha sido autorizado pelo
Senado Federal até 30 de junho de 1999;
..............................................................
IV – assumir a dívida pública mobiliária
emitida por Estados e pelo Distrito Federal,
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após 13 de dezembro de 1995, para pagamento de precatórios judiciais, nos termos do
art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;
V – refinanciar os créditos decorrentes da
assunção a que se referem os incisos I e IV,
juntamente com créditos titulados pela União
contra as Unidades da Federação, estes a
exclusivo critério do Ministério da Fazenda;
..............................................................
§ 2º Não serão abrangidas pela assunção a que se referem os incisos I, II e IV, nem
pelo refinanciamento a que se refere o inciso V:
..............................................................
d) a dívida mobiliária em poder do próprio
ente emissor, mesmo que por intermédio de
fundo de liquidez, ou que tenha sido colocada
em mercado após 31 de dezembro de 1998.
§ 3º As operações autorizadas neste
artigo vincular-se-ão ao estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de
Reestruturação e de Ajuste Fiscal, acordado
com o Governo Federal.
..............................................................
§ 5º Atendidas às exigências do § 4º, poderá o Ministro de Estado da Fazenda, para
viabilizar a efetiva assunção a que se refere
o inciso I deste artigo, autorizar a celebração
de contratos de promessa de assunção das
referidas obrigações.
§ 6º O crédito correspondente à assunção
a que se refere o inciso II, na parte relativa a
fundos de contingências de bancos estaduais,
constituídos no âmbito do programa de redução da presença do setor público estadual na
atividade financeira bancária, poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser
incorporado ao saldo devedor dos contratos
de reestruturação de dívidas, celebrados nos
termos desta Lei, quando da utilização dos
recursos depositados nos respectivos fundos.
§ 7º A eventual diferença entre a assunção a que se refere o § 6º e o saldo apresentado nos respectivos fundos poderá, a critério
do Ministro de Estado da Fazenda, ser incorporada, em até doze meses, com remuneração
até à data dá incorporação pela variação da
taxa média ajustada nos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (SELIC) divulgada pelo Banco
Central do Brasil, ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados
nos termos desta Lei.’’ (NR)
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“Art. 3º ..................................................
..............................................................
§ 1º Para apuração do valor refinanciado
relativo à dívida mobiliária, com exceção da
referida no inciso IV do art. 1º, as condições
financeiras básicas estabelecidas no caput
poderão retroagir até 30 de setembro de 1997.
..............................................................
§ 6º O não-estabelecimento do Programa no prazo fixado nos contratos de refinanciamento, ou o descumprimento das metas
e compromissos nele definidos, implicarão,
enquanto não estabelecido o Programa ou
durante o período em que durar o descumprimento, conforme o caso, sem prejuízo das
demais cominações pactuadas nos contratos
de refinanciamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo
custo médio de captação da dívida mobiliária
federal, acrescido de um por cento, e a elevação em quatro pontos percentuais do comprometimento estabelecido com base no art. 5º.
§ 7º A aplicação do disposto no § 6º, no
que se refere ao descumprimento das metas
e compromissos definidos no Programa, poderá ser revista pelo Ministro de Estado da
Fazenda, à vista de justificativa fundamentada
pelo Estado.
§ 8º O montante relativo às prestações
acumuladas entre a data de assinatura do contrato de refinanciamento e a de sua eficácia
poderá ser parcelado em até trinta e seis prestações mensais e consecutivas, pelo Sistema
de Amortização Constante – SAC, com encargos equivalentes à taxa SELIC, vencendo-se a
primeira na primeira data de vencimento das
prestações do contrato de refinanciamento que
ocorrer após a eficácia do contrato e as demais,
nas mesmas datas subseqüentes, limitada a
última prestação a 30 de novembro de 2002.
§ 9º As prestações a que se refere o §
8º não estão sujeitas ao limite de comprometimento a que se refere o art. 5º.
§ 10. A possibilidade de parcelamento de que trata o § 8º somente se aplica aos
contratos que tenham sido firmados até 31 de
dezembro de 1998.’’ (NR)
“Art. 6º Para fins de aplicação do limite
estabelecido no art. 5º, poderão ser deduzidas
do limite apurado as despesas efetivamente
realizadas no mês anterior pelo refinanciado,
correspondentes aos serviços das seguintes
obrigações:

Sexta-feira 13

833

12361

..............................................................
VII – dívidas de que tratam os incisos I e
Il, de entidades da Administração indireta, que
sejam formalmente assumidas pelo Estado até
31 de dezembro de 1997;
VIII – de instituições financeiras estaduais para com o Banco Central do Brasil, que
sejam formalmente assumidas pelo Estado
até 15 de julho de 1998.
..............................................................
§ 3º O limite de comprometimento estabelecido na forma deste artigo, a partir de 1º
de junho de 1999, será mantido até que os
valores postergados na forma do § 2º estejam
totalmente liquidados
(NR) ......................................................
“Art. 7º-A. O pagamento do saldo devedor
remanescente em 30 de novembro de 1998 nas
contas gráficas abertas nos termos dos contratos de refinanciamento celebrados ao amparo
desta Lei, a critério do Ministério da Fazenda,
poderá ser prorrogado para 30 de novembro
de 2000, ficando a União autorizada, neste
ato, a cobrar, sobre essa parcela, encargos
equivalentes ao custo médio de captação da
dívida mobiliária interna do Governo Federal.
§ 1º A critério do Ministério da Fazenda,
o saldo devedor remanescente da conta gráfica de que trata o caput poderá ser parcelado em até trinta e seis prestações mensais e
consecutivas, pelo Sistema de Amortização
Constante – SAC, com encargos equivalentes à taxa SELIC, vencendo-se a primeira na
primeira data de vencimento das prestações
do contrato de refinanciamento que ocorrer
após a formalização do parcelamento previsto
neste parágrafo e as demais, nas datas subseqüentes, limitada a última prestação a 30
de novembro de 2002.
§ 2º Os recursos gerados pela alienação
dos bens, direitos e ações entregues pelas
Unidades da Federação à União para fins de
amortização extraordinária dos contratos de
refinanciamento celebrados na forma desta Lei serão, obrigatoriamente, destinados à
amortização ou liquidação do parcelamento
previsto no § 1º.
§ 3º As prestações a que se refere o §
1º não estão sujeitas ao limite de comprometimento a que se refere o art. 5º.
§ 4º O disposto neste artigo não exclui
as sanções decorrentes do descumprimento
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de quaisquer outras obrigações previstas contratualmente.’’ (NR)
“Art. 7º-B. Aplica-se ao valor correspondente à amortização extraordinária (conta gráfica) gerado por ocasião da eficácia do contrato
relativo ao refinanciamento da dívida referida
no inciso IV do art. 1º, observados os percentuais e condições já definidos nos contratos de
refinanciamento firmados com cada Unidade
da Federação, o disposto no art. 7º-A.’’ (NR)
Parágrafo único. Os efeitos financeiros decorrentes do disposto no § 3º do art. 6º da Lei nº 9.496, de
1997, com a redação dada por esta Medida Provisória,
poderão retroagir até 1º de junho de 1999.
Art. 24. Fica a União autorizada a assumir o ônus
decorrente da redução de encargos prevista nos contratos, por ela garantidos, celebrados, até 30 de outubro
de 1997, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 25. Fica a União autorizada a equalizar a diferença acumulada, desde 30 de outubro de 1997, entre
os custos médios de captação utilizados na composição dos encargos financeiros ajustados nos contratos
celebrados, pelos Estados, com instituições financeiras
públicas federais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizados
pelo Conselho Monetário Nacional, e o custo médio de
captação da instituição contratante no mês de referência.
Art. 26. Fica a União autorizada, até 31 de dezembro de 2001, a formalizar aditivo aos contratos firmados
com base na Lei nº 9.496, de 1997, de modo a flexibilizar
a penalidade prevista no § 6º do art. 3º da referida Lei.
Parágrafo único. Na aplicação do disposto no caput deverão ser observadas as seguintes condições:
I – o descumprimento das metas e compromissos fiscais, definidos nos Programas de Ajuste Fiscal,
implicará a imputação, a título de amortização extraordinária exigida juntamente com a prestação devida,
de valor correspondente a vinte e cinco centésimos
por cento da Receita Líquida Real – RLR da Unidade
da Federação, média mensal, por meta não cumprida;
II – a penalidade prevista no inciso I será cobrada pelo período de seis meses, contados a partir da
notificação, pela União, do descumprimento, e sem
prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de refinanciamento; e
III – no caso de cumprimento integral das metas mencionadas nos incisos I e II do art. 2º da Lei nº
9.496, de 1997, não se aplica a penalidade prevista
neste artigo.
Art. 27. Fica a União autorizada a entregar recursos a Estados, seus Municípios, e ao Distrito Federal,
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respeitado como limite para as transferências o saldo
das dotações orçamentárias especificamente destinadas à finalidade.
Parágrafo único. Ato dos Ministros de Estado
da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão
estabelecerá os limites, critérios, prazos e as demais
condições para a entrega dos recursos a Estados, seus
Municípios, e ao Distrito Federal, devendo ser firmado
previamente o respectivo termo de adesão.
Art. 28. Fica prorrogado, até 30 de dezembro de
1999, o prazo previsto na alínea “b” do inciso IV do art.
3º da Lei nº 9.846, de 26 de outubro de 1999.
Art. 29. Os depósitos judiciais efetuados em instituição financeira oficial submetida a processo de privatização poderão ser mantidos, até o regular levantamento,
na própria instituição financeira privatizada ou na instituição financeira adquirente do seu controle acionário.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às instituições financeiras oficiais cujo processo de
privatização tenha sido concluído, bem assim às instituições financeiras oficiais em processo de privatização.
Art. 30. É admitida a realização de acordo para
a compensação e a liquidação de obrigações no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, nas hipóteses
e segundo as normas estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional.
§ 1º A realização da compensação e da liquidação nos termos e nas condições acordados, não será
afetada pela decretação de insolvência civil, concordata, intervenção, falência ou liquidação extrajudicial
da parte no acordo, não se aplicando o disposto na
parte final do caput do art. 43 e inciso I do art. 52, ambos do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
§ 2º Se, após realizada a compensação dos valores devidos nos termos do acordo, restar saldo positivo em favor da parte insolvente, será ele transferido, integrando a respectiva massa, e se houver saldo
negativo, constituirá crédito contra a parte insolvente.
Art. 31. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Medida Provisória.
Art. 32. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 2.192-69, de 26 de
julho de 2001.
Art. 33. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Pedro Malan – Martus Tavares.
LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela
União, da dívida pública mobiliária e outras
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que especifica, de responsabilidade dos
Estados e do Distrito Federal
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica a União, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
autorizada, até 31 de março de 1998 a:
Art. 1o Fica a União, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
autorizada, até 31 de maio de 2000, a: (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
I – assumir a dívida pública mobiliária dos estados e do Distrito Federal, bem como, ao exclusivo
critério do Poder Executivo Federal, outras obrigações
decorrentes de operações de crédito interno e externo, ou de natureza contratual, relativas a despesas
de investimentos, líquidas e certas, exigíveis até 31
de dezembro de 1994;
II – assumir os empréstimos tomados pelos estados e pelo Distrito Federal junto à Caixa Econômica Federal, com amparo na Resolução no 70, de 5 de
dezembro de 1995, do Senado Federal;
II – assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo Distrito Federal junto à Caixa Econômica
Federal, com amparo na Resolução no 70, de 5 de dezembro de 1995, do Senado Federal, bem como, ao
exclusivo critério do Poder Executivo Federal, outras
dívidas cujo refinanciamento pela União, nos termos
desta Lei, tenha sido autorizado pelo Senado Federal
até 30 de junho de 1999; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2192-70, de 2001)
III – compensar, ao exclusivo critério do Ministério da Fazenda, os créditos então assumidos com
eventuais créditos de natureza contratual, líquidos,
certos e exigíveis, detidos pelas unidades da Federação contra a União;
IV – refinanciar os créditos decorrentes da assunção a que se refere o inciso I, juntamente com créditos
titulados pela União contra as unidades da Federação,
estes a exclusivo critério do Ministério da Fazenda.
IV – assumir a dívida pública mobiliária emitida
por Estados e pelo Distrito Federal, após 13 de dezembro de 1995, para pagamento de precatórios judiciais,
nos termos do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2192-70, de 2001)
V – refinanciar os créditos decorrentes da assunção a que se referem os incisos I e IV, juntamente
com créditos titulados pela União contra as Unidades
da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério
da Fazenda; (Incluído pela Medida Provisória nº 219270, de 2001)
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§ 1o As dívidas de que trata o inciso I são aquelas constituídas até 31 de março de 1996 e as que,
constituídas após essa data, consubstanciam simples
rolagem de dívidas anteriores.
§ 2o Não serão abrangidas pela assunção a que
se referem os incisos I e II, nem pelo refinanciamento
a que se refere o inciso IV:
§ 2o Não serão abrangidas pela assunção a que
se referem os incisos I, II e IV, nem pelo refinanciamento a que se refere o inciso V: (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
a) as obrigações originárias de contratos de natureza mercantil, excetuadas as compreendidas nas
disposições do inciso I;
b) as obrigações decorrentes de operações com
organismos financeiros internacionais, excetuadas as
compreendidas nas disposições do inciso I;
c) as obrigações já refinanciadas pela União, excetuadas as compreendidas nas disposições do inciso I.
d) a dívida mobiliária em poder do próprio ente
emissor, mesmo que por intermédio de fundo de liquidez, ou que tenha sido colocada em mercado após 31
de dezembro de 1998. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 3o As operações autorizadas neste artigo dependerão do estabelecimento, pelas unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste
Fiscal, acordado com o Governo Federal.
§ 3o As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão ao estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste
Fiscal, acordado com o Governo Federal. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 4o O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por até noventa dias, por decisão fundamentada
do Ministro de Estado da Fazenda, desde que:
a) tenha sido firmado protocolo entre os Governos Federal e Estadual, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
b) o estado tenha obtido as autorizações legislativas necessárias para celebração dos contratos previstos no protocolo a que se refere a alínea anterior.
§ 5o Atendidas às exigências do § 4o, poderá o
Ministro de Estado da Fazenda, para viabilizar a efetiva assunção a que se refere o inciso I deste artigo,
autorizar a celebração de contratos de promessa de
assunção das referidas obrigações. (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 6o O crédito correspondente à assunção a
que se refere o inciso II, na parte relativa a fundos de
contingências de bancos estaduais, constituídos no
âmbito do programa de redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária,
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poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda,
ser incorporado ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos termos desta
Lei, quando da utilização dos recursos depositados nos
respectivos fundos. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 7o A eventual diferença entre a assunção a
que se refere o § 6o e o saldo apresentado nos respectivos fundos poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser incorporada, em até doze meses,
com remuneração até à data da incorporação pela
variação da taxa média ajustada nos financiamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (SELIC) divulgada pelo Banco Central
do Brasil, ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos termos desta Lei.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
Art. 2o O Programa de Reestruturação e de Ajuste
Fiscal, além dos objetivos específicos para cada unidade da Federação, conterá, obrigatoriamente, metas
ou compromissos quanto a:
I – dívida financeira em relação à receita líquida
real – RLR;
II – resultado primário, entendido como a diferença entre as receitas e despesas não financeiras;
III – despesas com funcionalismo público;
IV – arrecadação de receitas próprias;
V – privatização, permissão ou concessão de
serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial;
VI – despesas de investimento em relação à RLR.
Parágrafo único. Entende-se como receita líquida
real, para os efeitos desta Lei, a receita realizada nos
doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior
àquele em que se estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de alienação
de bens, de transferências voluntárias ou de doações
recebidas com o fim específico de atender despesas de
capital e, no caso dos estados, as transferências aos
municípios por participações constitucionais e legais.
Art. 3o Os contratos de refinanciamento de que
trata esta Lei serão pagos em até 360 (trezentos e
sessenta) prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a data da assinatura do contrato e
as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes,
observadas as seguintes condições:
I – juros: calculados e debitados mensalmente,
à taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo
devedor previamente atualizado;
II – atualização monetária: calculada e debitada
mensalmente com base na variação do Índice Geral
de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), calcula-

ABRIL 2012

Abril de 2012

do pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que
vier a substituí-lo.
§ 1o Para apuração do valor a ser refinanciado
relativo à dívida mobiliária, as condições financeiras
básicas estabelecidas no caput poderão retroagir até
31 de março de 1996.
§ 1o Para apuração do valor refinanciado relativo
à dívida mobiliária, com exceção da referida no inciso
IV do art. 1o, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput poderão retroagir até 30 de setembro de 1997. (Redação dada pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 2o Para a apuração do valor a ser refinanciado
relativo às demais obrigações, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput poderão retroagir
até 120 (cento e vinte) dias anteriores à celebração do
contrato de refinanciamento, observada, como limite, a
data da aprovação do protocolo pelo Senado Federal.
§ 3o A parcela a ser amortizada na forma do art. 7o
poderá ser atualizada de acordo com o disposto no § 1o.
§ 4o Nas hipóteses dos parágrafos anteriores,
caberá à União arcar com os eventuais custos decorrentes de sua aplicação.
§ 5o Enquanto a dívida financeira da unidade da
Federação for superior à sua RLR anual, o contrato
de refinanciamento deverá prever que a unidade da
Federação:
a) não poderá emitir novos títulos públicos no
mercado interno, exceto nos casos previstos no art. 33
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) somente poderá contrair novas dívidas, inclusive empréstimos externos junto a organismos financeiros internacionais, se cumprir as metas relativas à
dívida financeira na trajetória estabelecida no programa;
c) não poderá atribuir a suas instituições financeiras a administração de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia de títulos e valores
mobiliários.
§ 6o A não observância das metas e compromissos estabelecidos no Programa implicará, durante o
período em que durar o descumprimento, sem prejuízo
das demais cominações pactuadas nos contratos de
financiamento, a substituição dos encargos financeiros
mencionados neste artigo pelo custo médio de captação
da dívida mobiliária federal, acrescido de um por cento
ao ano, e na elevação em quatro pontos percentuais
do comprometimento estabelecido com base no art. 5o.
§ 6o O não-estabelecimento do Programa no
prazo fixado nos contratos de refinanciamento, ou o
descumprimento das metas e compromissos nele definidos, implicarão, enquanto não estabelecido o Programa
ou durante o período em que durar o descumprimento,
conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações
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pactuadas nos contratos de refinanciamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste
artigo pelo custo médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido de um por cento, e a elevação
em quatro pontos percentuais do comprometimento
estabelecido com base no art. 5o. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 7o A aplicação do disposto no § 6o, no que se
refere ao descumprimento das metas e compromissos
definidos no Programa, poderá ser revista pelo Ministro
de Estado da Fazenda, à vista de justificativa fundamentada pelo Estado. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 8o O montante relativo às prestações acumuladas entre a data de assinatura do contrato de refinanciamento e a de sua eficácia poderá ser parcelado em
até trinta e seis prestações mensais e consecutivas,
pelo Sistema de Amortização Constante – SAC, com
encargos equivalentes à taxa SELIC, vencendo-se a
primeira na primeira data de vencimento das prestações do contrato de refinanciamento que ocorrer após
a eficácia do contrato e as demais, nas mesmas datas
subseqüentes, limitada a última prestação a 30 de novembro de 2002. (Incluído pela Medida Provisória nº
2192-70, de 2001)
§ 9o As prestações a que se refere o § 8o não
estão sujeitas ao limite de comprometimento a que
se refere o art. 5o. (Incluído pela Medida Provisória nº
2192-70, de 2001)
§ 10. A possibilidade de parcelamento de que trata o § 8o somente se aplica aos contratos que tenham
sido firmados até 31 de dezembro de 1998. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
Art. 4o Os contratos de refinanciamento deverão
contar com adequadas garantias que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos
recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159, incisos
I, “a”, e II, da Constituição.
Art. 5o Os contratos de refinanciamento poderão
estabelecer limite máximo de comprometimento da
RLR para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço da dívida refinanciada nos
termos desta Lei.
Art. 6o Para fins de aplicação do limite estabelecido no art. 5o, poderão ser deduzidos do limite apurado
as despesas efetivamente realizadas no mês anterior
pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das
seguintes obrigações:
Art. 6o Para fins de aplicação do limite estabelecido no art. 5o, poderão ser deduzidas do limite apurado
as despesas efetivamente realizadas no mês anterior
pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das
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seguintes obrigações: (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2192-70, de 2001)
Art. 6o-A. Poderão, também, ser deduzidos das
prestações os valores efetivamente desembolsados
pelos Estados, entre a data de assinatura do contrato
de refinanciamento e a data do início de sua eficácia,
referentes ao pagamento de dívidas objeto do refinanciamento previsto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº
9.814 de 1999).
I – dívidas refinanciadas com base na Lei no
7.976, de 20 de dezembro de 1989;
II – dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991;
III – dívidas refinanciadas com base no art. 58
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei no
8.620, de 5 de janeiro de 1993;
IV – dívidas parceladas junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, cuja formalização
tenha ocorrido até 31 de março de 1996;
V – comissão do agente, incidente sobre o pagamento da prestação decorrente da Lei no 8.727, de
5 de novembro de 1993;
VI – dívida relativa ao crédito imobiliário refinanciado ao amparo da Lei no 8.727, de 1993, e efetivamente assumido pelo estado, deduzidas as receitas
auferidas com essas operações.
VII – dívidas de que tratam os incisos I e II, de
entidades da Administração indireta, que sejam formalmente assumidas pelo Estado até 31 de dezembro
de 1997; (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70,
de 2001)
VIII – de instituições financeiras estaduais para
com o Banco Central do Brasil, que sejam formalmente
assumidas pelo Estado até 15 de julho de 1998. (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 1o Poderão, ainda, ser deduzidas as despesas referentes a principal, juros e demais encargos
das operações decorrentes da Lei no 8.727, de 1993,
realizadas no mês, excetuada comissão do agente.
§ 2o Os valores que ultrapassarem o limite terão
seu pagamento postergado, sobre eles incidindo os
encargos financeiros dos contratos de refinanciamento, para o momento em que os serviços das mesmas
dívidas comprometer valor inferior ao limite.
§ 3o O limite de comprometimento estabelecido
na forma deste artigo será mantido até que os valores
postergados na forma do parágrafo anterior estejam totalmente liquidados e a dívida financeira total da unidade
da Federação seja igual ou inferior a sua RLR anual.
§ 3o O limite de comprometimento estabelecido
na forma deste artigo, a partir de 1o de junho de 1999,
será mantido até que os valores postergados na forma
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do § 2o estejam totalmente liquidados. (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 4o Estabelecido nos contratos de refinanciamento o limite de comprometimento, este não poderá
ser reduzido nem ser aplicado a outras dívidas que não
estejam relacionadas no caput deste artigo.
§ 5o Eventual saldo devedor resultante da aplicação do disposto neste artigo poderá ser renegociado
nas mesmas condições previstas nesta Lei, em até 120
(cento e vinte) meses, a partir do vencimento da última
prestação do contrato de refinanciamento.
§ 6o No caso do parágrafo anterior, as prestações
não poderão ser inferiores ao valor da última prestação
do refinanciamento.
Art. 7o Fica a União autorizada a receber das
Unidades da Federação bens, direitos e ações, para
fins de amortização extraordinária dos contratos de
refinanciamento celebrados na forma desta Lei.
Art. 7o-A. O pagamento do saldo devedor remanescente em 30 de novembro de 1998 nas contas
gráficas abertas nos termos dos contratos de refinanciamento celebrados ao amparo desta Lei, a critério
do Ministério da Fazenda, poderá ser prorrogado para
30 de novembro de 2000, ficando a União autorizada, neste ato, a cobrar, sobre essa parcela, encargos
equivalentes ao custo médio de captação da dívida
mobiliária interna do Governo Federal. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 1o A critério do Ministério da Fazenda, o saldo
devedor remanescente da conta gráfica de que trata o caput poderá ser parcelado em até trinta e seis
prestações mensais e consecutivas, pelo Sistema de
Amortização Constante – SAC, com encargos equivalentes à taxa SELIC, vencendo-se a primeira na primeira data de vencimento das prestações do contrato
de refinanciamento que ocorrer após a formalização
do parcelamento previsto neste parágrafo e as demais,
nas datas subseqüentes, limitada a última prestação a
30 de novembro de 2002. (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 2o Os recursos gerados pela alienação dos bens,
direitos e ações entregues pelas Unidades da Federação à União para fins de amortização extraordinária
dos contratos de refinanciamento celebrados na forma
desta Lei serão, obrigatoriamente, destinados à amortização ou liquidação do parcelamento previsto no § 1o.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 3o As prestações a que se refere o § 1o não
estão sujeitas ao limite de comprometimento a que
se refere o art. 5o. (Incluído pela Medida Provisória nº
2192-70, de 2001)
§ 4o O disposto neste artigo não exclui as sanções
decorrentes do descumprimento de quaisquer outras
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obrigações previstas contratualmente. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
Art. 7o-B. Aplica-se ao valor correspondente à
amortização extraordinária (conta gráfica) gerado por
ocasião da eficácia do contrato relativo ao refinanciamento da dívida referida no inciso IV do art. 1o, observados os percentuais e condições já definidos nos
contratos de refinanciamento firmados com cada Unidade da Federação, o disposto no art. 7o-A. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
Art. 8o Para efeito da amortização extraordinária
dos contratos de refinanciamento celebrados na forma desta Lei, poderão ser utilizados pelos estados os
créditos não repassados pela União, relativos à atualização monetária do IPI-Exportação.
Parágrafo único. A utilização da prerrogativa de
que trata o caput fica condicionada à adoção, pelos
estados, das seguintes providências:
a) obtenção da competente autorização legislativa;
b) repasse, aos respectivos municípios, da importância correspondente aos 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do crédito utilizado, conforme estabelecido no § 3o do art. 159 da Constituição Federal.
Art. 9o A União poderá contratar com instituição
financeira pública federal os serviços de agente financeiro para celebração, acompanhamento e controle dos
contratos de refinanciamento de que trata esta Lei, cuja
remuneração será, nos termos dos contratos de refinanciamento, custeada pelas unidades da Federação.
Art. 10. O Ministro de Estado da Fazenda encaminhará às Comissões de Finanças da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal cópias dos contratos
de refinanciamento disciplinados nesta Lei.
Art. 11. A União poderá securitizar as obrigações
assumidas ou emitir títulos do Tesouro Nacional, com forma
de colocação, prazo de resgate e juros estabelecidos em
ato do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o Ministério
do Planejamento e Orçamento, com vistas à obtenção dos
recursos necessários à execução do disposto nesta Lei.
Art. 12. A receita proveniente do pagamento dos
refinanciamentos concedidos aos estados e ao Distrito Federal, nos termos desta Lei, será integralmente
utilizada para abatimento de dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Art. 13. O § 4o do art. 4o da Lei no 5.655, de 20
de maio de 1971, com a redação dada pela Lei no
8.631, de 4 de março de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 4° ..................................................
§ 4o A Eletrobrás destinará os recursos da
RGR aos fins estipulados neste artigo, inclusive
à concessão de financiamento às empresas
concessionárias, para expansão e melhoria
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dos serviços públicos de energia elétrica e
para reativação do programa de conservação
de energia elétrica, mediante projetos específicos, podendo, ainda, aplicar tais recursos
na aquisição de ações do capital social de
empresas concessionárias sob controle dos
Governos Estaduais, com o objetivo de promover a respectiva desestatização.”
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ra – CPMF nos casos que especifica; altera
a Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996; e
dá outras providências

O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
....................................................................................
Art. 35. É vedada a realização de operação de
crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por
intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa
estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades
da administração indireta, ainda que sob a forma de
novação, refinanciamento ou postergação de dívida
contraída anteriormente.
§ 1o Excetuam-se da vedação a que se refere o
caput as operações entre instituição financeira estatal
e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da
administração indireta, que não se destinem a:
I – financiar, direta ou indiretamente, despesas
correntes;
II – refinanciar dívidas não contraídas junto à
própria instituição concedente.
§ 2o O disposto no caput não impede Estados e
Municípios de comprar títulos da dívida da União como
aplicação de suas disponibilidades.
....................................................................................

O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto
de renda incidente sobre os rendimentos definidos nos
termos da alínea “a” do § 2o do art. 81 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, produzidos por títulos públicos adquiridos a partir de 16 de fevereiro de 2006,
quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a
beneficiário residente ou domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a renda ou que a tribute
à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento).
§ 1o O disposto neste artigo:
I – aplica-se exclusivamente às operações realizadas de acordo com as normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional;
II – aplica-se às cotas de fundos de investimentos exclusivos para investidores não-residentes que
possuam no mínimo 98% (noventa e oito por cento)
de títulos públicos;
III – não se aplica a títulos adquiridos com compromisso de revenda assumido pelo comprador.
§ 2o Os rendimentos produzidos pelos títulos e
valores mobiliários, referidos no caput e no § 1o deste
artigo, adquiridos anteriormente a 16 de fevereiro de
2006 continuam tributados na forma da legislação vigente, facultada a opção pelo pagamento antecipado
do imposto nos termos do § 3o deste artigo.
§ 3o Até 31 de agosto de 2006, relativamente aos
investimentos possuídos em 15 de fevereiro de 2006,
fica facultado ao investidor estrangeiro antecipar o
pagamento do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos produzidos por títulos públicos que seria
devido por ocasião do pagamento, crédito, entrega ou
remessa a beneficiário residente ou domiciliado no
exterior, ficando os rendimentos auferidos a partir da
data do pagamento do imposto sujeitos ao benefício
da alíquota zero previsto neste artigo.
§ 4o A base de cálculo do imposto de renda de
que trata o § 3o deste artigo será apurada com base
em preço de mercado definido pela média aritmética,
dos 10 (dez) dias úteis que antecedem o pagamento,
das taxas indicativas para cada título público divulgadas
pela Associação Nacional das Instituições do Mercado
Financeiro – ANDIMA.

LEI Nº 11.312, DE 27 DE JUNHO DE 2006

LEI Nº 12.431, DE 24 DE JUNHO DE 2011

Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória no 1.560-8, de 12 de
agosto de 1997.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Pedro Malan.
LEI COMPLEMENTAR
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal e dá outras providências.

Reduz a zero as alíquotas do imposto
de renda e da Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financei-

Dispõe sobre a incidência do imposto
sobre a renda nas operações que especifica; altera as Leis nos 11.478, de 29 de maio
de 2007, 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
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9.430, de 27 de dezembro de 1996, 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, 11.196, de 21 de
novembro de 2005, 8.248, de 23 de outubro de
1991, 9.648, de 27 de maio de 1998, 11.943, de
28 de maio de 2009, 9.808, de 20 de julho de
1999, 10.260, de 12 de julho de 2001, 11.096,
de 13 de janeiro de 2005, 11.180, de 23 de
setembro de 2005, 11.128, de 28 de junho de
2005, 11.909, de 4 de março de 2009, 11.371,
de 28 de novembro de 2006, 12.249, de 11
de junho de 2010, 10.150, de 21 de dezembro de 2000, 10.312, de 27 de novembro de
2001, e 12.058, de 13 de outubro de 2009, e
o Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de
1967; institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas Nucleares (Renuclear); dispõe sobre medidas
tributárias relacionadas ao Plano Nacional
de Banda Larga; altera a legislação relativa
à isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM); dispõe sobre a extinção do Fundo Nacional de
Desenvolvimento; e dá outras providências
A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica reduzida a 0 (zero) a alíquota do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
definidos nos termos da alínea “a” do § 2o do art. 81
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, produzidos
por títulos ou valores mobiliários adquiridos a partir de
1o de janeiro de 2011, objeto de distribuição pública,
de emissão de pessoas jurídicas de direito privado
não classificadas como instituições financeiras e regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários
ou pelo Conselho Monetário Nacional, quando pagos,
creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior,
exceto em país que não tribute a renda ou que a
tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento).
§ 1o Para fins do disposto no caput, os títulos
ou valores mobiliários deverão ser remunerados por
taxa de juros prefixada, vinculada a índice de preço
ou à taxa referencial (TR), vedada a pactuação total
ou parcial de taxa de juros pós-fixada, e ainda, cumulativamente, apresentar:
I – prazo médio ponderado superior a 4 (quatro)
anos;
II – vedação à recompra do papel pelo emissor
nos 2 (dois) primeiros anos após a sua emissão e à
liquidação antecipada por meio de resgate ou pré-pagamento;
III – inexistência de compromisso de revenda assumido pelo comprador;
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IV – prazo de pagamento periódico de rendimentos, se existente, com intervalos de, no mínimo, 180
(cento e oitenta) dias;
V – comprovação de que o ativo tenha sido negociado em mercados regulamentados de valores
mobiliários; e
VI – procedimento simplificado que demonstre o
objetivo de alocar os recursos captados em projetos
de investimento, inclusive os voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação.
§ 2o O Conselho Monetário Nacional definirá a
fórmula de cômputo do prazo médio a que se refere o
inciso I do § 1o, bem como o procedimento simplificado
a que se refere o inciso VI daquele parágrafo.
§ 3o Para fins do disposto neste artigo são consideradas instituições financeiras bancos de qualquer
espécie, cooperativas de crédito, caixa econômica, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
sociedades corretoras de câmbio, de títulos de valores
mobiliários, sociedades de crédito, financiamento e
investimentos, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se:
I – exclusivamente a beneficiário residente ou
domiciliado no exterior que realizar operações financeiras no País de acordo com as normas e condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional;
II – às cotas de fundos de investimento exclusivos para investidores não residentes que possuam
no mínimo 98% (noventa e oito por cento) do valor do
patrimônio líquido do fundo aplicado em títulos de que
trata o caput.
§ 5o Os fundos a que se refere o inciso II do §
o
4 observarão as regras disciplinadas nos §§ 4o, 5o e
6o do art. 3o.
§ 6o Até 30 de junho de 2011, relativamente aos
investimentos em títulos ou valores mobiliários possuídos em 1o de janeiro de 2011 e que obedeçam ao
disposto no § 1o, fica facultado ao investidor estrangeiro
antecipar o pagamento do imposto sobre a renda que
seria devido por ocasião do pagamento, crédito,
entrega ou remessa a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, ficando os rendimentos auferidos
a partir da data do pagamento do imposto sujeitos ao
benefício da alíquota 0 (zero) previsto neste artigo.
§ 7o O Ministério da Fazenda poderá disciplinar
o cômputo do imposto sobre a renda devido pelo investidor estrangeiro, nos casos em que este opte pela
antecipação de pagamento disposta no § 6o, tendo
como base para apuração do tributo:
I – o preço de mercado do título, definido pela
média aritmética dos valores negociados apurados
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nos 10 (dez) dias úteis que antecedem o pagamento
antecipado do imposto sobre a renda; ou
II – o preço apurado com base na curva de juros
do papel, nos casos em que, cumulativamente ou não:
a) inexista, no prazo de antecedência disposto no
inciso I, a negociação do título em plataforma eletrônica;
b) o volume negociado se mostre insuficiente para
concluir que o preço observado espelha o valor do título.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
Título VI
Da Tributação e do Orçamento
Capítulo II
Das Finanças Públicas
Seção II
Dos Orçamentos
Art. 167. São vedados:
I – o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
II – a realização de despesas ou a assunção de
obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
III – a realização de operações de créditos que
excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares
ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo
Poder Legislativo por maioria absoluta;
IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do
produto da arrecadação dos impostos a que se referem
os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as
ações e serviços públicos de saúde, para manutenção
e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado,
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII,
e a prestação de garantias às operações de crédito
por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º,
bem como o disposto no § 4º deste artigo;
V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação
dos recursos correspondentes;
VI – a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia
autorização legislativa;
VII – a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
VIII – a utilização, sem autorização legislativa
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir
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déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos
mencionados no art. 165, § 5º;
IX – a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa;
X – a transferência voluntária de recursos e a
concessão de empréstimos, inclusive por antecipação
de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas
instituições financeiras, para pagamento de despesas
com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios;
XI – a utilização dos recursos provenientes das
contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II,
para a realização de despesas distintas do pagamento
de benefícios do regime geral de previdência social de
que trata o art. 201.
§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem
prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.
§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão
vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos
últimos quatro meses daquele exercício, caso em que,
reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.
§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente
será admitida para atender a despesas imprevisíveis
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção
interna ou calamidade pública, observado o disposto
no art. 62.
§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias
geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155
e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158
e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou
contragarantia à União e para pagamento de débitos
para com esta.
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Assuntos Econômicos)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O projeto que acaba de ser lido será remetido
à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 10, DE 2012
Acrescenta o art. 263-A ao Regimento
Interno do Senado Federal, para permitir a
correção de proposição pelo seu autor, antes que seja apreciada por comissão.
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O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Regimento Interno do Senado Federal
passa a vigorar acrescido do art. 263-A, com a seguinte redação:
“Art. 263-A. A proposição que ainda não
tiver sido apreciada por comissão, pode ser
alterada pelo seu autor, mediante aditamento ao processo original, observando, no que
couber, o disposto no art. 263.
Parágrafo único. O disposto no caput
não se aplica às proposições para cuja apresentação se exija número determinado de
subscritores.”
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
O objetivo deste projeto de resolução é suprir a
omissão do Regimento do Senado Federal no caso de
o autor de projeto decidir por sua alteração, tendo em
vista fatos ou informações supervenientes, que venham
a tornar a redação do projeto original insatisfatória, por
se desviar dos objetivos pretendidos pelo proponente.
Sabemos que, nesse caso, é possível a apresentação de emenda pelo autor do projeto para promover
o saneamento ou adequação da proposição. Mas essa
solução pode não ser politicamente satisfatória para
reparar o equívoco, pois não obstaculiza, de imediato,
a tramitação do projeto inconveniente.
Também sabemos que o Regimento Interno desta Casa prevê hipóteses de retirada de proposição em
curso no Senado, mediante os procedimentos previstos
em seus arts. 256 e 257.
Entendemos, no entanto, que a retirada de proposição resultaria na interrupção definitiva da tramitação do projeto, exigindo, se for do interesse do seu
proponente, a apresentação de outra proposição sobre o assunto que deverá retroagir ao ponto inicial do
processo legislativo.
De outro lado, adotamos no nosso projeto, o
disposto no art. 263 do nosso Regimento Interno, atinentes aos procedimentos para recebimento de representações pela Mesa sobre proposição em curso no
Senado Federal, para que observações, sugestões ou
solicitações sejam incorporadas ao processo original.
O nosso projeto objetiva, portanto, escoimar de
vícios de redação e de conteúdo as proposições que são
apresentadas, muitas vezes, em situação de urgência
para que se possa aproveitar a oportunidade favorável
para a sua discussão e aprovação, atendendo, ainda,
os princípios de economia e eficiência legislativas
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Contamos com o apoio de nossos Pares para
o aperfeiçoamento do Regimento Interno do Senado
Federal no que se refere à tramitação de proposições.
Sala das Sessões, 12 de abril de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
LEGISLAÇÃO CITADA
ATO DA MESA Nº 3, DE 2010
A Mesa do Senado Federal, em cumprimento
à norma regimental (art. 402), faz publicar o texto do
Regimento Interno do Senado Federal, devidamente
consolidado em relação ao texto editado em 31 de
janeiro de 2007 – ao final da 52a (quinquagésima segunda) Legislatura –, com as alterações promovidas
pelas Resoluções nos 1, 3, 18, 23, 31, 32, de 2007 e 3,
de 2009, e as correções de redação, sem alteração de
mérito, com adequação ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, aprovado pelo Decreto Legislativo no
54, de 1995, e a seu Protocolo Modificativo, aprovado
pelo Decreto Legislativo no 120, de 2002.
....................................................................................
CAPÍTULO IX
Da Retirada das Proposições
Art. 256. A retirada de proposições em curso no
Senado é permitida:
I – a de autoria de um ou mais Senadores, mediante requerimento do único signatário ou do primeiro deles;
II – a de autoria de comissão, mediante requerimento de seu Presidente ou do Relator da matéria,
com a declaração expressa de que assim procede
devidamente autorizado.
§ 1º O requerimento de retirada de proposição que
constar da Ordem do Dia só poderá ser recebido antes
de iniciada a votação e, quando se tratar de emenda,
antes de iniciada a votação da proposição principal.
§ 2º Lido, o requerimento será:
I – despachado pelo Presidente, quando se tratar
de proposição sem parecer de comissão ou que não
conste da Ordem do Dia;
II – submetido à deliberação do Plenário, imediatamente, se a matéria constar da Ordem do Dia;
III – incluído em Ordem do Dia, se a matéria já
estiver instruída com parecer de comissão. (NR)
Art. 257. Quando, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, o relator se pronunciar pela inconstitucionalidade ou injuridicidade da proposição, é
permitida sua retirada, antes de proferido o parecer
definitivo, mediante requerimento ao Presidente da
Comissão, que, o deferindo, encaminhará a matéria à
Mesa, através de ofício, a fim de ser arquivada.
....................................................................................
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Art. 263. As representações dirigidas à Mesa,
contendo observações, sugestões ou solicitações sobre proposições em curso no Senado, serão lidas no
Período do Expediente, publicadas, em súmula ou na
íntegra, no Diário do Senado Federal, reunidas em
processo especial e encaminhadas às respectivas comissões para conhecimento dos relatores e consulta
dos demais membros, acompanhando a proposição
em todas as suas fases.
Parágrafo único. É facultado aos Senadores encaminhar ao órgão competente as representações que
receberem, para anexação ao processo. (NR)
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura
do prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para
recebimento de emendas ao Projeto de Resolução
nº 10, de 2012, que acaba de ser lido, nos termos do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 287, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216,
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao senhor Ministro de Minas e Energia as
seguintes informações sobre a implementação e a
conclusão das obras do Linhão de Tucuruí, que terá
um importante objetivo que é interligar Manaus à rede
nacional de energia elétrica.
1 – Qual a previsão de término das obras que
interligarão o Linhão de Tucuruí á rede de distribuição
de energia de Manaus?
2 – Qual o montante que já foi investido nas obras
do Linhão? E quanto ainda será investido?
3 – Por quais municípios do Amazonas passará
o Linhão?
4 – Os municípios pelos quais passará o Linhão
terão acesso à energia elétrica advinda dessa fonte,
assim como Manaus?
5 – Quantos Mega Watts serão transmitidos para
Manaus através dessa fonte? Essa quantidade atenderá a demanda exigida pela cidade?
6 – Há previsão de estender o Linhão de Tucuruí
para outros municípios, como por exemplo, Parintins?
7 – Há alguma previsão de construção de outras
linhas de transmissão de energia elétrica? Quais?
Justificação
A questão energética no Brasil é sempre um tema
relevante para qualquer setor da administração pública
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e tem reflexo direto nas atividades e investimentos do
setor privado, influenciando toda a dinâmica da economia nacional e, porque não falar, também da internacional, uma vez que o Brasil é um dos países em desenvolvimento que mais se destaca em todo o mundo.
Por tais motivos, aliado ao forte crescimento econômico experimentado pelo Brasil nas duas décadas
que se passaram, quando em média alcançou taxas
anuais de 5%, demonstrou certa fragilidade do país
na sua capacidade de gerar energia elétrica, percebida, principalmente, ao final da década de 90, quando
o país todo passou por um processo de racionamento de energia por um período aproximado de um ano.
Dentro desse contexto nacional, o Amazonas, a
exemplo de outros estados da região, também sofre
com a baixa oferta de energia elétrica e com a concentração da rede de distribuição, mesmo tendo um papel
crucial dentro do desenvolvimento social e econômico
da região norte, por abrigar um pólo industrial.
Exemplo dessa situação crítica se observa quando
visto que somente na cidade Manaus onde o pico de
demanda é de aproximadamente 1.160 Megawatts de
energia elétrica por dia, mas possui a capacidade instalada de aproximadamente 550 Megawatts, verifica-se
um déficit próximo a 60%. Assim, a ampliação da rede
de energia, principalmente, para o interior do Amazonas é sempre uma questão prioritária na elaboração
de políticas públicas que buscam trazer melhorias a
toda à população brasileira.
E, para que seja efetivada a ampliação da rede
de distribuição de energia, deve ser ultrapassadas
uma série de barreiras, como os altos investimentos,
as longas distâncias entre os grandes centros populacionais que concentram grande parte das estações
de geração e distribuição de energia, além da questão
das licenças ambientais e estudos de impacto sobre
a floresta amazônica, sendo, estes últimos, requisitos
essenciais para implantação de novas torres e estações de energia elétrica.
Com isso, o governo federal ao se sensibilizar
com a situação da necessidade de uma aplicação de
políticas públicas de forma mais efetiva, proporcionando à população maiores perspectivas de crescimento
econômico, além de maior integração e identificação
com o seu próprio país, instituiu um programa de incentivo para aumentar a oferta de energia elétrica para
regiões que nunca tiveram acesso a tal serviço.
Para tanto, no ano de 2003, publicou o Decreto
nº 4.873, instituindo o Programa Luz para Todos, que
inicialmente tinha como previsão a universalização da
energia elétrica até o ano de 2008 quando atingisse
mais de 80 mil famílias no estado do Amazonas e mais
de 10 milhões de pessoas do meio rural. E a previsão

844

12372

Sexta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

inicial de investimentos alcançava o montante de R$
20 bilhões, recursos federais esses provenientes de
fundos setoriais de energia - a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e a Reserva Global de Reversão (RGR).
O objetivo principal desse programa, como já
ressaltado, é universalizar o acesso à energia elétrica no Brasil como um todo, visando, principalmente,
garantir o acesso ao serviço público de energia elétrica a todos os domicílios e estabelecimentos do meio
rural; melhorar a prestação de serviços à população
beneficiada; intensificar o ritmo de atendimento; mitigar o potencial impacto tarifário, por meio da alocação
de recursos subvencionados e pelo complemento de
recursos financiados; construir novas usinas para comunidades isoladas; ampliar a Rede de Distribuição
de Energia Elétrica às comunidades rurais e utilizar
fonte não convencional de energia para sistema descentralizado.
Todavia, apesar de todos os esforços para a concretização das obras de expansão do acesso à rede
elétrica, não houve grandes avanços do programa, em
especial no Estado do Amazonas, que em meados de
2007 não tinha alcançado sequer 15 mil pessoas, ou
seja, menos de 20% da meta estimada, amargando
a pior posição entre todos os estados da federação.
Somente no ano de 2011 é que o programa alcançou 80% da meta estipulada, tendo-se em vista a
troca dos procedimentos que eram utilizados em razão do clima e das especificidades da região, como as
longas distâncias, ausências de estradas e rodovias
em muitas localidades dentre outras intempéries que
caracterizam o clima da região.
Portanto, a questão energética no Amazonas além
de atingir de forma mais eficaz as políticas públicas
pensadas para a região, como a ocupação populacional
de áreas de fronteira, instalação de diversos serviços
públicos essenciais dentre outras que corroboram para
o desenvolvimento social e econômico, principalmente, do interior do Amazonas que ainda é carente de
diversas estruturas básicas.
Sala das Sessões, 12 de abril de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 288, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216,
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro dos Transportes, no âmbito do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Trans-
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portes - DNIT, as seguintes informações sobre obras
na BR-319.
s 1UAL O VOLUME DE INVESTIMENTOS QUE JÖ
foram aplicados nas obras da BR-319?
s 1UAL O VOLUME DE INVESTIMENTOS QUE
serão aplicados para a conclusão da BR-319?
s 1UAL FOI A DATA DE IN¤CIO DAS OBRAS E
qual a estimativa para o término da revitalização da BR-319?
s 1UAIS FORAM OS ESTUDOS QUE FUNDAMENtaram a viabilidade econômica/ambiental da
revitalização da BR-319? Foi apontada a viabilidade da obra em questão?
s (Ö OUTROS PROJETOS PARALELOS RELACIONAdos às obras da BR-319, como por exemplo, a
ampliação da rede elétrica da região, a construção de estrutura para passagem de fibra ótica
entre Manaus e Porto Velho, a recuperação
ambiental com implementação de reservas
biológicas, parques nacionais dentre outros?
s (OUVE A COLABORAÀâO DO -INIST£RIO DO
Meio Ambiente ou de outros Ministérios para
a elaboração de projetos de preservação ambiental ao longo dessa rodovia?
s 1UAIS AS PRINCIPAIS DIlCULDADES ENFRENtadas pelo governo federal para dar continuidade ao empreendimento?
s (Ö ALGUM PROJETO PARA INTERLIGAR OS MUNIC¤pios próximos à rodovia, assim como para interligar a rodovia ao sistema hidroviário da região?
Justificação
A BR-319 remonta ao século passado, mais especificamente no ano de 1973, quando foi inaugurada
durante o regime militar brasileiro, dentro de um contexto histórico que visava a maior ocupação do território da Amazônia, que na época era pouco habitado.
Tal tática militar se fundamentava em uma preocupação com as inserções estrangeiras não autorizadas
e até mesmo perda do território brasileiro ou invasões
em suas fronteiras. Assim foram executadas uma série
de obras de infraestrutura para ligar a região ao resto
do país, com o objetivo de atrair o interesse de outros
brasileiros nessa parte do território, que até então era
pouco explorado economicamente.
Por tais motivos havia a necessidade de se agir
de forma rápida, viabilizando a ocupação do território
por outros brasileiros e, como consequência, a obra foi
realizada às pressas, sem uma fundação de cascalho
sob o asfalto, o que resultou, poucos anos depois, em
uma rodovia intransitável na prática.
E com o abandono das décadas seguintes acabou-se por ter uma rodovia federal com alguns trechos
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transitáveis, mas que não ligava mais o Estado do
Amazonas ao restante do país.
A sua importância advém da necessidade de
interligar o Estado do Amazonas ao resto do país por
via terrestre, sendo esta a possibilidade menos dispendiosa aos cofres públicos, e mais ainda possibilitar o
desenvolvimento econômico da região sul do Estado do
Amazonas, que tem forte vocação agrícola e pecuária,
em razão de uma porção de solo amazônico mais fértil.
Em seu percurso a rodovia passa pelos estados brasileiros do Amazonas e de Rondônia, já o trecho entre Manaus e a localidade de Havelândia (no limite de município
entre Manicoré e Beruri) é concomitante com a BR-174.
Contudo, é o principal meio de acesso a várias
cidades do sul do Amazonas, tais como: Humaitá, Lábrea, Manicoré, Careiro, Manaquiri, Autazes, Careiro
da Várzea, tendo como extensão total 880,4 km, dos
quais 859,5 Km no Amazonas e 20,9 Km em Rondônia.
Nesse contexto, o governo federal, no ano de
2005, anunciou a recuperação da totalidade da rodovia, onde as obras se iniciaram em 2008 com duas
frentes de trabalho partindo dos extremos da rodovia.
Todavia, para que houvesse a recuperação do trecho intermediário da BR-319, entre os quilômetros 250
e 655,7, foi necessário elaborar um Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) executado pela Universidade Federal do
Amazonas (UFAM), o qual foi finalizado no início de 2009.
E uma avaliação positiva do EIA pelo IBAMA
permitiria a emissão das licenças ambientais para o
início das obras. No entanto, devido a diversas inconsistências no estudo, o processo de licenciamento
encontra-se paralisado.
Tal fato se deu, inclusive, por incertezas quanto
à extensão dos danos ambientais que podem ser causados, o que gerou ações de diversas ONG’s e entidades que lutam pela proteção da Amazônia, o que
atrasou as obras em demasia, dificultando a atuação
do governo federal.
Em relação a isso, há diversos relatos que o simples anúncio de recuperação já gerou devastação nas
localidades próximas à estrada, sendo que os impactos do asfaltamento da BR-319 já são perceptíveis incluindo grilagem, desmatamento e aumento dos casos
de malária. O fato dos solos da região serem pobres
e muito pouco apropriados à agricultura também é
preocupante, pois contribuirá para acelerar a conversão de florestas em áreas degradadas, precocemente
abandonadas pela agricultura e pecuária.
Essa devastação avança até mesmo sobre as
Unidades de Conservação, criadas como parte da
estratégia para conter o desmatamento. Além disso, a
pavimentação da BR-319, a exemplo de todas as estradas na Amazônia, acarretará a abertura de várias
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vicinais a partir da rodovia principal, potencializando
o avanço da devastação florestal. Ao todo, seis estradas vicinais ligando sedes de municípios à rodovia já
estão projetadas, porém apenas a estrada que liga
Manicoré à BR-319 foi aberta, mas está intrafegável
por falta de manutenção.
Todavia, com a ciência avançada que temos
aliada aos meios de controle e fiscalização devem
ser levados em consideração para que verdadeiras
atrocidades contra a biodiversidade amazônica sejam
coibidas e devidamente erradicadas, tendo-se em vista que além de a estrada já ter seu traçado realizado
há muitos anos, também trará maior desenvolvimento
e possibilidade de escoamento de diversos produtos,
tendo-se em vista que a região pela qual passa a estrada é muito mais habitada do que na década de 70,
além da economia da região norte tender ao crescimento contínuo nos próximos anos.
Portanto, é necessário ponderar todos os interesses envolvidos, onde se deseja a preservação da
natureza, mas sem que isso possa inviabilizar o crescimento econômico e sustentável, preservando a diversidade biológica da região aliada ao desenvolvimento
econômico de diversos produtores rurais já instalados
na região, além de possibilitar a criação de parques
nacionais e reservas biológicas.
Sala das Sessões, 12 de abril de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão remetidos à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 289, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222, § 2º, do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em
ata de Voto de Congratulações e Aplausos ao Colégio
Militar de Manaus – CMM por estar completando 40
anos de atuação, comemorado no dia 7 de Abril de
2012, bem como seja encaminhado o referido voto ao
responsável pelo Colégio: Comandante Cel Art Marinho Pereira Rezende Filho, no seguinte endereço:
CMM – Rua São José Clemente, 157 – Centro – CEP
69010-070 – Manaus – AM.
Justificação
Há 40 anos, no dia 7 de abril de 1972, o Colégio
Militar de Manaus – CMM dava início às suas atividades na capital do Amazonas. Ao longo dessas quatro
décadas a escola vem preparando crianças e adoles-
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centes não só para a área militar, mas também para
todos os segmentos do mercado de trabalho.
O colégio foi criado no governo do Presidente
Emílio Garrastazu Médici, pelo Decreto-Lei n° 68.996,
de 02 de agosto de 1971, mas inaugurou suas atividades em 7 de abril de 1972, tendo como idealizador e
primeiro comandante o Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, sendo a oitava unidade educacional fundada no
Brasil. O CMM conta hoje com cerca de 1.070 alunos
dos ensinos Fundamental (do 6° ao 9° ano) e Médio,
e é uma das poucas escolas do Estado que aparecem
com boas pontuações no Exame Nacional do Ensino
Médio – ENEM.
O Colégio Militar de Manaus notabilizou-se pela
qualidade do ensino que proporciona ao corpo discente da instituição conseguindo fazer com se formem
grandes cidadãos para que possam trabalhar em áreas
importantes de nosso Estado e do País.
A missão do Colégio Militar é a de ministrar educação básica, nos níveis fundamental, do 6° ao 9° ano,
e médio, do 1° ao 3° ano, presencial e a distância, em
consonância com a legislação federal da educação
nacional, obedecendo às leis e aos regulamentos em
vigor, segundo os valores, costumes e tradições do
Exército Brasileiro, com o objetivo de despertar vocações para a carreira militar e de assegurar a formação
do cidadão.
Parabéns, ao Colégio Militar que é uma das mais
tradicionais e bem equipadas escolas para os Ensinos
Fundamental e Médio, sendo pioneiro no Ensino a Distância na Amazônia, que completa quarenta anos de
boa educação, ensinando a apreciar um pouco mais
das atividades morais e cívicas.
Sala das Sessões, 11 de abril de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência encaminhará o voto de congratulações
aplausos solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 290, DE 2012
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea “c”, item
12, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que o Projeto de Lei do Senado nº 179, de 2008
– que cria o adicional de risco para os vigilantes de
instituições federais de ensino superior e de pesquisa
científica e tecnológica, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa – CDH. – Senador Paulo Paim.
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REQUERIMENTO Nº 291, DE 2012
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei da Câmara nº 53, de 2011, que “Altera a Lei nº
10.779, de 25 de novembro de 2003, para estender ao
catador de caranguejo o benefício do seguro-desemprego durante o período do defeso da espécie”, seja
apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – CCJ, além das comissões constantes do
despacho inicial.
Sala das Sessões, 10 de abril de 2012. – Senador Eduardo Braga.
REQUERIMENTO Nº 292, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, do
Regimento Interno do Senado Federal, que o Projeto
de Lei da Câmara (PLC) nº 63, de 2011, que: Altera
a alínea c e inclui a alínea e no art. 2º do Decreto nº
2.784, de 18 de junho de 1913, que determina a hora
legal do Brasil, visando a modificar os fusos horários
do Estado do Acre e de parte do Estado do Amazonas
do fuso horário Greenwich “menos quatro horas” para
o fuso horário Greenwich “menos cinco horas”, seja
também apreciado pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em razão
do tema ser de competência dessa comissão.
Sala das sessões, 10 de abril de 2012. – Senador Aníbal Diniz.
REQUERIMENTO Nº 293, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 255, II, “c”, 12, do
Regimento Interno do Senado Federal, que o Projeto
de Lei da Câmara (PLC) nº 63, de 2011, que: Altera a
alínea “c” e inclui a alínea “e” no art. 2º do Decreto nº
2.784, de 18 de junho de 1913, que determina a hora
legal do Brasil, visando a modificar os fusos horários
do Estado do Acre e de parte do Estado do Amazonas do fuso horário Greenwich “menos quatro horas”
para o fuso horário Greenwch “menos cinco horas”,
seja também apreciado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, em razão do tema ser de
competência dessa comissão.
Sala das Sessões, 10 de abril de 2012. – Senador Aníbal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Sr. Romero Jucá, a Srª Senadora Angela Portela
e o Sr. Senador Ciro Nogueira enviaram discursos à
Mesa, para serem publicados na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o processo de crescimento
econômico e desenvolvimento social em que o País
se encontra atualmente depende de fatores variados
– alguns externos, outros internos – para continuar a
ocorrer. Entre os fatores domésticos que podem limitar
ou impulsionar nosso desenvolvimento, certamente figura com destaque a infraestrutura viária, em especial
o modal rodoviário.
Como todos sabem, Sr. Presidente, nosso estado de Roraima situa-se no extremo setentrional do
Brasil, num isolamento geográfico bastante agravado
pela vastidão da floresta amazônica. Nesse contexto,
é de suma importância para nós a ligação rodoviária
que nos é provida pela BR 174.
A BR 174 é a única ligação de Roraima com o
resto do País, sendo sua maior e principal rodovia. No
total, são 974km, que se iniciam em Manaus, passam
pela capital do meu estado, e terminam em Pacaraima,
na fronteira com a Venezuela.
Na verdade, não há como se pensar em Roraima sem que se pense, também, na BR 174, visto que
a rodovia foi planejada e implantada, na década de
1970, justamente com o objetivo de ligar meu estado ao restante do País. Disso tirem os Senhores e as
Senhoras as dimensões da importância dessa rodovia
para os roraimenses.
Pela BR 174 trafega muito da vida de nossa
gente, principalmente da gente simples, que não tem
acesso ao conforto do transporte aéreo. Pela BR 174
trafegam, diariamente, carros, ônibus e, claro, uma
grande quantidade de caminhões que transportam –
nos dois sentidos – mercadorias produzidas ou consumidas em Roraima.
Apesar de sua importância vital para meu estado, durante décadas, a BR 174 esteve relegada ao
abandono, recebendo pouquíssima ou nenhuma manutenção. Creio ser desnecessário descrever a qualquer
pessoa provida do mínimo de vivência em rodovias o
que ocorre ao pavimento asfáltico e às sinalizações
viárias quando são abandonados a condições climáticas como as verificadas na Amazônia. Além da chuva
torrencial quase diária – e que dura, por vezes, o dia
todo – há a inclemência da floresta, sempre ávida por
retomar do homem o que este lhe retirou.
Para ser breve neste ponto, Sr. Presidente, basta resumir no seguinte: ao longo das últimas décadas,
preparar-se para uma viagem pela BR 174 sempre foi
sinônimo de uma grande aventura, marcada pela insegurança de se chegar ao destino – devido ao grande
número de acidentes fatais frequentes na rodovia – e
pela certeza de muitas e muitas horas de desconforto.
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É com muita satisfação que temos acompanhado o empenho do Governo Federal não em apenas
recuperar o pavimento asfáltico, mas em tornar a BR
174 uma rodovia em condições à altura do papel que
desempenha para a economia da nossa região e para
o bem estar de nossa gente.
As informações que temos dão conta de que a
rodovia está sendo restaurada em toda a sua extensão, e receberá serviços de reciclagem, drenagem,
impermeabilização, dupla camada de asfalto, sinalização horizontal e vertical, acostamento e terceira
faixa em diversos trechos onde costuma haver retenção de tráfego.
Na verdade, um primeiro lote da obra já está
concluído. O trecho que vai de Manaus até Presidente Figueiredo, com 107km de extensão, foi concluído
no ano passado e recebeu uma camada dupla de asfalto, além de serviços de drenagem, construção de
meio-fio, sinalizações vertical e horizontal, etc. A obra
no restante do trecho amazonense da rodovia está
em estado avançado e tem previsão de término até o
fim deste ano.
O trecho que vai da divisa com o Amazonas até
Boa Vista, por sua vez, já está todo licitado e tem previsão de entrega em abril de 2013 – dentro de exatos
12 meses, portanto. Apenas o trecho que liga Boa
Vista a Pacaraima, na divisa com a Venezuela, é que
ainda depende da aprovação do projeto executivo
para a licitação, o que esperamos que ocorra o mais
rápido possível.
Gostaria de ressaltar a preocupação ambiental
nessa obra que se situa no coração do nosso valioso
bioma amazônico. Como exemplo dessa preocupação,
destaco a reciclagem do asfalto. De modo resumido,
a tecnologia empregada funciona assim: o asfalto é
completamente retirado, desde sua base, em seguida, é triturado e misturado com pedra brita e cimento, em uma máquina recicladora de última geração. A
seguir, o material é compactado em uma nova e mais
firme base para a estrada, sobre a qual o novo asfalto
será edificado. Desse modo, além de menos resíduos,
estamos obtendo uma estrada mais resistente que a
anterior, com previsão de durabilidade muito superior.
Aliás, a resistência e durabilidade do pavimento
da BR 174 são cruciais, pois é por essa rodovia que
se dá todo – enfatizo: simplesmente todo – o comércio
rodoviário entre o Brasil e a Venezuela, visto que essa
é a única rodovia a unir as duas nações.
Todo o fluxo de mercadorias gerado pelo comércio
internacional que passa pela BR 174 gera uma preocupação adicional, pois o peso dos rodotrens utilizados pode danificar o pavimento asfáltico, o que jogaria
por água abaixo um investimento bilionário. Por causa

848

12376

Sexta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

disso, é importantíssimo que o DNIT – que está plenamente ciente desse risco e certamente atento a ele
– fiscalize com rigor a implantação das três balanças
que estão previstas para a rodovia.
Por fim, Sr. Presidente, convém destacar um problema que já se arrasta há anos, e que ocorre na BR
174, no trecho da Reserva Indígena Waimiri-Atroari,
trecho esse que os índios interditam todas as noites,
entre as 18h e as 6h. Apenas ambulâncias e ônibus
têm permissão de trafegar nesse horário, numa arbitrariedade que nos parece ferir diretamente o direito
constitucional de ir e vir de todo cidadão brasileiro, sem
que se apresente, para tanto, qualquer razão justificável.
O caso já chegou ao Ministério Público Federal
e foi tema de audiência pública na Câmara dos Deputados, quando foi sugerida a realização de reuniões
com a participação de representantes dos órgãos envolvidos – DNIT, Funai, Ibama. Gostaria de deixar registrado que tenho grande interesse no assunto e, por
isso, aguardo ansioso o desfecho dessas negociações,
a fim de que o povo roraimense tenha restituído esse
direito que lhes é devido.
Finalizo, Sr. Presidente, registrando minha alegria
por ver que a recuperação da BR 174 foi incluída nas
obras do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), o que nada mais é do que uma medida de justeza para com a dignidade do povo roraimense, que
tanto depende dessa rodovia para manutenção de seu
bem-estar. Também quero ressaltar que estaremos
atentos, aqui no Senado Federal, no acompanhamento dessas obras, a fim de garantirmos que tenham o
andamento que esperamos delas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores.
não é a primeira vez que ocupo esta tribuna para tratar
de um assunto que envolve a todos nós, homens e mulheres que fazemos política, discutimos e formulamos
leis e fiscalizamos as ações do poder executivo central.
Falo da violência contra a mulher. Mas precisamente, da importância de Estados e municípios serem estruturados pelas administrações para garantir
o combate efetivo e intensivo às práticas de violência
doméstica, sexual e de gênero.
Senhores presentes, trago este assunto à pauta
política, porque esta Casa de Leis está se tornando o
melhor palco para se debater os direitos das mulheres
e os problemas por elas enfrentados.
É que, embora representando apenas 10% do
parlamento, as bancadas femininas na Câmara e no Senado, vem ganhando força no cenário político nacional.
Além desta tribuna, as sucessivas audiências
realizadas no âmbito da Comissão Parlamentar Mista
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de Inquérito de combate à Violência contra a Mulher,
está forjando o debate sobre a violência sexista, este
mal que faz com que a cada dois minutos uma mulher
seja vítima no Brasil.
Na última destas audiências, ocorrida em 29 de
março do corrente, as parlamentares desta CPMI decidiram aprovar uma série de audiências públicas e
diligências a serem feitas em vários estados do país,
principalmente em regiões onde há grandes obras de
construção de hidrelétricas.
O objetivo é averiguar denúncias do crescimento
no número de prostíbulos e de casos de prostituição
infantil.
O primeiro estado a ser visitado será a Paraíba,
onde um caso de estupro e assassinato de cinco jovens, na cidade de Queimadas, no interior do Estado,
chocou a opinião pública daquele Estado e chamou a
atenção das parlamentares aqui nesta Casa.
Neste contexto, trago a discussão sobre a inadequação das estruturas dos Estados e municípios na
missão inadiável de garantirem ações de enfretamento
à violência sexista e de gênero.
Sem infraestrutura adequada, como os governantes de estados e municípios darão respostas positivas
contra os agressores de mulheres?
Como poderão assegurar a implementação de
medidas protetivas das mulheres vítimas de violência
doméstica e sexual?
Como os dirigentes políticos de estados e cidades poderão aplicar a Lei Maria da Penha, que completa cinco anos, com visibilidade, validação de sua
constitucionalidade e contribuindo decisivamente para
o aumento das denúncias de práticas de violência de
gênero?
Neste particular, no meu Estado, meu trabalho
não se resume a denunciar.
Atuando diretamente sobre a estruturação das
administrações, apresentei emendas ao Plano Plurianual de Investimentos (PPA 2008/2011), à Lei de
Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento da União
para que estados e municípios criem a infraestrutura
necessária à aplicação da Lei Maria da Penha.
Desde o mandato de deputada federal e agora
como senadora, fui autora e relatora de várias emendas destinadas a beneficiar mulheres em situação de
vulnerabilidade ou em situação de risco de vida.
No PPA, coloquei emendas para a criação dos
Centros de Perícia Médico-Legal Especializados no
Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica
e Familiar, implantação dos Núcleos de Defensoria
Pública Especializada e a inclusão de mulheres em
situação de violência como público-alvo do Programa
de Segurança Pública com Cidadania-Pronasci.
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Também priorizei recursos para projetos de qualificação profissional e de produção associativa às
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e
da agricultura familiar, visando apoiar a emancipação
econômica e política das mulheres.
Na LDO, apresentei emendas estabelecendo
prioridades nos programas habitacionais da Caixa
Econômica Federal para a construção de moradias
destinadas aos idosos, deficientes físicos e às famílias
chefiadas por mulheres.
Trabalhei na Comissão de Educação da Câmara
para que a lei que criou o Fundeb também contemplasse com recursos públicos as creches comunitárias,
e para a ampliação do piso nacional dos professores,
atividade em que a presença da mulher é majoritária.
Com emendas individuais ao Orçamento, assegurei recursos para a construção de 17 creches,
sendo três em Boa Vista e uma em cada um dos demais municípios de Roraima. Serão construídas com
recursos do FNDE e equipadas com recursos do Pró-Infância, do MEC.
Também consegui liberar recursos para o Projeto “Mulheres na Luta Conta a Violência em Roraima”,
que tem como principal foco a formação de mulheres
camponesas para atuarem como multiplicadoras na
conscientização de todas as práticas violentas (físicas,
morais e psicológicas), assim como a divulgação dos
mecanismos preconizados na Lei Maria da Penha para
coibir esta violência e punir os agressores.
Pensando no direito das mulheres a terem creches para deixar seus filhos em quanto trabalham,
conquistei, por meio da apresentação de emendas
individuais ao Orçamento Geral da União, propostas
de alocação de recursos para a construção de 18 creches em Roraima.
Sendo uma em cada município do interior e quatro em Boa Vista, as administrações municipais tiveram
o direito de receber pelo menos 500 mil reais para a
construção da creche.
Nestas creches, as mães poderão deixar suas
crianças em tempo integral, com alimentação, educação, segurança e assistência à saúde.
Lutei por recursos para a capacitação de profissionais para atendimento às mulheres em situação
de violência.
Também envidei esforços para conseguir recursos
para a qualificação e o esclarecimento de mulheres do
campo em relação à Lei Maria da Penha.
Por oportuno, e neste particular, penso que, governos e sociedade devem se empenhar na realização
de mais pesquisas sobre a situação das mulheres da
floresta e do campo, para dar conhecimento à face das
mulheres que se veem distantes das políticas públicas.
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Neste pronunciamento, meu intento é cobrar estruturação nos estados e municípios para a aplicação
da Lei Maria da Penha e implementação de medidas
protetivas em benefício das mulheres vítimas de violência doméstica e sexual, com a ampliação da rede de
serviços especializados de atendimento nas cidades.
Assídua acompanhante dos debates sobre violência e das ações governamentais sobre o enfretamento ao fenômeno da violência de gênero, registro
aqui, minha preocupação: temos 5.565 municípios no
país, mas contarmos apenas com 475 as delegacias
especializadas no atendimento a mulheres vítimas de
violência, 68 casas abrigo para acolher mulheres em
situação de risco, 146 centros de referência, 147 juizados especializados ou Varas adaptadas para julgar
casos de violência doméstica e familiar, 56 núcleos
de atendimento nas defensorias públicas, e outros 19
núcleos nos ministérios públicos estaduais.
Os estados de São Paulo, Paraná, Tocantins e
Roraima ainda não têm organismo governamental de
políticas para as Mulheres. As capitais Curitiba/PR,
Maceió/AL, Teresina/PI, Aracajú/SE e Cuiabá/MT também não criaram ainda seus organismos.
Considerando que no Brasil, a média de casos
é de 3,9 homicídios por 100 mil mulheres, considero
imprescindível que mais delegacias de defesa das
mulheres sejam instaladas em todas as regiões do
País, principalmente na área rural e na floresta, onde
as distâncias também são responsáveis pela violência
doméstica e a impunidade dos agressores.
Aproveitando, informo que a sistematização e o
monitoramento de dados de violência contra a mulher
no Brasil será o tema da audiência pública de hoje,
da CPMI.
Estarão no comando deste debate, Cecília Sardenberg, representante do Observe; Wania Pasinato,
integrante do Núcleo de Estudos da Violência da USP;
Lia Zanotta, que representa o Núcleo de Estudos e
Pesquisas Sobre a Mulher da UNB; e Miriam Grossi,
representante do Núcleo de Identidades de Gênero e
Subjetividade da UFSC.
Enfim, a exemplo de que fazem outras colegas
de parlamento, quero dar minha contribuição nesta
questão. Muito obrigada.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no dia de amanhã, teremos aqui, neste Plenário, sessão especial destinada
a celebrar a vida e a obra de um brasileiro ilustre,
cuja existência marcou uma geração de profissionais,
médicos, políticos, familiares e de todos aqueles que,
como eu, tiveram a honra de partilhar seu convívio. Ex-Senador da República, ex-Governador do Estado do

850

12378

Sexta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ceará, ex-Deputado Federal, ex-Deputado Estadual, o
médico José Waldemar de Alcântara e Silva, nascido
em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, deixou um
legado inestimável de valores e um exemplo vivo na
lembrança de todos nós.
Infelizmente, Sr. Presidente, por conta de compromissos profissionais assumidos anteriormente, não
poderei estar presente à sessão de amanhã, o que
muito me traz pesar. Eu não poderia, contudo, deixar
de fazer este registro – um registro breve, mas autêntico e cheio de significado para mim – em lembrança
da memória do Doutor José Waldemar.
A biografia desse brasileiro ilustre é bastante
conhecida e encontra-se registrada em diversas publicações, além de estar disponível em várias fontes na
internet. Ela é extensa, rica, variada. Eu não diria que
se trata apenas de uma história de vida, mas de uma
lição de vida, um exemplo eloqüente a inspirar novas
gerações nos caminhos de uma existência profícua e
doada ao amor ao próximo.
De fato, Sr. Presidente, o Doutor José Waldemar
foi uma daquelas pessoas com o raro dom de doar-se
de um modo que ultrapassa os padrões usuais, mesmo
na área de saúde, pródiga em pessoas com esse perfil.
Falamos de um homem que não se restringiu a
realizar um projeto pessoal – o que já seria meritório –,
também não se limitou a dedicar-se a família – o que
teria sido digno de louvor –, tampouco foi suficiente para
ele contribuir dentro da esfera de sua atividade profissional – o que ele o fez com destacado brilhantismo.
Falamos de um homem, Sr. Presidente, que, com
suas idéias, palavras e realizações, influenciou toda
uma sociedade – a sociedade cearense, a sociedade
brasileira. Falamos de um homem que, não cabendo
em si, “transbordou” em benefício de todos nós, que
tivemos a honra e o prazer do seu convívio.
Aproveito que já mencionei a dedicação de nosso
homenageado à família, Sr. Presidente, para destacar
esse aspecto da vida do Dr. José Waldemar. O fato é
que quando um homem tem o dom de multiplicar-se
nos que o rodeiam, nada mais natural que vermos o
fruto, o seguimento de seu exemplo, naqueles que lhe
são mais íntimos: seus familiares. Não é por menos
que foi instituída, em Fortaleza, a Fundação Waldemar
Alcântara, uma entidade não governamental, sem fins
lucrativos, que presta em seu nome uma justa homenagem para aquele que dedicou toda a sua vida ao
ensino, à pesquisa e a assistência social aos mais
necessitados.
De fato, sabe-se que a máxima “faça o que eu
digo, não faça o que eu faço” revela o farsante, aquele
cujas palavras não condizem com as ações, e ninguém
melhor do que os familiares para pôr à prova a coerên-
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cia entre as palavras e o viver de alguém. Pois bem,
os familiares do Dr. Waldemar parecem ter encontrado
harmonia entre sua pregação e suas ações, pois vários deles seguiram o exemplo deixado pelo patriarca.
São pessoas de meu convívio, Sr. Presidente,
pessoas com quem mantenho amizade e por quem
tenho o mais profundo carinho e consideração. Uma
família alicerçada no fundamento sólido deixado pelo
exemplo correto do homem público que soube viver
com coerência, com autenticidade, uma vida em favor
de seus concidadãos.
A vida de um homem na terra é como uma semeadura no campo, Senhor Presidente, e, em grande
medida, os frutos podem ser colhidos – acredito eu –,
em sua família. É certo, também, que isso valerá para
o bem e para o mal! Semeie bem, e colherá bom fruto,
semeie mal, e mal haverá de brotar. Baseado nesse
pensamento, acredito poder afirmar com segurança que
não faltam na família do Dr. Waldemar exemplos de que
nosso homenageado lançou boa semente ao campo.
A esse respeito – e já finalizando –, eu gostaria
de destacar minha amizade para com um dos filhos do
nosso homenageado, o ex-Senador e ex-Governador
pelo Estado do Ceará: Lúcio Alcântara; destaco, ainda,
a grande admiração que nutro por um de seus netos,
o ex-Deputado Léo Alcântara, meu amigo e colega de
mandato na época em que ocupei uma ? cadeira na
Câmara. Por fim, registro meus cumprimentos, também, para com uma das filhas do Dr. Waldemar, Lília
Maria de Alcântara e França, servidora concursada
desta Casa, lotada na Consultoria Legislativa, que
muito bem representa a família Alcântara no Senado,
por meio de suas contribuições técnicas de altíssimo
nível na área de transportes.
Na pessoa desses familiares do Dr. José Waldemar de Alcântara e Silva deixo registrada minha
carinhosa recordação desse brasileiro tão ilustre, que
vive em nossos corações como exemplo a ser seguido;
registro também minha consideração e amizade por
sua família, que pode sempre contar com este amigo
para o bem do nosso povo e da nossa gente cearense e brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência comunica, antes de encerrar os
trabalhos, às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que
será realizada Sessão Especial amanhã, sexta-feira,
às 14 horas, destinada a comemorar o centenário do
nascimento de José Waldemar Alcântara e Silva, ex-Senador e ex-Governador do Estado do Ceará, nos
termos do Requerimento nº 1.572, de 2011. Acho
que é a primeira vez que teremos uma sessão à tarde
numa sexta-feira.
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E também haverá, no Congresso Nacional, uma
sessão especial na segunda-feira, dia 16 de abril, para
festejar o Dia do Índio. O Senador Vicentinho Alves já
havia me comunicado sobre essa importante sessão.
Com esses dois comunicados, encerramos os
trabalhos do dia de hoje.
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Que Deus ilumine todos nós. Até amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada asessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 48
minutos.)
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Ata da 58ª Sessão, Não Deliberativa
em 13 de abril de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária Da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim e Acir Gurgacz.
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 2 minutos e encerra-se às 13 horas e 2 minutos.)
O SR PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Há oradores inscritos.
O SR PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Encerrou-se em 12 de abril último o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara
nº 117, de 2006 (nº 4.796/2005, na Casa de origem,
da Deputada Jandira Feghali), que regula o exercício
profissional de Geofísico e altera a Lei nº 4.076, de 23
de junho de 1962.
Ao Projeto foram apresentadas as Emendas
nºs 1 a 4-CCT, como conclusão do parecer da Comissão Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática.
Ao Projeto foi apresentada a Emenda nº 5-Plen.
A matéria retorna às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de
Assuntos Sociais, para análise da emenda de Plenário.
É a seguinte a emenda:
EMENDA Nº 5 – PLEN
(Ao PLC nº 117, de 2006)
Dê-se ao Art. 2º do PLC 117 de 2006, que regula
o exercício profissional de Geofísico e altera a Lei nº
4.076 de 23 de junho de 1962 , a seguinte redação:
“Art ........................................................
I - aos portadores de diploma de graduação em Geofísica, Geologia, Física ou Engenharia Geológica expedido por instituições de
ensino oficiais ou reconhecidas pelo Ministério
da Educação;
II - aos portadores de diploma de graduação em Geofísica, Geologia, Física ou Engenharia Geológica expedido por estabelecimento
estrangeiro de ensino superior, depois de revalidado, de acordo com a legislação em vigor;
III – excepcionalmente, aos profissionais
de nível superior que, comprovadamente e

com registro em carteira profissional exerçam
a atividade de geofísico há pelo menos 3 (três)
anos ininterruptos no Brasil e que requeiram
os respectivos registros, dentro do prazo de 1
(um) ano, a partir da data de publicação desta Lei.”(NR)
Justificação
As atividades de Geofísica são, por essência,
uma atividade multidisciplinar, onde os profissionais
com Graduação em Física atuam de forma permanente. Cabe ressaltar que em particular da indústria
do petróleo tal graduação representa cerca de 25% do
efetivo da força da trabalho.
Vale, ainda, chamar atenção de que se leva em
torno de 03 anos para adquirir experiência de forma a
se obter capacitação plena, não se justificando, dessa
forma, um tempo tão longínquo de 08 (oito) anos para
a exigência de outros profissionais que já atuam no
mercado poderem, também, obter seu reconhecimento.
Como informação adicional, cabe destacar que
a PETROBRAS está realizando processo seletivo de
contratação de geofísicos exclusivamente com formação em Física, corroborando com a necessidade de
inclusão desta graduação no referido Projeto de Lei,
em consonância com as necessidades atuais do mercado. – Senador Lindbergh Farias.
O SR PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§§3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, dos seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
– Nº 223, de 2008 (nº 609/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária São Vicente
de Paula para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Nova Andradina, Estado do Mato Grosso do Sul;
– Nº 663, de 2009 (nº 1.269/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Comunicações da Paraíba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em frequência modulada na cidade de
Soledade, Estado da Paraíba;
– Nº 664, de 2009 (nº 1.270/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Comunicações da Paraíba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Triunfo, Estado da Paraíba;
– Nº 264, de 2010 (nº 2.244/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rede Tamandaré de Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Picuí,
Estado da Paraíba;
– Nº 29, de 2011 (nº 2.639/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural de Difusão Comunitária FM Cabana 103,3 para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Ananindeua, Estado do Pará;
– Nº 55, de 2011 (nº 2.779/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à SBC - Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Garrafão do Norte, Estado do Pará;
– Nº 199, de 2011 (nº 1.589/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Difusora de Catanduva Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Novo Horizonte,
Estado de São Paulo;
– Nº 226, de 2011 (nº 163/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Comunicação Pesquisa e Cultura Mipibuense para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São
José de Mipibu, Estado do Rio Grande do Norte;
– Nº 260, de 2011 (nº 2.981/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Ponto Norte Rádio FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Alpestre, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Nº 265, de 2011 (nº 3.024/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Dias & Novato Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Mato Verde,
Estado de Minas Gerais;
– Nº 269, de 2011 (nº 3.083/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Marano Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
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modulada na cidade de Garanhuns, Estado de
Pernambuco;
– Nº 300, de 2011 (nº 2.224/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação e Cultura
de Palmeira para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palmeira, Estado
de Santa Catarina;
– Nº 303, de 2011 (nº 2.519/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Sociedade Oeste
Catarinense Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina;
– Nº 306, de 2011 (nº 2.618/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Jaraguá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina;
– Nº 311, de 2011 (nº 2.879/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Sociedade Comunitária de Radiodifusão FM para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Alto Alegre do Parecis,
Estado de Rondônia;
– Nº 312, de 2011 (nº 2.894/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Planalto de Major Vieira
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Major Vieira,
Estado de Santa Catarina;
– Nº 315, de 2011 (nº 2.905/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fundação Frei Rogério para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Curitibanos,
Estado de Santa Catarina;
– Nº 319, de 2011 (nº 2.969/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio e Televisão Bandeirantes da Bahia Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Salvador, Estado da Bahia;
– Nº 321, de 2011 (nº 2.989/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão Star Radiodifusão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Piedade de Caratinga,
Estado de Minas Gerais;
– Nº 326, de 2011 (nº 3.022/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Terra FM Ltda. - ME para explorar ser-
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viço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Geraldo do Araguaia,
Estado do Pará;
– Nº 334, de 2011 (nº 108/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Esperança Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul;
– Nº 337, de 2011 (nº 122/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio São Paulo Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
– Nº 343, de 2011 (nº 170/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Social de Novo
Cruzeiro para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Novo Cruzeiro, Estado
de Minas Gerais;
– Nº 351, de 2011 (nº 210/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio e Televisão Grande Rio FM
Stereo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco;
– Nº 353, de 2011 (nº 251/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Sociedade Mineira de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Juiz de Fora,
Estado de Minas Gerais;
– Nº 355, de 2011 (nº 260/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Desenvolvimento
de São Bento de Caldas para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Rita de Caldas, Estado de Minas Gerais;
– Nº 362, de 2011 (nº 2.306/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária de
Radiodifusão de Dona Emma para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Dona Emma, Estado de Santa Catarina;
– Nº 374, de 2011 (nº 2.929/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Pró
Desenvolvimento Infantil de Parelheiros - ACCDIP
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
– Nº 391, de 2011 (nº 2.911/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Editora Magia Ltda. para explorar
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serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Nova Pádua, Estado do
Rio Grande do Sul;
– Nº 403, de 2011 (nº 3.015/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Caeté Sistema de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Caeté, Estado de Minas Gerais;
– Nº 407, de 2011 (nº 2.061/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural
de Salete/SC para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Salete, Estado
de Santa Catarina;
– Nº 422, de 2011 (nº 2.849/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Neusa e Lemos Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Cerejeiras,
Estado de Rondônia;
– Nº 428, de 2011 (nº 3.047/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Empreendimentos Radiodifusão Cabo Frio Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro; e
– Nº 441, de 2011 (nº 180/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Painense de Rádio para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pains, Estado de Minas Gerais.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Como oradores inscritos temos, primeiro, o Senador
Inácio Arruda, seguidos pelo Senador Mozarildo Cavalcanti, Senador João Durval, Senador Eunício Oliveira
e Senador Roberto Requião.
Senador Roberto Requião, permita-me, porque –
muita gente está nos assistindo neste momento – eu
havia anunciado a todos que nós estaríamos no Parlasul nesse fim de semana. E V. Exª, como Presidente
da Comissão, como ninguém me dá autoridade para
dizer que não fomos para a posse deles devido a uma
situação dos parlamentares argentinos, inclusive a minha, que vai ser transferida para o dia 23.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Ainda sobre esse assunto do Parlasul, Senador Paim...
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – E havia uma expectativa de que até amanhã...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
–... dia 23 é segunda-feira. Isso significa que nós teremos que ir domingo, porque segunda-feira nós teríamos um voo pela manhã de uma companhia uruguaia,
mas chegaríamos lá meio-dia e não poderíamos ir à
abertura do Parlamento. Agora o problema sério é que
domingo a empresa que nos transporta faz uma escala demoradíssima em São Paulo e nós levamos onze
horas para chegar ao Uruguai, enquanto que um voo
normal são de três horas, de aeroporto a aeroporto. O
ideal para nós é que todas as reuniões sejam feitas as
sextas-feiras, porque nós podemos sair na quinta, num
voo direto e não perderemos nenhuma sessão, porque
sexta-feira, que é hoje, o Senado da República não
tem deliberação. É um espaço para pronunciamentos.
Mas, Presidente, eu continuo preocupado com a
economia brasileira. A China anunciou o crescimento do seu PIB em 8,1. Era esperado muito mais, isto
significa dificuldades de venda e de preço para commodities brasileiras. Nós vendemos hoje no mundo
basicamente commodities agrícolas – soja, açúcar,
carne e café – e commodities minerais – petróleo e
ferro. Venderemos menos ou por preço menor, porque
a derrubada do ritmo de crescimento econômica da
China nos coloca em risco.
Os economistas que fazem avaliações anunciam
que 46,5% do poder aquisitivo do Brasil é da classe c,
mas ela está endividada com 40% da sua renda mensal. É um risco muito grande. É como aquele subprime
americano: créditos sem correspondentes e nutridos
aumentos de salários de salário podem levar à inadimplência, como ocorreu com os Estados Unidos com a
quebradeira toda. E nós estamos num processo de
paralisação do crescimento industrial em relação ao
crescimento das exportações, que são produtos naturais e que não são industrializados no Brasil.
Eu, desta tribuna já levei ao conhecimento do
Senado os dados da Abimaq. Em 1980, o Brasil produzia industrialmente mais que os tigres asiáticos. Ou
seja, Coréia do Sul, Tailândia, Malásia e China. Nós
produzíamos mais que eles todos. Estatísticas de 2010
mostram que nós não chegamos a 15% do que eles
produzem industrialmente. E as associações industriais
do País nos dizem que o nosso crescimento industrial
esse ano mal vai chegar a 2%. Nós estamos, então,
numa situação muito delicada.
Eu vejo, com satisfação, a reação da Presidenta
Dilma e do Ministro Mantega. Já é tarde, mas ainda é
tempo. Nós vamos, por falta de ação anterior, sofrer
mais do que devíamos. Mas a queda dos juros já sig-
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nifica alguma coisa. E mais uma vez a banca privada
resiste em colaborar com o Brasil.
V. Exª lembra que na crise de 2008, o Presidente Lula liberou o compulsório para irrigar a economia,
porque o oxigênio de uma economia capitalista é o
crédito, e os bancos privados aplicaram em Letras do
Tesouro e o Brasil conseguiu atenuar a crise através
do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES e
do BRDE. Mais uma vez, a banca privada, gulosa, que
tem os maiores lucros da história do planeta resiste
em colaborar com o País. Mas isso tudo me preocupa
e eu gostaria que as medidas tomadas pelo Ministro
Mantega e pela Presidenta Dilma fossem sistêmicas
e não pontuais como estão sendo agora. Mas estão
tomando medidas, e eu insisto que o discurso está
correto embora as medidas sejam tímidas.
As semanas que passaram, Sr. Presidente, foram
pródigas no Plenário, nas Comissões da Casa, neste
Senado e na Câmara dos Deputados e também na
mídia, de repente despertada para o problema. Enfim,
os dias passados foram pródigos em discursos, estudos e advertências sob a desindustrialização do Brasil.
Confesso que me cutucou um dedo de satisfação
ao ouvir pronunciamentos e ler sobre o assunto. Afinal
o tema tem sido uma das minhas obsessões desde o
primeiro discurso que fiz neste plenário, em fevereiro do ano passado, o discurso com que eu inaugurei
Na verdade, de mais tempo ainda. De longe, de
muito mais longe vem o meu desassossego com a
queda da produção industrial brasileira. Por exemplo,
no dia 28 de outubro de 1998, ocupei esta mesma
tribuna para avaliar o profundo impacto, o choque demolidor das reformas neoliberais das chamadas desregulamentações econômicas, adotadas pelo PSDB
– foi no meu primeiro mandato de Senador – então
no Governo: desregulamentações sobre o parque industrial brasileiro.
Se lesse aqui, nesta sessão, o discurso de 13
anos atrás, sem dizer que o fizera há treze anos, ninguém atentaria para a sua ancianidade, de tão atual.
Que dizia eu naquele discurso?
Dizia que, em meados da década de 80, o produto
industrial brasileiro representava 44% do nosso PIB e
que, em 1999, caíra para 23%. Dizia que o número de
trabalhadores na indústria era, no final dos anos 90,
34% menor que o contingente dos anos 80, Senador
Paim, e que, na primeira metade dos anos 90, mais
de 18% dos trabalhadores industriais haviam perdido
o seu emprego. E por quê?
Dizia em 1999 como se estivesse hoje dizendo:
“A abertura afoita, realizada sob o argumento de que o excesso de proteção levava à
ineficiência e de que era preciso modernizar
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o nosso parque industrial, tornando-o mais
competitivo internacionalmente, provocou e
continua provocando uma grande e generalizada quebradeira.
Escancaradas as portas, fomos invadidos
por toda a sorte de bugigangas e pelos cartéis
multinacionais que aqui se instalam, interessados apenas em conquistar o mercado interno.
A abertura, como instrumento de uma
modernização que nos tornaria em breve tempo
uma potência econômica exportadora e geradora de superávits comerciais, revela-se um
engodo. Estão aí as estatísticas, mostrando que
a maior parte dos investimentos estrangeiros
se dirigiu ao setor de serviços ou a setores
voltados ao mercado interno, quando não à
mera especulação.
Desindustrialização, desnacionalizações,
falências, desemprego. À burguesia industrial
brasileira restou apenas dois caminhos: a fusão ou a falência.
Lembra-se da KPMG, Senador Paim,
uma das grandes empresas de consultoria internacional? Ela apontava: mais de 75% dos
capitais envolvidos em fusões e aquisições no
Brasil, nos primeiros anos do Governo Fernando Henrique Cardoso, têm origem estrangeira. Anote-se que esse índice não passava de
14%, em 1992, quando se inicia o chamado
processo de abertura.
O que aconteceu com o setor de autopeças é exemplar, Senador. A diminuição radical
das tarifas, que chegaram ao absurdo dos 2%,
fez com que um movimento combinado de absorções e falências eliminasse o empresariado
nacional do setor.
E eles não sobreviveram porque eram
“atrasados”, incompetentes ou incapazes de
competir. Seria ofensivo ou fruto de profunda
tolice assim classificar, por exemplo, a Metal
Leve, a Cofap e a Freios Varga. Avançadíssimas
e em pleno caminho de internacionalização,
foram abatidas pela queda radical das tarifas,
pelos juros altos e pela falta de incentivos governamentais.”
É o que dizia, Senador, naquele fim de outubro
de 1999, desta mesma tribuna E acrescentava que, só
com a quebra do setor de autopeças, foram de roldão
250 mil empregos industriais e 3.200 fábricas. E não
eram quaisquer empregos. E sim empregos altamente
especializados: o crème de la crème do setor metalúrgico nacional.
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Além disso, viu-se que uma das primeiras providências das empresas norte-americanas que abocanharam o nosso setor de autopeças foi transferir para
os Estados Unidos os fantásticos laboratórios de pesquisa das fábricas por eles encampadas, assimiladas.
Dizia também eu, naquele outubro, que a desindustrialização e a ociosidade do parque fabril brasileiro
representavam cerca de US$250 bilhões parados, imobilizados; US$250 bilhões em máquinas, em tecnologia,
em pesquisas, em instalações, segundo o cálculo de
entidades representativas do setor.
Reafirmava, por fim, que aquela crise não era
obra do acaso, não era fortuita. Era resultado de uma
política que pretendia fazer da dependência a alavanca do nosso desenvolvimento – descrita com maestria
naquele livro do Fernando Henrique com o italiano
naturalizado argentino Enzo Faletto. A Teoria da Dependência, combinada com a absoluta submissão ao
Consenso de Washington, cegamente obediente aos
mantras de neoliberalismo, hipnoticamente repetidos:
privatização; diminuição do tamanho do Estado; desregulamentação; abertura econômica irrestrita e estabilização da economia, a qualquer preço; controle
dos salários e das aposentadorias; corte nos gastos
públicos, quer dizer, cortes na saúde, na educação, na
segurança e na infraestrutura.
Teoria da Dependência e Consenso de Washington, uma mistura deletéria, corruptora da economia
nacional. Eram os princípios-guia que distinguiam e
orientavam o governo de então, o governo de Fernando Henrique Cardoso.
Treze anos depois daquele discurso feito nesta
mesma tribuna, olho o País e vejo, com tristeza e desalento, que os princípios-guia da Teoria da Dependência,
do Consenso de Washington e do liberalismo econômico permanecem hoje, no nosso Governo, exatamente
os mesmos. Evidentemente, desde o Presidente Lula,
avançamos. Avançamos em algumas frentes, especialmente na frente social. Alegro-me, como se alegra V.
Exª e o Brasil todo, com os avanços.
Vibrei com cada iniciativa do Presidente Lula de
estender a mão solidária e fraterna do Estado aos mais
pobres e retirá-los da longa, tortuosa e sufocante noite do desamparo, do desespero ou da secular abulia.
Vi o rosto do povo revelar-se nas ruas centrais das cidades, nas lojas, nos shoppings, nos aeroportos, nas
praias e no trânsito.
O povo brasileiro, Senador Paim, tornou-se visível, para o horror de uma elite cada vez mais saudosa
da senzala; para escândalo de alguns jornalistas, bem
postados na grande mídia e alguns economistas consultores e analistas que, como os personagens caricatos de Nelson Rodrigues, passaram a gritar: quanto
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custa isso, quanto custa isso, quem está pagando a
ascensão das classes populares?
O mantra da vez da oposição passou a ser a
“gastança”. Misturaram o tal escândalo das despesas
pagas com cartões corporativos – diga-se, uma merreca, uma coisa absolutamente insignificante, criminosa,
absurda, mas insignificante do ponto de vista econômico –, com os gastos, com o Bolsa Família, com a
saúde, com educação, com moradias, com reajustes
ao funcionalismo e, ainda que modestos, aos aposentados, com infraestrutura, com os assentamentos rurais, com a pequena agricultura e botaram no mesmo
saco da tal “gastança”, que deveria ser combatida a
qualquer preço.
Claramente um pio sequer, uma vírgula que fosse
aos custos para o País, a produção e o trabalho das
políticas neoliberais. Nada sobre a conta dos R$250
bilhões da desindustrialização; nada sobre especulação financeira; o rentismo; o lucro dos bancos; nada
sobre a primarização da economia com o recuo do
País ao estágio colonial de exportador de commodities. Nenhum pio, nenhuma vírgula, tanto da oposição
quanto da base do Governo, porque se piassem e se
metessem a botar vírgulas, estariam contrapondo-se
aos tais princípios-guia da macro economia, os ditos
e decantados fundamentos econômicos.
Quanto a isso, unanimidade; quanto a isso, uma
sólida frente unida que eu nunca vi rompida neste Plenário. Vejo, sim, com frequência, os até comoventes
esforços de alguns Senadores e Senadoras da base
que tentam anular as críticas aos fundamentos neoliberais que embasam e embalam a política econômica
do País, desde os anos 90, com o desfilar apoteótico
de números sobre o crescimento da classe C.
Se da parte da oposição o mantra é a gastança,
da parte da situação, o mantra é a nova classe média. Cada um se engana com o prato de lentilhas que
lhe convém.
A verdade dos fatos é que o aferro, a obstinação,
o afincamento hoje aos fundamentos neoliberais, aos
princípios-guia do capitalismo financeiro representam,
Senador Paim, a renúncia, a abdicação de se construir
o Brasil-Nação.
Os teóricos da dependência fizeram escola, conquistaram discípulos, abduziram antigos e fervorosos
militantes da soberania nacional, da revolução brasileira.
Uma das consequências da crise financeira global
que explodiu em 2008 foi a redescoberta de Marx e de
Keynes, cujas recomendações protecionistas parecem
ter clara inspiração no velho Marx. E hoje nada mais
causa urticária, desarranjos mentais, colapsos nervosos e chiliques de monta que falar em protecionismo,
em tarifas privilegiadas para os brasileiros.
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Volto aqui às mesmas citações de Marx que fiz
no discurso de outubro de 1999. Na primeira metade
do Século XIX observava ele:
“O sistema protecionista é somente um
meio para criar em um país a grande indústria.
Por isso vemos que naqueles países em que
a burguesia começa a se impor como classe
(...) grandes esforços para implantar tarifas
protetoras”.
Em uma passagem de O Capital, Marx reafirma:
Marx reafirma:
“O sistema protecionista foi um meio artificial de fabricar fabricantes (...), capitalizar
os meios de produção (...) e abreviar o trânsito
do antigo ao moderno regime de produção.”
Parece que isso é absolutamente atual. Já Engels, referindo-se ao processo de desenvolvimento
norte-americano e a adoção de tarifas protecionistas
para enfrentar a competição das indústrias inglesas,
comenta: “Os norte-americanos preferem viajar com
bilhetes expressos para chegar muito antes ao seu
destino.” E chegaram! Chegaram, Senador Cristovam.
E mesmo na fase superior do capitalismo, com a
formação de grandes estruturas monopolistas internacionais como os trustes, os cartéis, os conglomerados
financeiros, nas primeiras décadas do século XX, Lênin
– o velho Lênin – retoma as teses de Marx e Engels
entendendo que se a dependência externa (a tese do
Fernando Henrique), na fase pré-industrial, estimulava
a formação do mercado interno, passava, em seguida,
a bloquear o desenvolvimento industrial. Diante disso,
Lênin defende os “movimentos nacionais de libertação”
– tese extraordinariamente conhecida pela esquerda
brasileira, cantada em prosa e verso em determinados
momentos de nossa história –, propondo a aliança dos
trabalhadores com a burguesia, para romper as amarras da dominação e da dependência, a fim de que os
países submetidos abrissem seus próprios espaços
em direção ao desenvolvimento.
Lamentei, em discurso aqui, outro dia, a previdência, a prevalência do pragmatismo, do fisiologismo, do
economicismo, do determinismo, do capitulacionismo
sobre a ideologia e a política, sobre as ideias e os debates das ideias. E mais uma vez deploro aqui o silêncio da esquerda, sua fuga à confrontação de teses e
principalmente sua recusa em debater e formular um
programa para o País que ultrapasse os horizontes
tão limitados quanto o aumento de número de consumidores da classe C e D.
Disse, lá atrás, relembrando o discurso que fiz
nesta tribuna em 1999, que os defensores da dependência, os condottieres da abertura, afirmavam que a
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abertura era um instrumento de modernização que, em
breve tempo, tornaria o Brasil uma potência exportadora. E mais: diziam que a encampação, a incorporação
da indústria de ponta brasileira, como a de autopeças,
que provocou 250 mil demissões, aumentaria as exportações nacionais. Mentira, mentira absoluta!
Em meu discurso de 1999, apontava a falácia,
a falseta do dependentismo, demonstrando que, com
todas as reformas e desregulamentações, com todas
as privatizações e com a desnacionalização da economia, nossas exportações continuavam patinando e
não representavam, à época, mais do que 9% do PIB,
enquanto a média mundial dos países mais desenvolvidos era de 20% do PIB.
E, hoje, Senador Cristovam, como estamos? Conquanto a mesma política que nos prometia um lugar
entre os maiores exportadores do Planeta continue a
vigir, hoje nossas exportações representam não mais
que 11% do PIB. Assim foi no ano passado, assim vai
ser este ano, no ano que vem, no outro, no outro e
ainda mais no outro ano.
Naquele discurso, como já deixei anotado em
parágrafos anteriores, mostrara também o catastrófico
recuo da participação do setor industrial na formação
do PIB brasileiro. Em meados da década de 80, essa
participação era de 44% e caiu para 23% nos últimos
anos da década de 90 – repito: de 44%, caiu para 23%.
No entanto, Srªs e Srs. Senadores, o que já era desgraça ficou pior ainda: no ano passado, a participação
da indústria no PIB foi de 14,6%, o pior índice desde
os anos 50, antes do programa de industrialização do
Presidente Juscelino Kubitschek.
Aprendi, ainda criança, no estudo da lógica, que
uma premissa errada leva necessariamente a conclusões erradas. A premissa errada são os tais princípios-guia do neoliberalismo que o atual Governo, o nosso
Governo se recusa a abandonar. E, como esses fundamentos levam a economia brasileira ao desequilíbrio,
a frequentes crises, lá vêm os remendões com suas
agulhas e linhas aplicando mais um retalho nessa colcha já inúmeras vezes costurada.
Até onde, Srªs e Srs. Senadores, a nossa economia suportará remendos? E há remendos bem-intencionados, como esse último embrulho, porque nem
de pacote quero chamá-lo, do Ministro Mantega. Até
quando será possível sobreviver com paliativos? Até os
retalhos sobrepostos não se esgarçarem? Até quando?
Aprecio os discursos da nossa Presidenta Dilma
e de seu fiel escudeiro, o Ministro Guido Mantega, especialmente quando a Presidenta fala sobre a sangria a
que alguns países da Europa estão sendo submetidos.
Aprecio. E nós? Os juros altos e o câmbio depreciado,
por exemplo, são assim mantidos para alimentar quem,
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para alimentar o quê? São mantidos por quê? Já há
uma sinalização de redução, mas não é sistêmica, é
tópica, é limitada, é débil, é tímida.
Senador Cristovam, como diria o meu velho amigo de Brasília Adriano Benayon, a tirania do capital
leva-nos a uma sangria financeira interminável. E essa
sangria não se estanca com aspirinas.
Mas a base do Governo nesta Casa não quer
ver e prefere virar o rosto para outro lado e cantar a
expansão da classe média, que já representa 46% do
consumo nacional e compromete em média 40% do
que ganha, ou seja, esse é um endividamento absoluta
e rigorosamente suicida diante dos juros praticados no
Brasil, mesmo com a pretendida e realizada redução
feita recentemente pelo nosso Governo Federal.
Srªs e Srs. Senadores, até quando vamos continuar fugindo do que importa? Até quando vamos nos
recusar a debater? Até quando?
Reconheço que avançamos, sim, em algumas
frentes e é por isso mesmo que me insurjo, que critico, porque esses avanços, a cada dia que passa,
veem-se ameaçados, porque, em vez de intervenções
substantivas, sistêmicas e estruturais na economia, em
vez de virar a mesa do cassino liberal, acrescentamos
remendos sobre remendos.
Hoje, tenho consciência de que o crescimento industrial não pode ser retomado da noite para o dia. O
projeto de uma planta industrial, mesmo que pequena,
leva um ano ou dois anos para ser estruturado, mais
algum tempo para ser implementado e, para ser posto
em movimento, um tempo maior ainda. O crescimento
industrial não é brincadeira para um fim de semana,
com políticas capazes de corrigir, da noite para o dia,
uma crise. Não é assim que isso ocorre.
Tenho lembrado sempre o Tratado das Manufaturas, de George Washington, levado ao Congresso
americano por Alexander Hamilton, que recusava o
neoliberalismo inglês da Companhia das Índias, que
queria transformar a Inglaterra numa fornecedora de
mão de obra barata e de insumos não transformados
para movimentar a indústria inglesa. O Tratado das
Manufaturas apostava na inovação, no crédito, no
crescimento econômico, na valorização da economia
americana, que passa a ser chamada de “nova economia americana” e que levou os Estados Unidos a
um processo fantástico de desenvolvimento e de liderança no Planeta. Mas isso não acontece de uma
hora para outra.
Neste momento, além de medidas atualizadas
à realidade concreta do Brasil que, de certa forma,
se inspirem no Tratado das Manufaturas, de George
Washington, nós deveríamos apostar numa economia
agrícola.
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Parece ser uma contradição, Senador Cristovam,
com o meu discurso, mas lembro o new deal norte-americano, depois da crise de 1927/1929. Lembro-me
do Presidente norte-americano nas suas “conversas
ao pé do fogo”, pelas quais se dirigia, pelo rádio, ao
país inteiro, dizendo: “Se as cidades queimarem, os
campos se levantarão e reconstruirão as cidades; se
os campos queimarem, as cidades morrerão de fome”.
Ele aposta na velocidade da recuperação agrícola: as
pradarias se transformam em milharais, porque o espaço de recuperação agrícola é extremamente rápido
em comparação com a recuperação industrial. Joga-se uma semente à terra, a fotossíntese se estabelece,
existem a colheita e a industrialização. A par disso, a
eletrificação do interior possibilitou a compra de um
triturador de grãos e de uma ordenadora mecânica
elétrica e provocou, de forma rápida, o renascimento
da esperança do norte-americano. As prateleiras das
lojas, abarrotadas de mercadorias não vendidas, voltaram a circular, e se estabeleceu esse moto-contínuo
virtuoso do crescimento econômico. E o crescimento
econômico não se deu só por aí. Foram grandes investimentos na indústria, financiamento, inovação tecnológica, mas o new deal devolveu a esperança ao povo
norte-americano.
Estou propondo um new deal à moda americana,
quando o milho se transforma, sob a visão da moderna tecnologia, em 99 subprodutos, o que, ainda hoje,
é a base da alimentação do norte-americano? Não.
Estou pensando na diversificação da agricultura. Estou pensando numa prevenção calcada numa aposta
na pequena e média propriedade e na diversificação
para o mercado interno. Estou pensando no salário,
no aumento salarial para os brasileiros, no poder aquisitivo contínuo e na possibilidade de diversificação da
alimentação produzida por pequenas e médias propriedades, estimuladas com financiamento barato. Penso
numa reforma agrária de verdade, antecedida por uma
reforma agrícola que valorize as propriedades que já
existem, numa espécie de colchão de amortecimento
para a crise que vem aí.
Nós estamos atrasados. Já é tarde, mas ainda há
tempo. Nós temos de pensar na reforma estrutural, na
recuperação do desenvolvimento econômico, mas, em
curto prazo, a velocidade da recuperação da economia
interna tem de apostar na diversificação da produção
agrícola das pequenas e médias propriedades, o que
é possível, dada a velocidade de crescimento e a efetivação da economia agrícola.
A nossa Presidenta precisa abrir os olhos para
isso. Deve esperar que os banqueiros resolvam o problema do financiamento? Não! É financiamento público!
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O Presidente Lula, na crise, quando diminuiu o
depósito compulsório dos bancos, esperava irrigar a
economia com o oxigênio necessário ao capitalismo.
O que fizeram os banqueiros? Compraram títulos do
Tesouro, porque não queriam se submeter a nenhum
risco. Submeteram-se, sim, ao Acordo de Basileia, que,
acima de tudo, visava à garantia do seu capital e da
sua liquidez. Não pensaram no Brasil, não têm nada
a ver com o país real, com o compromisso nacional.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez,
venho à tribuna, como membro da base do Governo,
para pedir à nossa Presidenta que abra os olhos, porque o mais é divertimento. O mais é divertimento: é a
cassação de um aqui, é a corrupção de outro ali.
A grande corrupção do Brasil é a corrupção do
capital vadio, que não produz uma peça, um botão,
uma máquina, que não gera um emprego e que vive
de juro, parasitando a economia brasileira. O grande problema é a primarização da economia. Vamos
resolver, sim, esses problemas de corrupção, de forma – espero –extraordinariamente rápida, embora eu
fique meio envergonhado com o que ocorreu ontem,
quando cinco Senadores declinaram da responsabilidade de assumir a relatoria da Comissão de Ética. No
entanto, acho que, apesar desse fato, que deslustra
de certa forma o Senado da República, a limpeza será
feita rapidamente.
Mas não podemos transformar isso num divertimento nacional – a palavra vem do latim divertere,
que significa “desviar do que importa” –, porque temos
de tratar dos problemas estruturais. Precisamos de
intervenções definitivas e sistêmicas. Já é tarde, mas
ainda há tempo, e as medidas tomadas agora, embora débeis, para as quais não vejo efeito imediato, nem
no médio prazo, não podem ser criticadas, pois já são
alguma coisa. Mas é preciso que o Governo Federal
acorde para a realidade que vamos viver na economia
daqui para frente: 17,5% de inadimplência nos cheques
especiais e nos cartões de crédito; crise nos países
mais desenvolvidos que pretendem apenas utilizar o
Brasil como mercado para seus produtos.
Nós temos de ampliar necessariamente o mercado interno, de aumentar salários e de viabilizar o desenvolvimento, e um caminho razoável para isso é mexer
com a pequena e média agricultura, diversificando a
produção, recuperando a possibilidade de consumo de
alimentos já esquecidos, porque estamos nos encaminhando, Senador Cristovam, para uma ração humana na base de soja e de um ou outro produto, um ou
outro cereal. A diversificação desaparece, o processo
cultural da alimentação do País é esquecido, e temos
de nos encaminhar, de novo, para a recuperação de
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dados culturais e da economia. E o caminho, a meu
ver, neste momento, de forma urgente e efetiva, é esse.
Senador Cristovam, com prazer, concedo-lhe
um aparte.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Senador Requião, fico feliz que, no meio de toda
essa crise que nós atravessamos, o senhor não deixa
de falar e cobrar os aspectos de ordem moral, como
este – o constrangimento de ver Senadores recusando
relatoria –, mas não fique só nisso, que é circunstancial, que é temporal, e traga aqui o debate das coisas
substanciais, permanentes da economia e da sociedade brasileira. Estou totalmente de acordo com o senhor que o pacote ou embrulhozinho mesmo, como o
senhor disse, não é para ser recusado, mas ele é absolutamente insuficiente. Há poucos meses, elaborei
um texto em que eu dizia que a economia está bem,
mas vai mal. Ou seja, os indicadores hoje passam
a impressão de uma economia com o sexto PIB do
mundo, inflação razoavelmente sob controle, mas ela
não vai bem. Ela não vai bem quando a gente analisa
os riscos adiante, provocados, Senador Durval, pelo
câmbio, pela infraestrutura, pela burocracia, por todos
os aspectos que a gente sabe que levarão a uma crise
de constante desindustrialização. E a industrialização
por que vem? Vem pelo câmbio? É claro que vem pelo
câmbio. Vem pela abertura dos portos? Vem. Vem pelo
uso da importação com âncora cambial para impedir a
inflação? Vem. Vem do custo de infraestrutura? Vem.
Mas vem, sobretudo, da incapacidade brasileira de
competir internacionalmente. O protecionismo termina sendo necessário pela incapacidade de concorrer.
E o pior é que, quando a gente protege, aí se acostuma com a proteção e não concorre. A Presidenta,
mais uma vez, e seu Ministro fazem pequenos ajustes
sem levar em conta o fundamental, o substancial de
uma revolução que faça uma inversão, uma inflexão –
melhor dito – na economia brasileira. A agroindústria
pode ser o caminho.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Como aquele prefeito falsamente moralista, que corta
o cafezinho dos funcionários, mas é extraordinariamente generoso com os empreiteiros e os vendedores de
produtos para a prefeitura.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
É. Não deixa de ser isto: corta o cafezinho, mas continua deixando o grande buraco que as pessoas não
veem todo dia, e usando demagogia. Mas, voltando,
nós precisamos fazer da economia brasileira um setor
produtivo de indústria com capacidade de competição.
E a competição? Estão errando na maneira como eles
imaginam. Eles imaginam que a competição vem de
uma redução de custos, com base em sacrifícios fiscais.
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Lá adiante, esse sacrifício fiscal vai cobrar um preço.
Porque alguns serviços vão deixar de ser utilizados ou,
pior ainda, porque virá a inflação para cobrir o rombo.
A verdadeira concorrência, a capacidade competitiva,
não vem apenas e nem, sobretudo, da redução de
gastos pela desoneração fiscal, velho, velhíssimo instrumento; vem da capaz inovação. A Coreia não está
se industrializando por causa de desoneração fiscal,
mas porque ela inventa isto, inventou isto. Isto é coreano, chama-se Samsung, não se chama Apple. Aqui
vai se produzir como Apple porque aqui vai se copiar o
que a gente tem lá fora. A gente não tem capacidade...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Na verdade, Senador, nós vamos montar. Nós
não produzimos nem sequer um componente dessa
maquineta.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Nós vamos montar, graças a exonerações fiscais. Isto
aqui se chama... Eu nem sei o nome, mas foi fabricado
na Finlândia porque foi inventado lá. Dois países que,
dez, dez eu não digo, mas trinta anos atrás, estavam
em situação pior que a brasileira. Os dois saindo de
guerras: um, de uma guerra civil destruidora, a Coreia;
o outro, uma guerra contra a União Soviética, que tomou um pedaço do território. Esses conseguiram dar
um salto. E como é que conseguiram dar um salto?
Por meio da construção de um sistema nacional de
conhecimento que tem por base, em primeiro lugar,
a educação de base, mas tem por base também o
sistema S – no caso deles não sei como é –, tem por
base as indústrias. Indústria tem que ser geradora de
conhecimento; no Brasil, são imitadoras do conhecimento externo. O setor industrial brasileiro tem aversão a criatividade. E o pior é que as universidades
brasileiras têm aversão ao setor empresarial. Não conversam. Nós precisamos prestigiar as universidades,
mas, sobretudo, a educação de base. A Presidenta
vem de fazer um acordo no MIT. É mais um pacote,
não é a revolução. É um pacote. Ruim? Não, bom pacote; mas não é a revolução. A revolução se daria se
a gente tivesse grande ensino médio aqui para todos.
Aí, em vez de 75 mil nós mandaríamos 750 mil, como
faz a China, corrigindo para o nosso tamanho, menor.
A gente mostraria que eles chegariam lá em número
grande e iriam aproveitar. Lamento dizer, mas, dos 75
mil – quando chegar a isso; vai levar uns dez anos –,
muitos, mas muitos, não serão capazes de aproveitar
o que as universidades estrangeiras vão oferecer. E
aí está o seu assunto e o meu aqui ultimamente: a esquerda. Nós não temos esquerda, porque a esquerda
brasileira virou a esquerda apenas da taxa de juros
baixa. Ela não tem discurso, não tem proposta, não
tem transformação, não tem gosto pela palavra revo-
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lução. E tem, sim, espaço para uma revolução hoje. A
revolução brasileira, hoje, é o filho do trabalhador na
mesma escola do filho do patrão. Não é mais a velha
revolução de tomar o capital do capitalista e dar para o
trabalhador. Não funcionou. Até porque, no meio, entre
o capitalista e o trabalhador, vem o Estado. E sabemos
que o Estado carrega uma vocação corruptora e corrupta, por mais que tentemos impedir isso. É a escola
que vai poder fazer com que este País se transforme,
usando o cérebro desperdiçado, incinerado do povo
brasileiro como máquina de fabricar inovações para
outras máquinas que vamos vender, com competitividade, no exterior. Falta esse discurso aqui, que o senhor
felizmente traz, felizmente coloca sempre aqui. Falta
a visão transformadora, revolucionária, modificadora.
E não esquerda de pacotes, como a gente teve a direita fazendo durante tantos anos. E cada pacote que
a gente faz já precisa de outro. O Sr. Mantega já deve
estar trabalhando no próximo pacote, para corrigir os
buracos que este vai criar. E ele não trabalha no Plano Nacional de Educação. Na Comissão que o senhor
preside, quando ele veio, não sei se foi em outra... Foi
em outra, a de Assuntos Econômicos. Quando perguntei a ele sobre o PNE, ele praticamente não sabia
o que era. Aí disse: “Mas nós vamos colocar 7% do
PIB”. Olhou só o lado financeiro. Ele não percebeu que
a escola muda a indústria, que a luta contra a desindustrialização passa por uma visão clara do Governo
para os aspectos imediatos, mas passa pela visão do
Governo no longo prazo. E aí é o sistema educacional
que vai dar a resposta.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Mas nessa questão da educação, temos, pessoalmente, eu e V. Exª, alguma responsabilidade. Nós
estamos na Comissão de Educação. Vejo no Ministro
Aloizio Mercadante uma disposição muito grande de
patrocinar mudanças que sejam sugeridas, geradas
dentro do Ministério ou mesmo no Congresso. E temos
de trabalhar nesse sentido.
Outro dia, trouxemos ao Senado uma representante da Embaixada da Finlândia, que fez uma exposição singela, mas extraordinariamente bonita, expondo,
mais do que o sistema, a filosofia da educação finlandesa. Nós vamos andar sim.
Agora, quanto a essa vocação de corrupção do
Estado, Senador, não concordo com V. Exª de uma
forma absoluta. Está corrupto sim, mas eu vejo a organização da sociedade no modelo freudiano: se o
pai não é uma figura forte, o filho ou a filha se espelha na mãe; se a mãe e o pai são fracos, o exemplo
vai funcionar fora.
E se os partidos políticos se jogam nessa corrida do Estado patrocinado pelo capital, no roubo para
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financiamento de campanha, a referência desaparece. E quando o Estado é o Estado que patrocina e os
partidos toleram a corrupção... Existem personalidades
da política brasileira que criticam o Palocci porque dizem dele: “Ele roubou para ele, não foi para a causa”.
Então, se fosse para a causa, se fosse para a campanha, estaria tudo bem. Quando essas referências
desaparecem, a sociedade inteira fica desorientada.
É por isso que, neste momento de CPI e de funcionamento do Conselho de Ética, o Senado precisa
dar um exemplo, primeiro, de direito ao contraditório,
de resposta, de garantias de defesa absolutas, mas
também de rapidez, de celeridade e de firmeza.
Senador Paim, nas nossas sextas-feiras já é tradição a generosidade quanto ao uso do tempo. Agradeço
a V. Exª e aqui termino a minha intervenção, esperando
que a tentativa das segundas e das sextas-feiras de
trazer para o País um debate sobre a economia acabe
semeando alguma coisa e produzindo algum resultado.
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Roberto Requião.
De fato, às segundas e sextas, procuramos ser
mais tolerantes quanto aos horários para suscitar o
bom debate, como esse que foi provocado por V. Exª,
sobre economia, da tribuna do Senado. Meus cumprimentos por seu pronunciamento. Parabenizo também
o Senador Cristovam pelo aparte.
Agora, a palavra é do Senador João Durval.
Senador João Durval, V. Exª está convocado,
convidado e homenageado na tribuna do Senado,
para usar a palavra.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) foi criada
pela Lei n° 3.692, de 15 de dezembro de 1959, com
o objetivo de encontrar soluções para diminuir a
grande disparidade de desenvolvimento entre o Nordeste e o Centro-Sul do País. A área de atuação da
Sudene abrange os nove Estados da região, o extremo norte de Minas Gerais, toda a porção mineira
do Vale do Jequitinhonha e o norte do Espírito Santo.
Pela Lei Complementar n° 125, de 03 de janeiro
de 2007, sua estrutura administrativa compõe-se de:
Conselho Deliberativo; Diretoria Colegiada; Procuradoria-Geral, vinculada à Advocacia-Geral da União; e
Ouvidoria.
O Conselho Deliberativo, que é a instância
mais importante do órgão, é integrado pelos Governadores dos nove Estados nordestinos; pelos
governadores de Minas Gerais e do Espírito Santo;
pelos Ministros de Estado da Fazenda, da Integração
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Nacional e do Planejamento Orçamento e Gestão; pelos
Ministros de Estado das demais áreas de atuação do
Poder Executivo; por três representantes dos Municípios de sua área de atuação; por três representantes da classe empresarial e três representantes
da classe dos trabalhadores, de sua área de atuação;
pelo Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S/A;
e pelo Superintendente da Sudene.
O Conselho Deliberativo, que conta com o
apoio administrativo, técnico e institucional de sua
Secretaria-Executiva, tem as seguintes atribuições:
– estabelecer as diretrizes de ação e formular as
políticas para o desenvolvimento de sua área de atuação;
– propor projeto de lei, que deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, para aprovação e
deliberação, com o plano e os programas regionais
de desenvolvimento que deverão ser executados;
– acompanhar e avaliar a execução do plano e
programas regionais do Nordeste e determinar as
medidas de ajustes necessários ao cumprimento
dos objetivos, diretrizes e metas do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDN);
– criar comitês permanentes ou provisórios, fixando, no ato da sua criação, suas composições e atribuições;
– estabelecer os critérios técnicos e científicos
para delimitação do semiárido, incluído em sua área
de atuação.
O PRDN tem como objetivo:
– diminuição das desigualdades espaciais e interpessoais de renda;
– geração de emprego e renda;
– redução das taxas de mortalidade infantil;
– redução da taxa de analfabetismo;
– melhoria das condições básicas de habitação;
– universalização do saneamento básico;
– universalização dos níveis de ensino infantil,
fundamental e médio e fortalecimento do processo
de interiorização do ensino superior;
– garantia de implantação de projetos para o
desenvolvimento tecnológico;
– garantia de sustentabilidade ambiental.
As receitas da Sudene são originárias das
seguintes fontes: dotações orçamentárias consignadas no Orçamento-Geral da União; transferências
do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDN),
equivalentes a 2% do valor de cada liberação de recursos; e de outras receitas previstas em lei.
O seu idealizador, o ilustre Presidente Juscelino
Kubitschek, que decidira mudar radicalmente as
condições socioeconômicas e políticas do Nordeste,
pensou em medidas de grande impacto para impulsionar
a economia regional, tais como projetos eficientes de
irrigação em áreas úmidas, assistência rural, créditos
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atraentes aos agricultores, cultivo de plantas resistentes à seca e ambicioso programa de industrialização, com amplos incentivos fiscais. Para coordenar
esse grande trabalho, o Presidente Juscelino nomeou
o brilhante economista Celso Furtado para assumir o
cargo de superintendente do órgão.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de acordo com os especialistas que se dedicam ao estudo da
realidade nordestina, a Sudene surgiu em decorrência de condições políticas e socioeconômicas locais
bastante específicas. Portanto, na opinião desses
autores, ela foi criada para abrir uma nova perspectiva
de desenvolvimento econômico na área mais pobre
do País, para neutralizar o perigoso clima de tensão
social que crescia no campo, para evitar um possível
desequilíbrio das relações políticas e sociais e para
reduzir qualquer risco à normalidade democrática,
em nível regional e nacional.
Nesse sentido, ao que tudo parece indicar, a Sudene surgiu como uma alternativa pensada pelas
classes dominantes, para acomodar os diversos interesses políticos, sociais e econômicos que estavam
em conflito, no final da década de 1950. Não nos podemos esquecer de que, naquela conjuntura política,
o ambiente urbano e rural no Nordeste estava tenso.
No campo, os movimentos sociais de contestação
se espalhavam por todos os Estados. De um lado, estavam os proprietários de terras, que não aceitavam
abrir mão dos seus privilégios seculares. De outro,
os camponeses e flagelados, pobres e miseráveis, expulsos e perseguidos pelos senhores de engenho e
fazendeiros, representados pelas chamadas “ligas
camponesas” em ascensão, lideradas pelo então
Deputado Estadual, de Pernambuco, Francisco Julião.
Na mesma trincheira popular, encontrávamos
o chamado setor progressista da Igreja Católica, intelectuais de esquerda, partidos políticos clandestinos e
estudantes ativistas. Convém dizer que, três anos antes da criação da Sudene, em 1956, bispos da região,
reunidos em Campina Grande, no Estado da Paraíba,
lançaram um manifesto de alerta dirigido ao Governo
Federal, no qual destacaram os principais problemas
regionais e pediram providências urgentes para alcançar
as soluções. Estima-se que o grito de alerta, dado
por esse setor da Igreja Católica, que contava com o
apoio de outras vozes importantes do Nordeste, tenha
sido determinante para que o Presidente Juscelino Kubitscheck assumisse uma posição mais firme em relação ao atraso do Nordeste e decidisse criar a Sudene.
Nos últimos 53 anos, a Sudene experimentou
momentos de grandeza e de instabilidade. Perdeu
o dinamismo durante os 21 anos de regime militar,
sofreu críticas quanto ao seu desempenho; enfrentou
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o descrédito; amargou graves denúncias de corrupção;
foi extinta pela Medida Provisória n° 2.145, assinada pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no dia 2 de maio de 2001,
e ressuscitou, no final do primeiro governo do ex-Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do
Decreto n° 6.198, de 28 de agosto de 2007.
Apesar dos altos e baixos de sua história, a
Sudene, nos seus cinco primeiros anos de atuação,
ou seja, até a eclosão do golpe militar de 1964, sob a
direção competente do eminente economista Celso
Furtado, ganhou respeitabilidade no Nordeste, em todo
o Brasil e em nível mundial. Como disse no início deste pronunciamento, ela nasceu de um amplo debate
social e se tornou, em pouco tempo, o maior e mais
importante espaço democrático e político-institucional
para o desenvolvimento, jamais visto em nosso País.
Sr. Presidente, nós, hoje, assistimos à seca destruindo praticamente o Nordeste: animais morrem, as
pessoas que moravam ou que moram naquela região
mudam-se para a periferia das grandes cidades, enfim,
estamos vivenciando uma seca terrível, talvez uma das
piores que o Nordeste já enfrentou.
Então, é preciso que o Governo Federal, através
da nossa Presidente Dilma Rousseff, tome outras providências urgentes para melhorar a situação da nossa
gente pobre, sofrida, do Nordeste.
Eu falo assim, Sr. Presidente, porque, quando fui
Governador do meu Estado da Bahia, no século passado, de 1983 a 1987, percebi que os recursos que
a Sudene arrecadava eram praticamente distribuídos
em maior quantidade para o setor industrial e pouco
para o setor agrícola. Então, resolvi tomar a iniciativa,
como Governador, e, usando recursos do Estado da
Bahia, fiz uma série de obras importantes que hoje
estão servindo, não muito, mas servindo à Bahia, à
região mais pobre da Bahia, que é o semiárido.
Perfurei, Sr. Presidente, 4.700 postos tubulares em toda a região do semiárido; construí grandes
barragens, como a de Mirorós, na região de Irecê; a
barragem de São José do Jacuípe. E necessário seria que aqueles que me sucederam seguissem esse
caminho, para que não estivéssemos vendo agora a
terrível situação da seca no Nordeste do nosso País.
Apelo à Presidente Dilma Rousseff para que adote
providências imediatas, a fim de melhorar a situação
do nosso sofrido Nordeste.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador João Durval,
pelo pronunciamento, mostrando a preocupação do
semiárido, a seca do Nordeste.
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Acredito que o Governo deverá tomar medidas
urgentes, porque a sede tem toda relação com a vida,
e a vida não pode esperar.
Então, meus cumprimentos a V. Exª.
Eu queria também cumprimentar V. Exª pelo relatório feito ao meu projeto, que trata da questão do
gari, porque, no seu parecer, que é favorável, está contemplado o adicional de insalubridade. Fomos ver, e
os garis me ligaram, porque estão preocupados com o
projeto aprovado lá na Comissão de Assuntos Sociais,
não com o tempo à insalubridade, e eles querem que
eu faça um movimento, vamos conversar novamente
com o Senador Vicentinho, que tem um projeto, para
que o seu parecer seja contemplado, porque, senão,
não fica explícito na lei que os garis, além da aposentadoria especial, como eu proponho, e que V. Exª deu
o parecer favorável, pleiteiam também o adicional de
40% sobre a remuneração. Por isso, quero cumprimentar V. Exª. E vamos tentar ajustar com o Senador
Vicentinho, de forma que os nossos garis, que dedicam a sua vida a limpar as cidades, tenham direito ao
adicional e também à aposentadoria especial.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – O
projeto é interessantíssimo, justíssimo. Agora, pude
observar rapidamente que o projeto inicial era de V.
Exª; um outro colega copiou ipsis litteris o projeto de
V. Exª e o apresentou como sendo dele. Por isso, juntei
os dois projetos, fazendo essa observação.
Parabenizo V. Exª pela ideia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Entendo a posição de V. Exª. Acho inclusive que
o Senador não tinha percebido que existia um projeto
igual, e isso aconteceu. Mas acho que com a sua visão
de mostrar que os dois caminhem juntos, resolve-se o
problema e ficam contemplados o Vicentinho, os garis
e o parecer de V. Exª.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – Perfeitamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabenizo V. Exª, Senador João Durval.
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Cristovam Buarque, que permutou com o Senador
Acir Gurgacz.
Depois, está aqui o Senador Anibal Diniz, seguido por este Senador que vos fala e que usará, então,
da palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Um bom-dia a cada uma e a cada um, meus agradecimentos ao Senador Acir, que me permitiu falar no
seu lugar para poder ter tempo para outras atividades
que tenho hoje ainda, e minha satisfação de ter aqui
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o Presidente da Comissão de Direitos Humanos presidindo esta sessão.
O que quero falar, Sr. Presidente, é de uma data
de que muitos não percebem a importância que tem,
que vai ocorrer na próxima semana, que é o chamado
Dia do Índio. No dia 19 de abril, nós comemoramos os
índios brasileiros, e nós temos obrigação fundamental de comemorar, por tudo de mal que foi feito contra
os índios brasileiros, ao longo de 500 anos da nossa
história, reduzindo a sua população, de 5 milhões, naquela época, para 350 mil hoje, ou seja, um genocídio
das maiores dimensões da história do mundo inteiro.
Os nazistas provocaram o Holocausto, que envergonha a humanidade inteira, porque terminamos
assistindo àquilo que acontecia com as perseguições
ao povo judeu. Mas nós aqui, Senador Paim, não fizemos duas, nós fizemos três holocaustos, um deles
contra os índios; o outro contra os negros, escravos
que vieram para este País e o terceiro estamos fazendo e falarei no final do meu discurso.
O primeiro, creio que vale a pena a gente citar
a tragédia desse holocausto e para isso uso um texto
escrito por Edison Barbiere na revista Mundo e Missão.
Ele escreveu não tudo que vou ler, mas ele escreveu,
por exemplo, que:
Em pleno Brasil 500 anos, longe da costa atlântica – onde alguns milhões de índios
morreram a partir da chegada dos colonizadores europeus, em 1500 –, diversos grupos
indígenas brasileiros ainda vivem isolados no
coração da floresta amazônica. Em redutos
preservados, alguns reagem à aproximação
dos brancos. O grupo arredio que vive na reserva biológica do Guaporé, em Rondônia, finca
estacas nas trilhas da floresta, na tentativa de
conter os caminhões carregados de madeira.
Outros aceitam a presença branca em seus
territórios e, em geral, acabam pagando um alto
preço por esse gesto de confiança – doenças,
mortes, alcoolismo, invasão de suas terras e
perda de sua identidade cultural e até de suicídios em massa”.
Reduzidos a 5% do que foram [naquela
época, há 500 anos atrás], estão hoje em todos
os Estados brasileiros. Muitos deles dominam o
português e conhecem os caminhos que levam
a Brasília, onde mora o chefe dos brancos que
tinha, até outubro de 1993, para demarcar todas
as terras indígenas, de acordo com a Constituição. Porém [mais de vinte anos depois, quase
vinte anos depois de 1993], os dados da Funai
indicam que nem metade das terras indígenas
[que a Constituição determinava definir, nem
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metade] foram demarcadas. Se antes a população indígena se concentrava na costa, onde
encontrara caça abundante, fartura de frutos e
solo fértil para as roças, hoje, a maioria (54%)
vive na Amazônia [e talvez salvam essa maioria pelo isolamento]. Aí está também a maior
parte de suas terras que representam 10% do
território nacional. A marcha para o Centro-Oeste [do Brasil], nos anos 60 [incluindo nisso
a vinda da Capital para Brasília] e os programas voltados para a ocupação da Amazônia,
a partir de 1970, tiveram grande impacto sobre
as populações indígenas, surpreendidas com
a construção de estradas em suas terras. Em
vários pontos dessas regiões, a Funai montou
frentes de contato, às pressas, para chegar
antes das máquinas [ terminaram provocando
graves desajustes].
Dois anos depois de contato com algumas tribos daquela época, em terras cortadas pela rodovia Cuiabá-Santarém, no Mato
Grosso, os krenhacarores estavam reduzidos
a menos de um terço da população original
[em dois anos foram reduzidos a um terço da
população para permitir que em suas terras
passasse uma estrada]. Em 1975, foram transportados (...) para o Parque do Xingu [saíram
do seu habitat, abandonaram, obrigadamente,
suas formas de sobrevivência]. Desde então, já
sofreram quatro [outras] transferências dentro
do próprio Xingu.
Cada transferência dessa é um desajuste social, é
uma perda de relação com a natureza que conhece, é
um aumento da forme, é o surgimento de novas doenças. O desejo deles é voltar ao antigo habitat ocupado
agora pela colonização e pelo garimpo.
A invasão da selva amazônica foi tão fulminante que há conflitos dentro das próprias
comunidades indígenas[disputando os pequenos territórios que os brancos deixaram para
eles]. No Pará, os índios caiapós, liderados pelo
cacique Tutu Pombo, não impedem a ação dos
garimpeiros, que transformaram [a terra dos
índios num lamaçal] do rio Fresco um lamaçal
[e um lamaçal contaminado, inclusive pelo mercúrio]. Já outro líder caiapó, Raoni, que chefia
seu grupo na região do Capoto, não aceita a
presença dos garimpeiros e tenta convencer
os liderados por Pombo dos malefícios do garimpo. Em Rondônia, os uru-wau-waus travam
uma luta tensa, cheia de emboscadas, contra
os madeireiros, enquanto os vizinhos cintas-
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-largas desfilam em possantes caminhonetes,
oferecidas pelos brancos que exploram suas
terras [mas possantes caminhões que não
lhes trazem cultura, maneira de viver]. Alguns
desses casos são tão longínquos que somente por sorte ganham destaque na imprensa,
por exemplo, os ianomâmis, cujas terras na
fronteira com a Venezuela foram invadidas
por 30 mil garimpeiros, desde a década de 80.
Depois de viver por cinco anos dependendo
dos garimpeiros, responsáveis por uma séria
redução nessa população indígena, os 10 mil
remanescentes tiveram seu território demarcado [e voltaram a plantar suas roças sem estranhos à volta]. Aos grupos remanescentes contatados ou ainda “isolados”, não parece restar
alternativa senão a de percorrer o mesmo caminho dos seus antepassados que aceitaram
os presentes dos brancos e ficaram na miséria.
A diferença é que esses presentes hoje fazem
parte de um processo de integração e é mais
rápido. Acontece, às vezes, através de um helicóptero que rasga a floresta e pousa numa
roça de mandioca perto de aldeias onde vivem
os índios [e logo a roça é destruída, a comida
desaparece, a fome chega e vêm os presentes,
em geral álcool, desarticulando toda relação
familiar e cultural dos índios]. Os 180 grupos
étnicos conhecidos enfrentam situações diversas em relação ao Brasil oficial. Se no Norte
há ainda grupos esquivos, nas outras regiões
brasileiras, onde a maioria vive em contato
permanente com o branco, muitos deles não
perderam suas terras mas a própria referência [étnica]. Entretanto, mesmo enfrentando
séculos de hostilidade e desprezo, a singular
riqueza dessas etnias imprimiu suas marcas
nas feições de milhões de brasileiros, cuja
pele morena denuncia a presença do sangue
tupi, guarani, jê ou tapuia. Porém [aqui e ali],
bons ventos ajudam esses povos que vivem na
floresta [essas ajudas corretas e esses bons
ventos mostram como seria possível cuidar
bem de nossos índios]. A população voltou a
crescer onde apareceram soluções coerentes
com a realidade. Depois de ter chegado acerca
de 70 mil pessoas, por volta de 1950, a cultura
indígena deixou seus marcos na agricultura,
na alimentação e em outros aspectos da vida
nacional, como na língua, na geografia, onde
se encontram elementos sobretudo da língua
tupi, a mais falada.
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De setenta mil caíram para um número insignificante e estão voltando a crescer graças à correta
maneira de tratar... Eu não usei “a maneira de proteger”, mas de tratar com respeito, dando as condições.
Essas poucas soluções “são realidades simbólicas
e é preciso resgatá-las na memória e na consciência
do povo brasileiro”, da mesma maneira que é preciso resgatar a importância dos povos indígenas para
todos nós, mesmo “depois de 500 anos de opressão,
esquecimento e preconceitos”.
Esse holocausto contra os índios não é muito diferente, e eu não aceito comparar com o dos judeus e
com o dos índios, mas não dá para dizer que foi menor
ou maior, mas de uma forma cuja brutalidade equivale ao que houve com os escravos vindos da África. O
Brasil provocou um holocausto com os quase 10 milhões de negros africanos que aqui vieram, com os
seus filhos e netos que aqui chegaram, o holocausto
da morte precoce, da exploração permanente pelo
trabalho forçado, do deslocamento do seu habitat, da
sua cultura, em direção a outro mundo.
Esses genocídios nos permitem reflexão. Como
ocorreram? Ocorreram pela violência, ocorreram pela
escravidão, ocorreram pelo preconceito religioso, dizendo que os índios e negros não tinham alma durante
boa parte da nossa história. Nós não podemos ficar
calados diante do genocídio que houve, não podemos
ignorar a responsabilidade do Brasil, não quer dizer da
geração atual, mas do Brasil, com esses genocídios,
como a Alemanha não esquece o papel que teve, embora não fosse a Alemanha, mas os nazistas, mas não
esquece a responsabilidade que teve com o holocausto
contra o povo judeu. Mas hoje a gente está vivendo
outro holocausto, um holocausto tão grave, Senador
Pedro Simon, que a gente não percebe, como não se
percebia o holocausto contra os negros e índios, pois
não era visto como tal, como não era percebido o holocausto contra o povo judeu, não era percebido como tal,
era tolerado, era aceito, nem que fosse pela omissão.
Hoje, estamos sendo omissos com o genocídio
que não mata fisicamente, mas mata mentalmente.
Nós estamos sendo coniventes com o genocídio contra
as mentes das nossas crianças e até mesmo contra
os corpos das nossas crianças. Nós estamos vivendo
um genocídio intelectual neste País. O nosso sistema
educacional é uma câmara de gás que incinera cérebros de duas formas, incinera expulsando as crianças
da escola, tirando-lhes o direito de viverem intelectualmente na potência de seus cérebros, e também assassina aqueles que ficam dentro da escola e recebem
uma educação que não é compatível com a realidade
do século XXI ou que pode até ser compatível, mas
compatível do ponto de vista técnico, roubando-lhes a
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formação moral, roubando-lhes valores que lhes permitam não apenas viver, mas mudar, não apenas mudar
a si, mas mudar o mundo, mudar o Brasil, construir
uma sociedade nova.
Estamos sendo as testemunhas desse genocídio
intelectual que hoje acompanha a história do Brasil.
Estamos sendo testemunhas dessas câmaras de gás
das escolas brasileiras ao incinerar os que estão fora
e ao incinerar até mesmo os que estão dentro. Nós
assistimos isso fazendo uma sessão em homenagem
ao povo indígena na próxima semana, no Dia do Índio.
Uma homenagem corretíssima para lhes agradecer,
mas uma homenagem que não será suficiente se não
tirarmos dela a reflexão necessária para parar a atual
violência que cometemos contra as nossas crianças,
violência física.
A lei contra a violência das crianças chegará em
breve aqui ao Senado. Espero que aqui não a tratem
com a ideia ridícula da lei da palmada, mas sim com
a dimensão séria de uma lei que tenta impedir que o
Brasil seja campeão mundial do assassinato de crianças fora tempos de guerra. Espero que saibamos que
ali está uma lei que, como a Ficha Limpa, possa trazer
problemas para algumas pessoas que não são corruptas, mas é necessária a lei da Ficha Limpa, mesmo que haja alguns erros, tenta impedir que o Brasil
continue sendo campeão mundial de violência. Mas,
mais que isso, espero que reflitamos sobre a possibilidade de que haja um holocausto de mentes, um
holocausto intelectual, que é a negação da escola. E
um holocausto que não prejudica apenas as pessoas
que são suas vítimas, prejudica uma Nação inteira que
comete o crime.
O Brasil paga hoje alto preço por ter sido um
país escravocrata, por ter tido uma economia baseada
na escravidão e não no trabalho livre, por ter sido um
País que, graças à escravidão, foi baseado no trabalho
manual e não no trabalho intelectual que hoje é o que
dinamiza as economias do mundo.
Vamos aprender com os erros que cometemos.
E sempre que digo que nós os cometemos, recebo
críticas de pessoas que dizem: “Eu não tenho nada
a ver com isso. Foram os portugueses de antes, foram os brasileiros de antes”. Temos que ver. Somos
responsáveis pelo que foi feito no País, enquanto não
pararmos e não reconhecermos.
Até hoje não há, Senador Paim – discutíamos esta
semana –, um monumento grande aos escravos brasileiros. O mundo inteiro tem monumentos. Felizmente
esses monumentos existem para lembrar a todos o
sofrimento do povo judeu. Há monumentos em muitas
partes para lembrar a tragédia do holocausto provocado pelos nazistas, mas nós não temos um monumento
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para lembrar o holocausto contra os índios nem outro
contra os judeus e nem estamos fazendo o dever de
casa para que, daqui a cem anos, a duzentos anos,
não seja preciso fazer um monumento ao holocausto
que nós estamos cometendo contra as crianças brasileiras, pela violência que nós fazemos contra elas.
Essa violência chega ao ponto de um juiz do STJ
dizer que um homem não pode ser condenado por estupro porque a menina de doze anos com quem ele
teve relação sexual era uma prostituta. O simples fato
de assumir que há prostituição infantil no Brasil já é
parte de um sistema de holocausto contra as crianças.
O fato de dizer que não é estupro porque a menina
era prostituta é um fato de reconhecimento, de tolerância, de aceitação de uma barbaridade, que hoje
nós criticamos quanto aos escravocratas, que batiam
nos seus escravos. Tomamos isso como algo claro de
barbárie, mas assistimos à barbárie hoje; somos coniventes com a barbárie de hoje, somos omissos diante da barbárie de hoje contra nossas crianças, como
lá atrás fomos contra os índios, como lá atrás fomos
contra os escravos.
Que o dia 19 de abril sirva para que os índios que
sofreram nos deem uma lição, que nos permita refletir
para que nós não possamos, no futuro, ser acusados
do holocausto intelectual, do holocausto de mentes que
nós estamos provocando contra as nossas crianças.
Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha que colocar nesta sexta-feira, por coincidência, sexta-feira
13, que costumam dizer por aí que é dia de azar. Eu
prefiro dizer que não é dia de azar, não é dia de sorte.
É dia de refletir sobre uma tragédia que o Brasil viveu
e continua omisso vivendo hoje.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem. Esse foi o Senador Cristovam Buarque.
Agora, passamos a palavra ao Senador Acir Gurgacz, pelo tempo necessário para o seu pronunciamento. Em seguida, ao Senador Anibal Diniz, depois
a este Senador, e, por fim, ao Senador Pedro Simon,
que está inscrito.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos
que nos assistem pela TV Senado e nos ouvem pela
Rádio Senado, antes de iniciar o meu pronunciamento,
faço uma colocação: é incrível como algumas coisas
acontecem no nosso País.
O Senado não pode ter acesso ao conteúdo das
gravações da operação tão famosa, que está gerando
tanta polêmica, a Operação Monte Carlo, mas o vazamento acontece, e o Brasil inteiro acompanha pela
imprensa, principalmente, como, através de e-mails
que não sabemos, as notícias aparecem.
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Os ditos envolvidos com o jogo do bicho também
nada sabem sobre essa questão. Nunca ninguém ouviu
falar, nunca ninguém é responsável por esse assunto, mas em praticamente todas as cidades brasileiras,
nós encontramos, nos bares, nas esquinas, o jogo do
bicho sendo feito com a maior tranquilidade e sem
nenhuma preocupação por parte dos que trabalham
nesse segmento.
Talvez essa CPI mista do Senado e da Câmara
possa trazer respostas para essas questões e trazer
soluções para esses problemas.
Venho à tribuna nesta manhã, Sr. Presidente, para
alertar o Governo e os brasileiros sobre a necessidade
de acelerarmos, de fato, as obras de infraestrutura do
nosso País, principalmente as que fazem parte do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Faço esse alerta porque considero que a primeira
versão do PAC, lançada pelo ex-Presidente Lula, em
2007, teve um grande êxito, que foi alcançar e alavancar a economia brasileira, que cresceu, em média,
4,6% ao ano no período de 2007 a 2010, justamente
por conta dos investimentos públicos e privados em
infraestrutura do nosso País.
O primeiro ano do PAC 2, lançado no ano passado
pela Presidenta Dilma Rousseff, teve um bom desempenho em seu primeiro ano, com R$ 204,4 bilhões de
investimentos em obras executadas, o que representa
21% do previsto para o período 2011/2014, que é de
R$ 955 bilhões no total. Mesmo assim, esse valor
é 14% inferior aos investimentos feitos em 2010. E
constatamos, no balanço feito recentemente pelo
Governo, uma nova redução dos investimentos nos
primeiros quatro meses de 2012, o que está acarretando atrasos preocupantes em obras estratégicas
para o País, sendo que algumas ainda do PAC 1 estão
começando a atrasar. Atrasam o desenvolvimento, preocupando a todos nós que temos realmente um olhar
voltado à infraestrutura do nosso País.
Cito como exemplo a Ferrovia Norte-Sul, que já
contabiliza um atraso de 54 meses; a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que ligará Goiás aos Estados
de Mato Grosso e ao nosso Estado de Rondônia, que
ainda não se iniciou e já contabiliza um atraso de 12
meses; bem como a Ferrovia Oeste-Leste, que contabiliza 36 meses de atraso. Cito ainda a Transnordestina; o anel viário do Rio de Janeiro; os programas de
mobilidade urbana nas capitais; a transposição do rio
São Francisco; e investimentos no setor de energia
e refinarias de petróleo, que também contabilizam
atrasos superiores a 12 meses.
Dou ênfase ao setor de transportes, porque ele
é fundamental para o escoamento de nossa produção
agropecuária e produção industrial brasileira e para
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mobilidade urbana, também porque muitas obras, sejam elas ferrovias, rodovias, hidrovias ou aeroportos,
apresentam atrasos e começam a preocupar a indústria
nacional, os investidores, os exportadores. E acabam
por prejudicar a cadeia produtiva, nossa economia, e,
por consequência, toda a população brasileira.
É verdade que temos de comemorar os investimentos do PAC, e até mesmo parabenizar alguns
empreendimentos que estão adiantados, como as
usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, que estão
sendo construídas no rio Madeira, lá no meu Estado de Rondônia. Mas até mesmo essas duas obras,
que trarão equilíbrio energético para o País, correm
o risco de atrasar por conta do atraso na restauração da BR-364, que liga Rondônia e Acre ao centro do
País, e por onde passam todas as peças, materiais e
equipamentos para construção das usinas hidrelétricas.
Recentemente, uma forte chuva interrompeu a
BR-364, onde está sendo feito um desvio, e muitas das
peças das obras das usinas estão paradas, aguardando esse desvio. Muitas delas ainda estão nas fábricas
aguardando a restauração da BR-364 para que possam
ser direcionadas e transportadas para Porto Velho de
forma que não haja atraso nessa obra tão importante,
não só para Rondônia, mas para todo o nosso País.
A restauração da BR–364 está com um atraso de
três anos, considerando que o Dnit lançou o primeiro
edital de licitação para a obra em 2009. O resultado
desse atraso é que a rodovia está praticamente intransitável, com vários trechos realmente com muitos
problemas.
O Dnit está já com uma operação de emergência
importante, a operação tapa buraco. Tem que ser feita a manutenção da BR neste momento, mas ela não
é suficiente; a restauração se faz necessária. É uma
rodovia que foi inaugurada em 1984, para aquele momento, para o trânsito daquela época. De lá para cá,
somente a manutenção foi feita, mas a restauração
não aconteceu. E, desde 2009, nós discutimos, já fizemos várias audiências públicas, em Porto Velho, em
Ji-Paraná, em Vilhena, em Cacoal, para restauração, e
a restauração ainda não saiu do papel. Ainda estamos
na fase de projeto.
O descaso com essa rodovia estratégica para
o escoamento da produção agropecuária da região
Centro-Oeste/Norte do País está prejudicando a economia da região, além de provocar acidentes com vítimas fatais e muitos transtornos para a população de
Rondônia e para a população da Amazônia que transita pela BR–364.
Neste ano, nenhuma obra do setor de transportes
foi concluída, e algumas que já deveriam estar prontas
ainda estão em fase de projeto ou licitação.
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De acordo com a auditoria da Controladoria-Geral
da União, para o Dnit levar adiante os 1.196 contratos
existentes em dezembro de 2011 seriam necessários
6.861 funcionários. Porém, o Dnit tem, hoje, apenas
2.695 servidores de carreira. Além disso, o órgão está
preso a um emaranhado de normas ambientais e burocráticas que paralisam todos esses processos.
Outro setor que também apresenta um atraso
preocupante é o de saneamento. Estudo recente do
Instituto Trata Brasil mostra que apenas 7% das 114
obras voltadas às redes de coleta e sistemas de tratamento de esgotos em Municípios com mais de 500 mil
habitantes estavam concluídas em dezembro de 2011.
O levantamento aponta ainda que 60% estão paralisadas, atrasadas ou não foram iniciadas. Os dados
foram fornecidos pelo Ministério das Cidades, Caixa
Econômica Federal, Sistema Integrado de Informação
Financeira (Siafi) e BNDES. As 114 obras totalizam
R$4,4 bilhões.
De acordo com o Ministério das Cidades, somente
14% dessas obras já foram concluídas e “os principais
entraves e motivos para os atrasos estão na baixa qualificação dos projetos técnicos e na própria capacidade
de gestão dos órgãos executores”.
Eu poderia detalhar aqui atrasos nas obras da
Copa, mas o meu objetivo não é simplesmente apontar os problemas e criticar o Governo pelos atrasos,
mas chamar a atenção do Governo, dos empresários e
do povo brasileiro para a luz vermelha que se acende
com relação à infraestrutura brasileira, para a produção agropecuária, industrial e, principalmente, para as
exportações de nossos produtos básicos e de nossos
produtos industrializados.
Meu alerta é o de que precisamos acelerar as
obras do PAC, sob o risco de enfrentarmos um apagão
estrutural e de aumentarmos ainda mais o processo de
desindustrialização de nossa economia que estamos
observando nos últimos anos.
A retomada dessas obras e o aumento dos investimentos na formação de uma infraestrutura que seja
do tamanho do Brasil e de sua economia são fundamentais para o País continuar crescendo.
O Brasil tem uma grande defasagem estrutural,
e o Governo, com a parceria da iniciativa privada, precisa investir pesado para aproveitar as oportunidades
que estão surgindo, mesmo no cenário da crise, uma
crise internacional, uma crise que abala a Europa e
os Estados Unidos. Nós precisamos aproveitar essa
oportunidade para fortalecer a indústria brasileira, fortalecer a nossa economia, assim como vem fazendo
o Governo da nossa Presidenta Dilma e toda a sua
equipe econômica nesse sentido.

ABRIL 2012

Abril de 2012

Mas também temos notícias positivas. Saiu hoje
no Diário Oficial da União, o resultado da Concorrência nº 553, de 2010, que é a licitação da duplicação ou
das travessias urbanas, oficialmente como se diz no
Dnit. Mas, para nós lá em Rondônia, a duplicação da
BR no Município de Ji-Paraná, enfim. Hoje, dia 13 de
abril, foi publicado no Diário Oficial o nome da empresa
que venceu a licitação e, agora, nós esperamos a finalização, que é a contratação dessa obra e a ordem de
serviço. O Ministro Paulo se propôs a ir a Ji-Paraná e
dar a ordem de serviço para essa obra tão importante
para nós em Ji-Paraná. Não só para nós que moramos
em Ji-Paraná; para quem mora no Estado de Rondônia,
para quem passa, quem utiliza a BR–364, passa pelo
centro da cidade de Ji-Paraná poderá ter, nos próximos
anos, essa rodovia duplicada, dando mais conforto
para os moradores da cidade, para os moradores do
Estado e nossos visitantes também. Inclusive a nossa produção agrícola toda, que passa pelo centro da
cidade, do nosso Município de Ji-Paraná.
Portanto, agradeço aqui a atenção de toda a
equipe do Dnit, que fez um trabalho muito forte para
que conseguíssemos ter essa publicação no dia de
hoje, dando o resultado final desta obra tão importante para todos nós.
Lembro também que teremos hoje à tarde o 5º
Ciclo de Debates e Palestras da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado e o tema será
Pronacampo. O Pronacampo receberá investimento
de R$1,8 bilhão e pretende melhorar as condições de
educação para moradores do campo. Mais de três mil
escolas serão construídas em áreas rurais até 2014.
Para discutirmos esse assunto, nós convidamos
um representante do Ministério da Educação, que já
confirmou sua presença; representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que também
já confirmou presença; representante da Contag, que
também já confirmou sua presença; representante da
Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras
na Agricultura Familiar, que também já confirmou sua
presença; representante da Universidade de Brasília,
que já confirmou sua presença. Queremos debater esse
assunto, de modo que as pessoas que quiserem participar dando sua opinião e também fazendo perguntas
para os debatedores podem fazê-lo através do 0800
do Senado, ou pela Internet e pelo Twitter.
É um tema importante, é um dos principais programas da nossa Presidenta Dilma, Senador Paim,
levar o ensino até o campo, fazer com que todos os
nossos agricultores possam ter seus filhos estudando
perto das suas residências. É um trabalho magnífico,
importante, e vamos debatê-lo, hoje à tarde, na Comissão de Agricultura. Convido todos a participarem.
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Sr. Presidente, era isso que tinha a dizer nesta
manhã.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Acir Gurgacz.
Neste momento, teria a palavra o Senador Aníbal
Diniz. Como ele não se encontra, sou o próximo orador inscrito, mas não posso me furtar, Senador Pedro
Simon, de ficar na presidência para ouvi-lo. Isso, para
mim, é currículo.
Por isso, vou permutar com V. Exª, que passa a
usar a palavra agora, e eu falarei em seguida ao seu
pronunciamento. V. Exª está convidado a vir à tribuna.
Fiz uma homenagem a V. Exª aqui, por isso alonguei
minha fala. Na verdade, estou convidando V. Exª a
subir à tribuna. Eu permutei com V. Exª. Faço questão
de ficar na presidência para ouvi-lo. E com a presença
do Senador João Durval e do Senador Acir Gurgacz.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– O Senado Federal vive um momento de perplexidade, um fato envolvendo o senador de Goiás. Durante
nove anos, foi um verdadeiro ‘Demóstenes’ a favor da
democracia, da liberdade, da dignidade. A situação
dele é muito difícil, muito difícil.
Impressionante o aspecto negativo da opinião
pública em relação ao Senado.
Aqui, numa pizzaria do Lago Sul, já foi lançada – e
faz grande sucesso – a pizza Senado Federal, R$9,90,
apontando o resultado do que vamos fazer aqui.
Eu repito o que tenho dito à imprensa: eu, que
tenho sido muito pessimista com relação à atividade do
Senado – a reforma administrativa está dando zero vezes zero, piorando em vez de melhorar; as últimas CPIs
foram dramáticas em suas consequências, uma humilhação tremenda para o Congresso Nacional –, estou
otimista em relação a esse trabalho que vamos fazer.
A imprensa se surpreende comigo quando digo isso.
O Correio Braziliense está dizendo aqui: “CPMI
já passa por esvaziamento”.
Aliás, o Correio Braziliense tem tido uma postura
notável com relação a denúncias de fatos que acontecem em Brasília, no governo da capital federal e no
governo federal. O que diz a imprensa, o que diz o
Correio Braziliense é que os comentários são os piores possíveis. Primeiro, que já haveria uma tentativa
no sentido de esvaziar a comissão, que as pessoas já
estariam arrependidas, teria sido um ato de explosão
de manifestação sem o devido cuidado. Segundo, que
o motivo de o PT ter entrado com essa CPI seria a tentativa de esvaziar a decisão do mensalão lá no Supremo, mostrar que aquele mensalão foi uma farsa, que
aquilo, como dizia o Lula, nunca foi outra coisa senão
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caixa-dois, que é balela de uso comum em qualquer
segmento da sociedade brasileira.
Que bom o pronunciamento do futuro Presidente do Supremo, que bom! Garantiu que o julgamento
vai sair.
Dizem alguns que o ano mais notável da história
do Supremo vai ser este. E o relator, Ministro Barbosa,
apesar de doente, uma notável ação, e um Ministro
se queixou de que ia levar muito pouco tempo para
poder estudar. Qualquer Ministro do Supremo hoje já
tem cópia de todo o processo e cópia de todo voto do
relator. Não vai ter aquela história do Ministro na hora
do voto “peço vista” porque não conhecia. Conhece.
Há muito tempo conhece tudo. Todos os Ministros conhecem tudo.
Vai ser um grande julgamento.
Mas o que diz a imprensa é que o PT estaria nessa para tentar esvaziar, ridicularizar a decisão referente
à CPI do mensalão, hoje, lá Supremo.
É interessante salientar, eu votei no Lula várias
vezes. Até me convidaram para integrar o Governo do
PT. Não aceitei, mas me convidaram para ficar na liderança aqui. E eu estava vendo com simpatia. Quando
apareceu no jornal o Waldomiro sub-Chefe da Casa
Civil, com o mesmo Cachoeira que está aí. A televisão
repetiu mil vezes a vigarice. Fui no Governo, falei da
tribuna, e os anais estão aí para provar, expliquei: “É
um escândalo. E tenha certeza de que o Lula vai dar a
orientação do Governo dele. A orientação do Governo
dele é demitir já o Valdomiro e tomar providências com
relação ao Cachoeira”.
E era um governo forte o do Lula. Sabe quem era
o Ministro da Justiça brilhante do Lula? Sr. Bastos, um
grande advogado. Ele deve ter orientado o Presidente
Lula. O Lula não fez, não demitiu, não tomou providências. Lá ficou Valdomiro. Lá ficou o Cachoeira e as
coisas continuaram. Lula não demitiu.
Entramos com um pedido de CPI. Vamos colher
as assinaturas! Os Partidos não assinaram. Pelo regimento, competia ao Presidente do Senado, Senador
Sarney, nomear. Fomos ao Sarney. Interferiu o Presidente Lula. O Sarney não consentiu. Não saiu a comissão.
O Senador Jefferson e eu fomos ao Supremo e
ganhamos. O Supremo determinou a criação da comissão. Levou um ano.
O Sr. Lula não tomou nenhuma providência
no sentido de combater a corrupção e mostrar que
seu Governo era um governo de seriedade, quando a
comissão começou a trabalhar, não era mais nem o
Cachoeira, nem o Valdomiro. Era o Mensalão, porque
era corrupção para tudo quanto é canto.
Na época, tentou-se fazer o que se chamou de
Comissão Chapa Branca. Presidente do PT e Relator
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do MDB e não se esperava nada. E a comissão foi espetacular. Mostrou, provou, levantou, concluiu e mandou para o procurador e o procurador mandou para o
Supremo. Está lá: formação de quadrilha. O chefe da
quadrilha, segundo o Procurador-Geral da República,
chama-se Sr. José Dirceu.
...isso que aconteceu lá, as mesmas pessoas
estão aqui. O chefão é o Cachoeira. O advogado
mudou de posição, o Sr. Bastos que era Ministro
da Justiça que deveria ter orientado o Presidente
Lula naquela ocasião, hoje é o advogado do Cachoeira, que 15 milhões ele já recebeu. Que pode ser o
advogado pode ser advogado. Não é nem pecado
e nem crime. Mas cá entre nós!
Eu tenho a maior admiração pelo Sr. Bastos,
mas fiquei profundamente magoado, eu fiquei profundamente magoado. Eu gostaria que o Sr. Bastos me
explicasse, lá atrás, quando nós pedimos a cabeça do
Sr. Waldomiro com o Sr. Cachoeira, qual o conselho
que ele deu para o Lula? Qual o conselho que ele deu
para o Lula que não aceitou demitir o Cachoeira, demitir o Waldomiro; não aceitou abrir processo contra
o Cachoeira, não deixou criar a CPI.
O que muda da situação agora para 4 anos atrás,
é que lá o Márcio Thomaz Bastos era aliado, era o Ministro da Justiça, hoje ele é o advogado do Cachoeira. É uma situação dramática. Eu acho o Sr. Thomaz
Bastos um advogado notável, com credibilidade notável, poderia devolver esses 15 milhões e ir para casa.
Agora o Cachoeira está entrando com um pedido para
que seja solto porque está na prisão fechada no Rio
Grande do Norte.
Ao contrário daquela vez, o líder do PT hoje
pediu a CPI, bancou a CPI - eu acho isso é ser amigo
– a Dilma está tendo mais sorte que o Lula. A Dilma
pegou um líder do seu partido que lhe dá um conselho
positivo na certa linha.
Mas a imprensa vem dizer que o PT quer é desmoralizar o mensalão; mostrar a essa CPI que aquilo
tudo foi figuração. Por outro lado, que o PT quer, diz o
Correio Braziliense, desmoralizar o PSDB, com a figura
do governador de Goiás, principalmente.
Em compensação, o PSDB teria como grande
argumento, que ele vai usar nessa CPI, desmoralizar
o Governador de Brasília, também altamente comprometido.
Eu sou de uma outra época. O líder do meu partido indicou para presidente da Comissão - aliás, correto – o Líder do Partido Socialista. Grande escolha!
Mas ele disse que indicava porque ninguém do PMDB
tinha aceitado a presidência. Não é verdade. Não só
eu nunca fui convidado...

ABRIL 2012

Abril de 2012

Aliás, eu sou uma figura marcada. Alguém vai
escrever na minha biografia, por mais humilde que ela
seja, que naquele período que o Sarney e o Renan
dominaram no Senado; que naquele período em que
o diretor-geral foi o Agaciel; que naquele período em
que aconteceu isso e mais aquilo; em que
O Senador Sarney era Deus, e o Renan era
seu profeta;
pessoas como Pedro Simon ficavam no limbo
- um gabinete no porão -, não participavam de nada.
Têm muitos Senadores do PMDB que poderiam ser
presidentes da CPI e aceitariam ser presidentes. O
Conselho de Ética, desmoralizado por culpa do PMDB,
porque botou lá um presidente que era suplente do
suplente do Rio; que mandou arquivar uma questão
lá no Conselho de Ética, sem dar satisfação para ninguém, envolvendo gente importante envolvendo gente
importante do MDB.
Estão lá no Conselho de Ética. Membros do MDB:
o Senador Renan, que não deve ter muita simpatia
pelo Conselho de Ética, no qual ele foi condenado
e renunciou à presidência do Senado; o Sr. ex-Líder
do Governo; e o Maranhão, com o poderio que tem,
trocou dois membros. Dois Senadores do Maranhão
estão lá: um, que nem está aqui e que é Secretário
de Governo do Maranhão; e outro, que diz, com todas
as letras, que não tem condições, não tem adaptação
para julgar colega seu. Esses quatro, provavelmente,
não aceitariam a Presidência do Conselho. Mas os
Senadores do MDB são 21. Podia citar um por um,
dos que seriam brilhantes e que aceitariam. Não foram
indicados. E será que vão tutelar esse? O que o Senador Renan vai fazer no Conselho de Ética? Ele, que é
contra a CPI, contra a criação de CPI? O ex-Líder do
Governo não quer.
O que quero dizer é isto: o MDB tomou as decisões no Conselho de Ética, e a Bancada do MDB
não teve uma reunião. O Sr. Requião declarou que o
MDB não é a favor, não tem simpatia por comissão
parlamentar de inquérito, embora ele vá assinar. Mas
a bancada não foi reunida.
A bancada não foi reunida para discutir se
quer ou não quer CPI;
a bancada não foi reunida para discutir quais são
os membros que vão para a CPI; a bancada não foi
reunida para dizer, para abrir mão, como o Senador
abriu, da Presidência do Conselho; e a bancada não
foi reunida para discutir esse membro. Aliás, a bancada
não é reunida para coisa nenhuma. Agora, estou lendo
no jornal que a bancada insistiu na escolha do Lobão
para Ministro; a bancada insistiu na escolha de “não
sei quem” para “não sei o quê”. Leia-se, na “bancada”:
Sarney e Renan. Isso me magoa.
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Eu tive entrevista com vários jornalistas, e eles
estranhavam que, no meio desse pessimismo, derrotismo com relação à hora em que estamos vivendo, eu
estivesse entusiasmado. A ilustre jornalista Dora Kramer
chegou a estranhar o meu otimismo, e eu quis explicar
para ela. Pergunta ela: “se eu digo que as últimas CPIs
foram um fracasso, uma vergonha, uma desmoralização; nem a dos cartões corporativos nem a das ONGs
chegaram a resultado nenhum; o PT denunciando o
PSDB, o PSDB denunciando o PT; conclusão, zero,
nem relatório apresentaram...” E eu digo que tenho
confiança. Por que digo que tenho confiança?
Eu me refiro a ti, meu irmão, que poderá estar
assistindo a este programa de televisão. Digo que tenho confiança, porque se sente hoje o raiar de uma
nova realidade na sociedade brasileira. Eu sempre
disse: meus irmãos,
Não esperem nada do Congresso, porque do
Congresso não vem nada; não esperem nada do Judiciário, porque do Judiciário não vem nada; não esperem nada do Executivo, porque do Executivo não vem
nada. Mas eu espero do povo brasileiro.
Eu espero da sociedade brasileira. Eu espero
dessa realidade mundial, que são as redes sociais,
essa participação. Lá naqueles países, no fim do mundo, com quase zero de liberdade, lá no Egito, o povo
derrubou a ditadura com as redes sociais.
O Obama foi um exemplo. O Obama entrou na
campanha para presidente da república para marcar
posição, para se lançar como uma grande liderança,
tinha um ano no Senado, e se lançou. Misturou seu
destino com as redes sociais, começou a dialogar
com a mocidade, começou a discutir com todo o povo
nesta fórmula e foi um milagre. Todas as lideranças
do partido democrata que estavam com a Srª Clinton
foram esfaceladas pela vitória da sociedade. Isso está
começando a acontecer no Brasil.
Repito, se não fosse esse movimento da sociedade jamais o Ficha Limpa teria passado, jamais passaria
neste Congresso Nacional, por unanimidade. A OAB,
CNBB movimentando a sociedade e a sociedade em
rede cercando o Congresso na hora da votação da Ficha Limpa, cercando o Supremo na hora em que era
enquadrado o problema da Ficha Limpa, mudou e nós
votamos por unanimidade.
Esse problema do Sr. Demóstenes, esse problema agora era para terminar no zero também. Se o
Lula, numa hora difícil, não deixou criar CPI nenhuma,
matou a questão, não fez nada, agora se quisesse a
Presidenta Dilma, com prestígio enorme, poderia botar
a mão em cima. Mas a CPI foi criada, a imprensa me
telefonou garantindo que os membros não iriam votar
a figura do Relator. O PMDB ajudou nisso, não indicou
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presidente, não aceitou ser relator, mas a sociedade
estava olhando e o nome foi indicado, um bom relator.
Eu não acredito, com toda sinceridade, que o
Sr. Humberto Costa vai ter como preocupação cuidar
apenas do Governador de Goiás, não acredito. Eu não
acredito que o Senador Alvaro Dias terá como tese,
como preocupação, cuidar do Governador de Brasília,
não acredito. Os fatos podem envolver um, envolver
outro e envolver mais gente. E mais gente pode ser
envolvida.
Faço um apelo ao meu bravo e extraordinário
Presidente da OAB, aos irmãos da CNBB.
Acredito que essas duas entidades devem sair à
frente, como uma forma de conscientização da sociedade para acompanhar o nosso trabalho, fiscalizar a
nossa atuação, cobrar de nós o que é feito. Quero ver
os membros da Comissão, os membros do Conselho
de Ética impedirem a vinda de um ministro A ou de um
cidadão B porque é desse ou daquele partido.
Faço um apelo tanto aos membros da Comissão
de Ética quanto aos da Comissão Parlamentar de Inquérito de que o espírito que reine nas comissões não
seja do momento dos cartões corporativos, não seja
aquele da ação, mas seja o que reinou aqui, na época do impeachment do Presidente Collor, na época
dos anões do Orçamento, quando se cassaram mais
de quinze parlamentares. Nós, Senadores, nos transformamos em juízes, ministros do Suprem, tendo no
lugar da presidência do Senado, o Presidente do STF,
Ministro Sanches. Foi uma sessão histórica.
Nós não criamos uma CPI para cassar Collor, eu
pedi uma CPI para investigar as denúncias do irmão
dele, Pedro Collor, contra o Sr. PC Farias, na entrevista
na Veja. E nós estávamos no meio da Comissão e eis
que aparece a figura do motorista... Um homem simples,
humilde, motorista que conta e desvela toda a história.
A outra CPI, a dos “anões do orçamento”, cassamos
15 Parlamentares. Quinze! De todos os partidos!
Naquelas CPIs, nós conseguimos transformar a
Comissão em um tribunal. Não tinha o que acontece
agora nas Comissões: que é do Governo está lá para
defender qualquer coisa e quem é da oposição está lá
para esculhambar qualquer coisa. Não! Eu acho que
este é o momento histórico.
Aí eu me dirijo à OAB, à CNBB e à mocidade:
vão para a rua! Vão para a rua! Venham nos fiscalizar! Venham cercar o Congresso para olhar, para
ver, para determinar, para cobrar de cada um de
nós! Eu acho que é este novo Brasil, essa nova
classe social, essa mocidade, essas agências (praticamente redes de televisão pessoais) que vão
decidir nosso futuro.

872

12436

Sábado 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Está no Correio Braziliense, que os líderes já
estão caminhando para o esvaziamento, nós aqui
não temos condições para resistir, nem o Sr. Sarney,
nem o Sr. Renan, ninguém, nós não temos condições.
Mas o povo olhando, cobrando, fiscalizando, pode fazer com que vivamos um momento notável, que é o
momento que começou com a Ficha Limpa. Lugar de
corrupto é na cadeira. Fim para a impunidade! Com
prazer, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Cristovam, permita, antes que V. Exª dê o
seu aparte, que eu registre a presença do Prefeito de
um Município do Rio Grande do Sul, que está ouvindo
atentamente, Sr. Paulo Machado, Prefeito Municipal de
Butiá. Sei que ele tem outro compromisso, mas está
ouvindo o pronunciamento atentamente.
Senador Simon, retorno a palavra a V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Sr. Presidente, Sr. Senador, o senhor trouxe, nesta
manhã, uma dimensão nova para essa CPI. Ela já tem
uma coisa nova: está é a CPI do Brasil, porque todos
os partidos, ou praticamente todos, ou muitos deles,
vão estar envolvidos. Não vai mais ser aquela CPI que
tem o PSDB de um lado e o PT de outro. Essa é uma
CPI em que todos os partidos estarão envolvidos. Isso
é diferente. Vai ser uma CPI, Senador Paim, com uma
mobilização, com uma efervescência maior do que as
outras. Mas senhor trouxe uma novidade: é que essa
pode ser a primeira CPI aberta do Brasil, uma CPI
que não se limita aos que estão ali dentro, Senadores
e Deputados participando, o povo inteiro pode participar. Essa é uma dimensão nova. Não tivemos ainda
CPI aberta. Não aberta do ponto de vista formal, legal,
mas aberta do ponto de vista das instâncias que hoje o
mundo têm, que o Brasil têm, e que traga legitimidade,
além da legalidade. Então, o seu apelo é extremamente
positivo. E eu queria apenas complementar: que cada
um que assistir à CPI pela televisão, ela vai ser transmitida, fique ligado não apenas como assistente, mas
também como ativo, como agente, como participante;
não só assistente, mas também participante. Para isso,
hoje, a gente tem blogs, a gente tem twitters, hoje a
gente tem sites, hoje a gente tem celular encontrando
o Senador na hora em que ele vai fazer pergunta. Essa
é uma CPI que, além de ser geral, pode ser a primeira
CPI aberta do Brasil. Ela pode ajudar a passar o Brasil a limpo. E tem que ser sem tolerar nada, a não ser
o rigor com a verdade. Um jornalista me perguntava
nesses dias, ontem, antes de ontem, se não havia o
risco de parar a CPI. Eu disse: “Se esta CPI parar, a
gente vai precisar fazer uma CPI para saber por que a
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CPI parou”, porque é um gesto tão forte de traição ao
que a população hoje deseja que não se pode parar
uma coisa dessa sem que a gente saiba por que teria
parado, quais os interesses escusos por trás disso?
Como o senhor, eu também estou otimista. Esta pode
ser uma CPI muito dolorosa, mas muito necessária.
Como todo parto, que carrega sua dor, mas carrega
uma vida nova. Não tenho o excesso de otimismo de
achar que depois desta CPI vamos ter um novo Senado. Não. O novo Senado vai passar pela eleição do
próximo Presidente, isso vai ser muito importante; vai
passar pela reforma que está sendo proposta – e o senhor mesmo foi o primeiro a me chamar a atenção para
os problemas que essa reforma carrega –; vai passar
não só por uma reforma administrativa, como estão
tentando fazer, e ruim, mas por uma reforma política,
por uma reforma regimental que mude a maneira como
a gente trabalha, mas a CPI pode ser o ponto de partida. Aliás, o segundo, o primeiro foi a Ficha Limpa, o
segundo pode ser essa CPI. Essa CPI pode ser a CPI
da limpeza, do jeito que a gente teve uma Ficha Limpa
como Lei. Como o senhor mesmo disse, a Ficha Limpa
não teria passado aqui em nenhuma hipótese se não
tivesse sido a mobilização e a própria origem dela na
mobilização da população. Vamos esperar que essa
seja uma CPI absolutamente ampla e absolutamente
aberta para a participação da população.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Plenamente de acordo com V. Exª. Se nós levarmos os
trabalhos normalmente, o Conselho de Ética e a CPI
não darão em nada. Nas últimas reuniões do Conselho de Ética, em que o Presidente era o Sr. Senador
Duque, suplente do suplente do Cabral, com a maior
tranquilidade, envolvendo figura muito importante do
Senado, ele mandou arquivar. Não reuniu o Conselho
de Ética para discutir antes nem para decidir a decisão
dele. Nunca mais reuniu o Conselho de Ética.
Eu acho um homem extraordinário o Presidente
da OAB, um homem que está tendo grandes posições,
e tenho muito respeito pela CNBB. Quando falo nessas
duas entidades, eu falo em várias entidades. Eu acho
que elas podem fazer um grande movimento: pedir para
o povo acompanhar. Não estou pedindo para aplaudir
e não estou dizendo que vaie. Se acham que se deve
vaiar, que vaiem, mas não é isso que eu estou pedindo, mas acompanhar. Então, orientar no sentido de um
bom caminho é importante, e esse deveria ser o apelo.
O Requião foi relator da CPI dos Precatórios. A
CPI teve mais pesquisa e audiência superior à novela
da Globo. Dizem até que convidaram o Requião para
trabalhar na televisão, porque ele deu um show. E se
denunciaram Governadores do MDB considerados notáveis líderes, dos maiores. Denunciou! É verdade que
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o Presidente era o Fernando Henrique, e o relator era
aquele de quem nem quero lembrar o nome, o chamado “arquivador-geral”, E tudo que saía do Congresso ia
para a gaveta dele e lá ficava. Foi mais triste do que o
período da ditadura! Não denunciava, não arquivava,
não baixava diligência. Ficava na gaveta, sem fazer
nada, durante oito anos. Mas a CPI terminou com um
belíssimo trabalho. O líder do MDB na época, Jader foi
quem pediu a CPI, e o Requião foi o herói do MDB. E
hoje vem o atual líder dizer que o MDB não tem simpatia por CPI. Desde que ele e o Sarney dominam o
MDB, nós não temos simpatia por CPIs.
A CPI dos Precatórios foi dura – envolveu o Maluf e o Pitta, que foi quem inventou aquela operação
diabólica dos precatórios –, mas pegou prefeitos e governadores muito importantes. E a TV Senado competia com as outras televisões. Todo mundo assistindo.
Dirijo-me, aqui, ao extraordinário Dr. Cavalcante,
Presidente da OAB, e à CNBB. Eu acho que não estou
exagerando. Eu peço que se faça um apelo para que
o povo acompanhe. Acompanhe! Veja, assista, e se a
maioria eventual resolver esmagar a minoria, proibindo
que as pessoas sejam ouvidas... Por exemplo, se, de
repente, a maioria determinar que venha depor o governador de Goiás e, na semana seguinte, não aceitar
que venha depor o governador de Brasília, mostrando
parcialidade, que as redes sociais ajam, para não sair
esse esvaziamento de que se está falando, para não
sair isso que se diz, que o PT estaria criando a CPI só
para desmoralizar a votação do mensalão. Como vem
aí a votação do mensalão, histórica – e o notável novo
presidente do Supremo, numa atitude de dignidade e de
coragem, disse: “Vai ser votado nos próximos sete meses.” –, já tem gente querendo fazer isto aqui. Isto aqui:
fazer uma onda, aqui, para desmoralizar a votação lá.
Eu sempre digo: para nós vencermos essa rede
de corrupção, de irresponsabilidade, de jeitinho brasileiro – “Não, não vale a pena, não dá.” –, da lei do
Gérson, do brasileiro que quer levar vantagem em tudo,
para vencer isso, só os jovens, que vivem este grande
momento. E, neste momento, de certa forma – ficha
limpa já foi aprovada –, eles estão sem uma causa
para levar adiante, o movimento.
A causa é essa.
Eu não estou dizendo que já saiam às ruas, no
sentido de fazer isto, fazer aquilo, mas usem seus
instrumentos: liguem, falem, acompanhem, discutam,
debatam. Se, amanhã, alguém fizer besteira na CPI ou
no Conselho de Ética – se arquivar ou fizer uma irregularidade, uma imoralidade –, berre! Aí, pode dar certo.
Daqui não sai nada. Quiseram fazer uma reforma
política. Então, aprovaram que existe a fidelidade partidária: o mandato é do partido; não é do cidadão. Mas,

Sábado 14

873

12437

a cada eleição, durante seis meses, o cara pode pular
de galho em galho à vontade. Essa é a fidelidade partidária. E assim o resto. Daqui de Casa, não sai nada.
É nesse sentido, minha ilustre jornalista, colunista
de O Estado de S.Paulo – veja V. Exª que, até agora,
eu acertei. V. Exª levantava dúvidas se seria eleito o
presidente do Conselho de Ética. Eu digo: vai ser eleito.
V. Exª levantava dúvidas se teria relator. Vai ter relator.
E a Comissão de Ética, até ontem, estava se dizendo
que é meio anárquica, no sentido de não encontrar
coisa alguma. Podemos encontrar.
Estou no otimismo: acho que estamos numa marcha cruzada para terminar com a impunidade. A Ficha
Limpa foi isso. Decisão aqui da Casa. A decisão do
Supremo foi isso. Os caras achavam que o Supremo
ia esvaziar. E encaminhar nesse sentido.
O Sr. Senador do Espírito Santo apresentou emenda constitucional, a pedido do presidente do Supremo,
de que o ilustre Senador do PSDB de São Paulo é o
relator. O que ele quer? Condenado a primeira vez,
condenado a segunda vez, cadeia, como nos Estados
Unidos, como na Europa, como na China, como na
França. É fantástico. Muda tudo. Em vez de ficar que
nem hoje, dez anos, 12 anos, recorre um, recorre dois,
recorre três, recorre quatro, recorre cinco, recorre seis,
e não acontece nada, prescreve. É o Presidente do Supremo que envia a esta Casa uma proposta, copiando
o americano, o francês, o alemão, o italiano, o chinês
e o japonês. Nós estamos no caminho. Se nós, agora,
neste momento, tomarmos essa posição e enveredarmos por aqui, estamos iniciando uma grande etapa.
Por isso, encerro, Sr. Presidente, fazendo um
apelo dramático. Vou procurar, pessoalmente, o
Presidente da OAB, o Presidente da CNBB e várias
outras entidades para que eles façam isso.
Não é pedir para ir para a rua, porque acho que
não é nem o momento para isso, mas pedir que se faça
um movimento de conscientização para acompanhar
o Senado, para acompanhar o Senado. E pode. Isso é
uma maravilha. A TV Senado foi o grande feito na biografia do Senador Sarney. Eu tenho muita coisa para
dizer de errado, mas a criação da TV Senado foi uma
grande coisa. O cidadão pode olhar, ao vivo, o debate,
porque, antigamente, tudo que acontecia aqui, o assunto mais importante do mundo se resumia a uma
linha no Jornal Nacional. O resultado foi tal. Agora, não.
É verdade que ainda não é uma tevê aberta – podia
ser, deveria ser, está demorando para ser –, mas, em
tese, quem quer assiste.
O apelo é este: vamos iniciar uma cruzada
onde o povo vai acompanhar o Congresso.

874

12438

Sábado 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

E, o povo acompanhando o Congresso, eu garanto, minha querida jornalista Dora Kramer, que a coisa
vai ser diferente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Simon! V. Exª foi brilhante,
como sempre, em defesa da ética, da transparência e
do funcionamento das CPIs no Congresso.
Passo a palavra, neste momento, ao Senador
Anibal Diniz.
O Senador Simon falou por mais ou menos 50
minutos. Teremos com V. Exª, Senador Anibal, a mesma tolerância, porque sei que V. Exª terá a mesma
tolerância comigo depois.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Perfeitamente, Senador Paim. Muito obrigado por sua atenção
de sempre, pela cordialidade, pela gentileza.
Eu gostaria de me dirigir a todos os telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado,
principalmente às pessoas que nos acompanham de
Rio Branco, no Estado do Acre, e de todos os Municípios do interior acriano.
As pessoas estão sempre muito atentas à TV Senado. Sempre que chego aos Municípios mais distantes
para participar das agendas de governo, das agendas
de trabalho nos Municípios, encontro pessoas dizendo
que acompanham a transmissão da TV Senado, fazendo referência a assuntos que temos debatido e votado
durante nossa participação nas sessões no plenário
do Senado. O alcance da TV Senado é excepcional e
vale a pena ser valorizado, exatamente porque permite essa transparência nas ações desenvolvidas aqui
pelos Senadores.
Senador Paim, quero iniciar meu pronunciamento, dizendo que acabo de chegar de uma audiência no
Ministério dos Transportes com o Ministro Paulo Passos e com o Governador Tião Viana. Nós fomos até lá
justamente para tratar da finalização da BR-364, uma
obra histórica que tem a máxima importância para a
interligação de todas as pontas do Acre, principalmente
do Vale do Juruá ao Vale do Acre. Então, é uma rodovia
histórica. São muitos anos de trabalho e de luta para
a conclusão dessa obra, que foi iniciada na década
de 60 pelo então Presidente Juscelino Kubitscheck
e que, até hoje, não foi plenamente concluída. Essa
obra está na iminência de ser concluída neste ano de
2012, restando um esforço final do Governo do Estado
e do Governo Federal, com a Presidente Dilma, com
o Ministério dos Transportes, no sentido de garantir a
liberação dos recursos no calendário previsto.
A conversa com o Ministro Paulo Passos foi muito produtiva, no sentido de que, se o Ministério dos
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Transportes, o Dnit e o Governo Federal garantirem a
liberação dos recursos no calendário previsto, haverá,
sim, a inauguração da BR-364, que estará plenamente concluída de Rio Branco a Cruzeiro do Sul no mês
de setembro ou de outubro deste ano de 2012. Então,
todos os esforços serão empreendidos nesse sentido.
Ao mesmo tempo, obtivemos do Ministro Paulo
Passos a garantia da assinatura de um convênio, do
Contrato de Reabilitação e de Manutenção de Rodovias (Crema), para que haja a recuperação de toda a
extensão da BR-317, que é a nossa rodovia do Pacífico, na sua extensão brasileira, que vai da divisa do
Amazonas, passando por Rio Branco e por Senador
Guiomard até Assis Brasil. A BR-317 já tem do Ministério dos Transportes a garantia de um convênio para
sua recuperação por completo.
E também estamos buscando a assinatura de
um convênio para a recuperação completa do trecho
da BR-364 que vai da divisa de Rondônia, em Abunã,
até Sena Madureira.
O Ministro Paulo Passos está muito atento a essas reivindicações, tem sido muito solidário conosco.
Em todas as reuniões de trabalho com o Ministro Paulo
Passos, temos sentido da parte dele uma solidariedade
plena em relação aos nossos pleitos, porque ele sabe
que dependemos fundamentalmente dessas estradas
com boa trafegabilidade, exatamente para que possamos levar adiante esse projeto de desenvolvimento que
está em curso no Acre.
Vale a pena ressaltar, Senador Paim, que, ontem,
neste plenário, fiz um registro do alfandegamento de
nossa Zona de Processamento de Exportação (ZPE),
o que vai permitir um salto importante no sentido de
fortalecer a economia do Acre a partir de outro patamar,
pois agora é o momento da industrialização.
Hoje, na conversa com o Ministro Paulo Passos,
tratamos disso, porque a Zona de Processamento de
Exportação fica exatamente na confluência das duas
BRs, a BR-317 e a BR-364, justamente porque tinha
de ser implantada em uma área de fácil acesso, principalmente para o projeto de exportação. O sentido da
Zona de Processamento de Exportação é produzir para
a exportação. Nós fizemos essa opção pela confluência das BR-364 e BR-317, porque existe a rodovia do
Pacífico, a Interoceânica, que, saindo da divisa com o
Amazonas, passa por Rio Branco, por Senador Guiomard, por Capixaba, por Brasileia e por Assis Brasil.
Essa rodovia, no trecho brasileiro, vai ter sequência
no lado peruano pela Carreteira do Pacífico, a Interocêanica, que nos vai levar aos portos do Pacífico,
facilitando a exportação de nossos produtos. Então,
a Zona de Processamento de Exportação aconteceu
exatamente nessa confluência.
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Esse diálogo com o Ministro Paulo Passos se deu
justamente para mostrar a importância de essas BRs
estarem em boa condição de trafegabilidade, com recuperação permanente. Rodovias exigem trabalho de
manutenção permanente.
Esse esforço, até hoje, está acontecendo às expensas do Governo do Estado. É o Governo do Estado
que está bancando, até hoje, a recuperação das rodovias federais no Estado do Acre. Isso, aliás, causou
até surpresa ao Ministro, que chamou seus subalternos para perguntar: “Como pode acontecer que um
Estado pobre como o Acre banque a manutenção de
rodovias federais?” Mas é exatamente isso que está
acontecendo, e esse investimento tem levado, por ano,
pelo menos R$20 milhões do Governo do Estado, desde 2005, na manutenção dessas rodovias, quando, na
realidade, é uma responsabilidade do Governo Federal.
Mas esperamos que, com os convênios que vão ser
assinados para a manutenção do trecho da BR-364 e
também de toda a extensão da BR-317 em solo acreano, haja um fôlego para o Governo do Estado, inclusive
para poder fazer maiores investimentos nos ramais.
De tal maneira, Senador Paim, que comemoramos o resultado dessa reunião ultraqualificada, que
aconteceu na manhã de hoje entre o Governador Tião
Viana e o Ministro dos Transportes, Paulo Passos. Estamos muito otimistas. Achamos que resultados muitos
profícuos vão acontecer.
Tratamos também com o Ministro da nossa ponte
sobre o rio Abunã. Senador Acir Gurgacz, causa certo
trauma para nós, representantes do Estado do Acre e
do Estado de Rondônia, essa questão da ponte sobre
o rio Madeira, que ainda não avançou como nós gostaríamos que avançasse, apesar de já ter havido muitas
conversas, de ter havido muitas reuniões, muitas reivindicações. Só temos o compromisso, o compromisso
de que não termina o Governo da Presidenta Dilma
sem que essa obra seja iniciada. Infelizmente, porém,
não podemos dizer que houve um avanço significativo,
porque não houve.
Então, eu acho que é chegada a hora de manifestarmos, em conjunto, essa preocupação, porque
ora vai um Senador do Acre, ora vai um Senador de
Rondônia ou um Deputado Federal. Acho que chegou
o momento de juntarmos nossas bancadas: a Bancada Federal do Acre e a Bancada Federal de Rondônia, com todos os Senadores e todos os Deputados
Federais, para promovermos uma conversa uníssona,
na qual possamos manifestar o interesse total desses
dois Estados no sentido de que aconteça essa ponte, a
ponte do Abunã, para podermos cumprir a nossa parte
na rodovia do Pacífico. A rodovia do Pacífico, no que
diz respeito ao trecho acreano, na 317, foi plenamente
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concluída, mas, na ligação com o restante do Brasil,
está pendente essa ponte na BR-364, ali, na região
do Abunã, do rio Madeira.
Essa preocupação tem que ser colocada pelas
nossas bancadas. Mesmo com as informações veiculadas de que há pessoas que têm interesse em não
permitir a realização da ponte, imagino que interesses
menores não se podem sobrepor aos interesses maiores do povo acreano, que é no sentido de que a ponte
aconteça para o bem do povo acreano, para o bem do
povo de Rondônia e para tantos mais, do Mato Grosso para cima, que utilizariam essa rodovia do Pacífico
para exportar seus produtos.
Então, é um esforço que vale a pena fazermos
para que, daqui para 2014, essa obra esteja concluída
e para que possamos dizer que essa rodovia do Pacífico está plenamente ativa para todas as regiões do
Brasil. E, com a construção da ponte, teríamos esse
passo efetivado.
Gostaria também, Senador Acir Gurgacz, que
está na Presidência dos trabalhos, de destacar hoje
o anúncio, feito ontem pelo Governo, das regras do
Programa Minha Casa, Minha Vida.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Senador Anibal, V. Exª me permite?
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Por favor!
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Só para dar as boas-vindas aos alunos do
Centro de Ensino Médio 804, do Recanto das Emas.
Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal, os
alunos e os professores que os acompanham.
Muito obrigado, Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador Gurgacz. Saudação especial aos alunos
que nos visitam nesta manhã.
Quero destacar, Sr. Presidente, que, ontem, o
Governo Federal fez o anúncio das regras para o Programa Minha Casa, Minha Vida, o Minha Vida 2. O
Programa ampliou os objetivos e fez mudanças relevantes. A meta passou de 2 milhões para 2,4 milhões
unidades habitacionais a partir do mês de maio.
No lançamento do Programa, a Presidenta Dilma
defendeu a prioridade para o atendimento à população
de baixa renda. Será um investimento de 2,8 bilhões
para a construção de mais de 107 mil casas populares
em Municípios de até 50 mil habitantes.
As famílias beneficiadas serão aquelas com renda mensal de até R$1,6 mil. Esses R$2,8 bilhões de
investimento fazem parte dos R$120 bilhões já anunciados para a segunda etapa do Programa Minha Casa,
Minha Vida, a ser concluída até 2014.
As 107 mil casas são parte do total de 220 mil
unidades previstas para Municípios de até 50 mil habi-
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tantes. O restante deverá ser contratado até o primeiro
semestre de 2013.
Para a segunda etapa do Minha Casa, Minha Vida,
que favorece as regiões Norte e Nordeste, o critério
estabelecido para o Programa leva em conta o déficit
habitacional, mas também estão atentos à desigualdade regional e social. Segundo a Presidenta Dilma, é a
combinação desses dois critérios que fará a diferença
no desenvolvimento regional. Ela destacou que o Programa Minha Casa, Minha Vida é um programa que
tende a atender primeiro os que mais necessitam, ou
seja, onde falta casa e, além disso, onde há pessoas
passando necessidade, onde há miséria. É lá que tem
que estar o Minha Casa, Minha Vida.
Sr. Presidente, o Minha Casa, Minha Vida é um
Programa eficaz no objetivo de manter o Brasil na prática virtuosa da distribuição de renda, porque, ao mesmo tempo em que se constrói uma habitação, que se
dá segurança a uma família, faz-se um aquecimento
na economia, principalmente na da construção civil,
que tem uma capacidade de geração de emprego imediata. Então, é uma ação de governo que, ao mesmo
tempo, melhora a qualidade de vida das pessoas que
serão beneficiadas pela casas. Vai haver contribuição
para a geração de milhares de empregos e geração de
renda para muitos e muitos trabalhadores brasileiros.
A Presidenta Dilma destacou que vivemos num
momento especial e que estudos do Banco Mundial
ou de organismos internacionais apontam que os países mais desenvolvidos retrocederam nas práticas de
distribuição de renda, o que está provocando aumento
significativo da desigualdade.
No Brasil, no entanto, trabalhamos com foco na
distribuição de renda e com a consciência de que a
grande riqueza do País é sua população. E, nesse aspecto, é muito importante ressaltarmos que o Brasil,
no ano de 2011, teve um crescimento do PIB considerado pequeno, de 2.7%. Mas vale a pena ressaltar
que esse crescimento se torna grande na medida em
que é um crescimento com distribuição de renda. Se
compararmos esse crescimento com o de outros países integrantes do Brics, os chamados emergentes,
veremos que eles tiveram crescimento maior do que
o dessa taxa de crescimento do PIB brasileiro, mas
com o agravante de que não houve distribuição de
renda e nem preocupação com aspecto social, com
a seguridade social. Os direitos dos trabalhadores
brasileiros continuam avançando significativamente.
Então, o trabalhador brasileiro, entre os trabalhadores dos países integrantes do Brics, são aqueles com
as melhores condições e a melhor atenção social, a
maior seguridade social.
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Isso tudo é importante ser refletido quando se
trata do crescimento sólido que está acontecendo no
Brasil. Nós tivemos um crescimento de 2.7% do PIB,
em 2011, com distribuição de renda; e temos uma
perspectiva de crescimento de pelo menos 4% para o
ano de 2012, um crescimento sustentável, sólido e que
tende a ser crescente para os próximos anos.
O programa Minha Casa, Minha Vida é um programa vitorioso. Ele foi lançado no governo do Presidente Lula, como o Minha Casa, Minha Vida, e tinha a
meta de construir um milhão de moradias. Na segunda
etapa, a meta foi para dois milhões de moradias. Agora, o Governo está concluindo estudos para ampliar
ainda mais essa meta e chegar a dois milhões e quatrocentas mil unidades.
É impossível deixar de reconhecer que o Programa está melhorando e se aperfeiçoando ao longo dos
anos e que, ao longo desses anos, ele quebrou tabus
ao dar subsídios para se fazer a casa própria. Antes,
no Brasil, esse subsídio era tido como aceitável, mas,
por outro lado, seria impossível resolver o problema
sem subsídio, porque a renda das pessoas não suporta o custo da produção. O Programa Minha Casa,
Minha Vida reconhece a obrigação do Estado brasileiro
com a parcela da população que, ao longo de anos e
anos, foi marginalizada e excluída do sonho da casa
própria. Com isso, tem uma visão clara da importância
da melhoria de vida da sua população, porque, como
diz a Presidenta Dilma, de fato, um país rico tem que
ser um país sem miséria e que oferece oportunidade
para seus cidadãos.
Eu quero dizer que, nessa etapa do programa Minha Casa, Minha Vida, anunciado ontem, justamente
para beneficiar Municípios com até 50 mil habitantes,
numa projeção de construção de 107 mil casas para
Municípios com população de até 50 mil habitantes,
nós, do Estado do Acre, teríamos praticamente abrangido todos os Municípios, à exceção de Rio Branco e
de Cruzeiro do Sul. Todos os outros Municípios estariam habilitados a receber os recursos desse programa Minha Casa, Minha Vida, nessa etapa destinada
aos Municípios de até 50 mil habitantes. Ocorre que
apenas o Município de Sena Madureira, cujo Prefeito
é Nilson Areal, habilitou-se para obter esse convênio
para a construção de 50 casas. Ontem, estava aqui, em
Brasília, o Vice-Prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, que participou da solenidade, justamente porque
o Município de Sena Madureira foi o único beneficiado
do Acre. Isso não quer dizer que os demais não serão, porque, à medida que os outros Municípios forem
se habilitando, eles vão ter acesso a essas moradias.
Vale a pena ressaltar que o Governador Tião Viana
já havia apresentado ao Governo Federal o Programa
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Cidade do Povo, com previsão da construção de 10 mil
casas, em Rio Branco, e também nos Municípios do
interior, visando justamente a atender essa demanda
por habitação no Estado do Acre. Como aconteceu
aquela alagação muito forte nos Municípios de Brasileia, Xapuri, Sena Madureira e Rio Branco, esse Programa passou a ter prioridade no Ministério da Integração e também no Ministério das Cidades. Hoje, as
conversas estão bem avançadas, no sentido de haver
priorização do Governo Federal para o atendimento
desse programa habitacional do Acre, que pode vir
a se transformar num programa-piloto, uma vez que
é um programa bem estudado pelo Governador Tião
Viana, no sentido de construir ambientes habitacionais,
espaços conglomerados, como a Cidade do Povo, em
que a população que vai ser contemplada com essas
casas vai dispor de toda a estrutura social, de todos
os equipamentos sociais necessários: praças, escolas, centros de saúde, setor comercial. Então, há uma
preocupação muito grande e também com o objetivo
de construir uma cidade ambientalmente correta, com
todas as áreas verdes, com os espaços de preservação assegurados.
Apesar de ontem apenas o Município de Sena
Madureira ter sido contemplado, dentro desse universo de Municípios que foram contemplados para essa
etapa do programa Minha Casa, Minha Vida, vale reforçar que outros Municípios ainda têm tempo para se
habilitar para as etapas posteriores. Lembramos que
está em trânsito no Governo Federal esse programa
de habitação, esse grande programa de habitação do
Governador Tião Viana, que é o programa reconhecido
como Cidade do Povo, em que há a previsão de construção de 10 mil unidades, com a possibilidade de se
ampliar, em função da emergência criada a partir da
alagação, que revelou uma necessidade muito maior
de habitação para pessoas que vivem em áreas suscetíveis à alagação.
Dessa maneira, manifestamos aqui o nosso cumprimento à Prefeitura de Sena Madureira, que foi ágil
no sentido de se habilitar para conseguir essas unidades habitacionais para a cidade, que foram 50. Mas
ficamos de cobrar também das demais prefeituras que
avancem no sentido de preparar os seus projetos para
que se habilitem também, a fim de obterem esse benefício do Governo Federal.
Por último, Senador Gurgacz, eu gostaria de fazer
um registro especial. Eu recebi, há poucos dias, uma
nova carta do Padre Paolino Baldassari, que é o nosso
vigário de Sena Madureira. O Padre Paulino completou
86 anos, no último dia 2 de abril. Esteve muito doente
e teve que vir a Brasília. Inclusive, ficou no Incor, num
esforço do Governo do Estado, da Secretaria de Saú-
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de, de trazê-lo justamente porque é uma pessoa muito
querida de todos em Sena Madureira. Todos estavam
muito preocupados com a situação da saúde dele.
Então, veio, conseguiu uma boa recuperação e está
bem melhor agora. Ainda hoje, estava manifestando
uma gripe, mas fez questão de dizer que era uma gripe
que não tinha nada a ver com o problema que estava
tratando há poucos dias. E continua muito ativo, muito presente na vida das pessoas, sempre preocupado
com as questões sociais, com as questões ambientais,
com as condições de vida das pessoas. Está sempre
levantando o que acontece nas comunidades; cada
desobriga que faz pelos rios do Acre, pelo rio Caeté,
pelo rio Purus, pelo rio Macauã; sempre levanta as situações com as quais se depara e cobra, cobra com
muita firmeza, das autoridades. Sempre foi assim e
certamente vai continuar assim por toda a sua vida,
no sentido de cobrar as melhorias necessárias para o
bem-estar da população.
Então, ele manda uma carta, uma longa carta,
com bastantes detalhes sobre como foi a sua última
viagem. E leio aqui alguns momentos dessa carta, que
gostaria que pudesse ser registrada na íntegra. Mas
quero ler aqui alguns momentos, exatamente para mostrar o quanto ele se preocupa com as pessoas, com o
desenvolvimento do Acre, com a proteção da floresta
e, ao mesmo tempo, com os seus representantes no
Senado Federal, no sentido de estar sempre cobrando
uma ação efetiva para que não fiquem sem uma resposta os problemas que acontecem na comunidade.
Ele diz:
Exmº e Caríssimo Senador Anibal.
Saudações Cordiais. Depois de ter saído
de Brasília e retornado a vida normal da qual
estava afastado devido a doença, no dia de
hoje fui dar uma olhada em tudo que deve ser
feito e escrever ao bom amigo que agradeço
de coração de ter-me visitado várias vezes.
A alagação, que foi um desastre para
vários municípios do Acre, acabou. Os rios
voltaram aos seus respectivos leitos e correm lentamente com suas águas rio abaixo.
Começa penosamente a reconstrução, vários
satisfeitos pela ajuda que receberam outros
insatisfeitos, mas a vida voltou a normalidade,
toda a criançada está na escola.
Quanto aos problemas, depois da última
desobriga [que fiz] no rio Caeté notei duas coisas – vários ribeirinhos falaram: “Como podemos viver [se estamos tendo alguns produtos
com redução de seu preço, como a farinha e
o feijão] [...]? Tivemos que deixar a borracha
[por causa da falta de preço] [...].
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Isso aqui é muito interessante, porque, às vezes,
acontece uma desinformação no seringal, e é importante que as pessoas saibam que, neste momento, o
subsídio que o Governo do Estado está dando para a
produção da borracha é o maior subsídio da história,
de tal maneira que pode ser que algum atravessador
passe a comprar borracha nos seringais sem levar em
conta a verdadeira informação do subsídio que está
sendo repassado pelo Governo.
Então, é um momento em que deve haver certo
incentivo à produção da borracha e da castanha, porque
esses dois produtos tiveram um aumento significativo.
Mas, na comunidade visitada pelo padre Paolino, ele
detectou que as pessoas estão tristes porque o preço que chega lá para eles não está bom. A castanha
também é um produto muito significativo, que deve ser
levado em consideração.
Outro aspecto que ele levanta é que, com a abertura da BR-364, a entrada de outros produtos fez com
que os preços diminuíssem, o que é natural, porque,
na medida em que a concorrência é facilitada, os preços tendem a diminuir.
Ao mesmo tempo, o Padre Paolino faz uma ressalva na sua carta em relação à questão do manejo
florestal. Ele discorda veementemente em relação ao
manejo florestal. Ele acha – e todas às vezes faz esta
ressalva – que as pessoas aproveitam; na medida em
que regularizam seus projetos de manejo, elas passam
a explorar fora daquilo que está previsto no projeto, e
não há um processo de fiscalização por parte do Ibama ou do órgão estadual destinado a essa cobrança.
Então, vale a pena que as nossas autoridades
estaduais tenham uma conversa permanente com o
Padre Paolino, exatamente para identificar onde há
Plano de Manejo e onde as pessoas estão cumprindo
ou deixando de cumprir aquilo que é determinado pelo
Plano de Manejo. Aqui, há um conjunto de aspectos
reforçados pelo Padre Paolino que vale a pena que
seja do conhecimento de todos.
Ele diz que, embora a Campanha da Fraternidade tenha falado muito que o nosso Planeta Terra está
apaziguando a mata, a mata continua sendo destruída,
de modo especial na BR-364, em direção a Cruzeiro
do Sul, no antigo seringal dos Soares, no Jurupari.
Parece que um grupo chinês comprou as terras e fez
um enorme projeto de manejo, e o asfalto da BR-364
ajudou muito, porque esses grandes grupos também
compraram as terras e fizeram o projeto de manejo
na BR-364. Isso faz com que o cidadão saia da mata,
de dentro da floresta e vá para as cidades. Corre-se o
risco de as florestas desaparecerem.
Então, esses aspectos, essas preocupações trazidas pelo Padre Paolino, quero reforçar, são preocu-
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pações justas que devem orientar permanentemente
o nosso pensar político.
O documento do Padre Paolino vai ser publicado
na íntegra no nosso site, e vou fazer chegar cópia até
o Secretário de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, Edvaldo Magalhães, sugerindo, inclusive, que haja uma
equipe técnica que vá até o Padre Paolino Baldassari
para uma conversa mais aprofundada, para identificar onde estão esses problemas. A mesma coisa em
relação aos preços da borracha, da castanha, da farinha e do feijão, que ele coloca na sua carta, para que
possamos identificar onde estão esses problemas e
de que maneira nós, que somos agentes públicos, que
somos remunerados pelo Erário público justamente
para trabalhar em benefício da população, podemos
ajudar para que a vida dessas pessoas esteja sempre
cuidada e que fique melhor a cada dia .
Nesse sentido, agradeço muito, muito mesmo, a
contribuição do Padre Paolino, a sua atenção, a sua
disposição, a sua militância, que é um sacerdócio. Ele
não é só sacerdote no sentido da pregação da Palavra, mas um sacerdote no sentido de estar sempre defendendo as causas mais elevadas do povo acreano,
principalmente daqueles menos favorecidos.
Então, quero fazer um agradecimento muito especial por sua carta e dizer que esses documentos
chegarão, sim, às pessoas que podem vir a tomar
providências no sentido de ajudar, para que as falhas
detectadas, as questões denunciadas tenham uma
resposta do Poder Público de maneira satisfatória.
Era o que tinha para a sessão de hoje, Senador
Gurgacz.
Muito obrigado pela atenção.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
Sena Madureira, 26/03/2012
Exmº e Caríssimo Senador Aníbal,
Saudações Cordiais. Depois de ter saído de Brasília e retornado a vida normal da qual estava afastado
devido a doença, no dia de hoje fui dar uma olhada em
tudo que deve ser feito e escrever ao bom amigo que
agradeço de coração de ter-me visitado várias vezes.
A alagação, que foi um desastre para vários municípios do Acre, acabou. Os rios voltaram aos seus
respectivos leitos e correm lentamente com suas águas
rio abaixo. Começa penosamente a reconstrução, vários
satisfeitos pela ajuda que receberam outros insatisfei-
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tos mas, a vida voltou a normalidade, toda a criançada
está na escola.
Quanto aos problemas, depois da última desobriga no Caeté notei duas coisas _ vários ribeirinhos
falaram: “Como podemos viver se o preço da farinha e
do feijão despencaram? Tivemos que deixar a borracha
sem preço, castanha que é bom não tem. A salvação
nestes últimos anos era a estabilidade do preço da
farinha e do feijão, levar a farinha na cidade é sofrer e
ter a tristeza de não arrumar com a venda da farinha
a gasolina para voltar porque o preço da gasolina é
absurdo. Além de ter a amargura de não vender a farinha também tem a tristeza de perder vários dias preciosos na roça. A causa da queda do preço da farinha
parece que foi o asfalto da BR-364. Os produtores do
Juruá enviaram grande estoque de farinha e acabaram fazendo despencar o preço da nossa farinha. Este
problema tornou a situação difícil e muitos ribeirinhos
pensam abandonar suas terras e colônias e ir para a
cidade com os graves problemas que acarreta a vinda de todo este povo para a cidade. É preciso de uma
política para estes problemas. É preciso que este povo
fique e trabalhe na mata e produza e se sinta realizado.
Segundo problema – Embora a campanha da fraternidade tenha falado muito que o nosso planeta terra
está apaziguando a mata continua sendo destruída em
modo especial na BR–364 em direção de Cruzeiro do
Sul. No antigo seringal dos Soares no Jurupari parece
que um grupo chinês comprou as terras e fez um enorme projeto de manejo e o asfalto da BR–364 ajudou
muito porque estes grandes grupos também compraram
as terras e feito projeto de manejo da BR–364 saiam
cidadãos mata a dentro e nossa floresta desaparece.
No rio Purus os grandes seringais São Braz e
Mamoriá, estão sendo assaltados e destruídos. Aqui
em Sena aparecem muitas escrituras falsas de terras
e de seringais que eu conheço bem.
Não sei como poder ter tantas escrituras de terras falsificadas. Me informaram que estas escrituras
são tiradas no cartório de Rio Branco, com as escrituras na mão vão com o Imac e conseguem facilmente
projeto de manejo.
Conseguindo a licença começam o projeto sem
fiscalização nenhuma e a mata desaparecendo e semeando o deserto. No rio laco, vi um projeto de manejo que devia ser no seringal S. José do rio Macauã.
Vi todas as árvores marcadas com placas, eram seringueiras, copaíbas, samaúmas e também cumarú
de cheio. Vi em modo especial àrvoras grandes cujas
frutas são comidas dos bichinhos, os quais vão encontrando o que comer ou vão morrer atrás de outras
matas, se encontrarem.
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O projeto de manejo que devia ser no seringal
São José do rio Macauã já tinha invadido uma parte
do seringal Porto Maia no rio Laco e também uma
boa parte do seringal Campo Osório. Este exemplo
nos mostra a impossibilidade dos projetos sustentáveis porque não há fiscalização nenhuma, o que há é
grilagem e muita ganância. Tudo isso acontece e não
há ninguém que levante a voz contra tanta injustiça.
Passo a outro problema – O Governo deu aos ribeirinhos casa, barco, motor para levar a frente à vida
e produzir e estou vendo que muitos abandonaram
a colônia, casa bonita e vão para a cidade e o mato
tomando conta. Outros derrubam a casa e levam a
madeira para a cidade e fazem um barraco velho em
lugares insalubres e alagadiços.
Nunca pensei que pudesse acontecer isto, será
que não tem um modo de acabar com tudo isso? Os
problemas que indiquei precisam de solução. É preciso
uma política dirigida diretamente aos agricultores. Deve
ter estabilidade de preço tanto da farinha, do feijão, e
também da borracha e castanha.
Não se pode menosprezar o trabalho dos agricultores, o sacrifício, as pragas, o calor... Fico triste
quando uma família numerosa que vivia feliz no seu
lugar, debanda por todo lado. Eu sei que os jovens,
embora tenham luz, televisão, casa boa, querem porque querem a cidade.
De todo modo deve haver a proteção dos preços
quanto a tudo que o pobre produz.
Aqui termino esta carta que deve ser um pouco a
visão sobre os problemas que afligem de modo especial o mundo rural. Sei que muitas vezes colhemos os
problemas e não temos como resolvê-los, mas devemos fazer todo o possível para trabalhar para o nosso
povo humilde e simples.
Um grande abraço. – Padre Paolino M. Baldassari.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Meus cumprimentos, Senador Anibal, pelos
temas que V. Exª traz para a discussão nesta manhã,
como, por exemplo, a construção da nossa famosa
ponte do Abunã, na BR-364, sobre o rio Madeira. Já
tivemos várias reuniões no Dnit, com os Ministros do
Transporte que por lá passaram, e, realmente, esperamos – congratulo-me com V. Exª com essa preocupação – que se inicie logo essa obra, essa ponte, porque
hoje é um transtorno muito grande para a população
do Acre, para a população de Rondônia.
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As pessoas que vão até o Pacífico, que utilizam
essa BR, têm dificuldade de atravessar. Por balsa, às
vezes, não há condição. Não é o caso deste momento, porque estamos em cheia, mas, na época da seca,
há dias em que não há condições de passagem para
balsas, não há trafegabilidade, causando um problema sério, deixando o Acre às vezes isolado por terra.
Peço, mais uma vez, como fiz agora há pouco,
que o Dnit dê celeridade a essa licitação. O projeto deve
estar quase pronto. Ele teve que ser refeito porque foi
feito de forma errada. Agora foi refeito, e esperamos
que essa licitação venha o mais rápido possível.
Também esse programa Minha Casa, Minha Vida
2 vai contemplar Rondônia com 34 Municípios que estão
aptos a participar. Já se colocaram prontos a receber
o benefício, e serão contempladas 1.490 famílias no
Estado de Rondônia.
Meus cumprimentos pelo seu belo pronunciamento na manhã de hoje.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador Gurgacz. Estamos juntos nesta batalha
pela ponte.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Com a palavra agora o Senador Paulo Paim,
do PT do Rio Grande do Sul.
A transcrição que o Senador Anibal solicitou será
feita conforme o regulamento da Casa.
O Senador Paulo Paim tem o tempo que achar
necessário.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Acir Gurgacz, meus cumprimentos a V. Exª. Eu lhe
dizia, antes, que V. Exª inaugurou uma nova fase aqui
no Senado, com o debate na sua importante Comissão de Agricultura e Reforma Agrária na sexta à tarde.
Hoje, eu sei que lá teremos um belo debate, V. Exª o
resumiu da tribuna, sobre a educação no campo. Meus
cumprimentos. Eu acho que ajudei, também fazendo
com que atividade semelhante à sua aconteça todas
as segundas pela manhã, quando faço debates na
Comissão de Direitos Humanos e também os relacionados a assuntos voltados ao trabalho e à Previdência.
Senador Anibal Diniz, que aqui fez um belo pronunciamento, Senadores e Senadoras, quero falar um
pouco sobre os gargalos da economia, a desoneração
e, no fundo, apontamos também para a reforma tributária e para a diminuição da carga tributária.
Sr. Presidente, não há dúvidas de que vivemos
um momento singular na história de nosso País. Outrora conhecida como a Nação do futuro, mas que nunca
chegava, o Brasil hoje é uma potência – a sexta economia do mundo – e se faz presente e respeitada nos
principais fóruns internacionais e na moderna agenda
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multilateral. Somos dotados de um mercado doméstico
pujante, uma classe média emergente e que cada vez
mais amplia seu acesso aos bens de consumo. Nosso País percebeu que podia e pode, e está crescendo
sustentado pelo vigor e pela capacidade de sua brava
gente. Assim, ao longo da última década, ampliamos
nosso parque produtivo voltado para o crescimento de
nosso próprio mercado interno – algo em que sempre
acreditei e apostei, por isso falava tanto na distribuição
de renda, no fortalecimento do mercado interno e na
valorização do salário mínimo.
Sr. Presidente, acreditando e apostando em nossa grande demanda interna e na potência que ela nos
oferece. Por isso, está dando certo, ao promover, ao
mesmo tempo, políticas públicas de distribuição de
renda, incentivos à concessão de crédito e à geração
de emprego e renda. Melhoramos, com certeza, nossos indicadores perante o mundo. Nesse caminho,
Sr. Presidente, conseguimos converter o crescimento
econômico em ferramenta eficaz de inclusão social e
de integração das classes menos abastadas de nossa população ao mercado consumidor. Mas é verdade
também que a tarefa de modernizar o País e torná-lo
socialmente mais justo e equilibrado ainda tem um longo
caminho a percorrer. Fizemos muito, mas há muito ainda
a ser feito para superarmos as barreiras e os gargalos
históricos que afetam ainda o nosso parque produtivo.
Avançamos – V. Exª é um líder nessa área – no agronegócio. E que bom que avançamos. Usufruímos hoje
de algumas vantagens comparativas, como tecnologia
avançada e condições absolutamente favoráveis.
O parque industrial nacional ainda enfrenta sérios
e persistentes problemas, que acabam por represar e
conter o imenso potencial produtivo de que aqui dispomos. Nesse sentido V. Exª, Senador Acir, já falava,
e repito, temos de avançar nos fatores estruturais, ligados essencialmente à complexidade da nossa carga
tributária incidente sobre a atividade produtiva. Temos
de avançar nas deficiências logísticas e operacionais,
que têm estrangulado o poder de fogo da nossa indústria manufatureira, que ainda enfrenta as atuais
pressões cambiais.
O fato é que nos dois primeiros meses deste ano,
embora o número de empregos não tenha caído, houve
uma alta rotatividade. A indústria nacional acumulou
perdas de 3,4% em sua atividade produtiva, registrando
uma importante queda, é claro, no seu Produto Interno Bruto, ou seja, na participação do Produto Interno
Bruto do País. A situação, portanto, tem de ser olhada
com cuidado e exige de todos nós uma cautela e detida
reflexão acerca das verdadeiras causas do desempenho aquém desse importantíssimo e estratégico setor
da nossa economia tão pujante.
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Dessa maneira, Sr. Presidente, esta Casa tem,
é claro, e está fazendo isto, a obrigação e o dever institucional de fomentar o bom debate sobre este tema,
oferecendo ao País alternativas para solucionar os
problemas apontados de maneira objetiva e eficaz,
sem jamais fragilizar os direitos e garantias históricas
dos trabalhadores, que foram conquistadas com muita luta e suor.
Digo isso tudo, Sr. Presidente, para deixar muito
claro: sou a favor de fortalecer todo parque produtivo no
campo e na cidade, mas quero também que olhemos
com muito carinho para a situação dos trabalhadores
no campo e nas cidades. Falo isso, meus amigos, pois
compartilho com os representantes sindicais e com os
trabalhadores os temores de que a atual corrente que
vem devido à crise na Europa e na América do Norte
aprofunde, como resposta à crise, somente a retirada
de direitos dos trabalhadores, que venham, no futuro,
resultar de forma negativa.
O Governo já anunciou a desoneração da folha.
Esse debate ganha força e, tenho certeza, se não for
bem medido, pode trazer sérias consequências para a
nossa previdência pública. Repito: a previdência pública
urbana, principalmente, é superavitária. Em média, se
pegarmos os últimos dez anos, daria uma média de 15
bilhões de superávit, dados oficiais. Se simplesmente
reduzirmos as contribuições sobre a folha sem apontarmos uma contrapartida, depois, os governantes – seja
quem estiver no governo – vão continuar dizendo que
não dá para reajustar os benefícios dos aposentados
nem combater o famigerado fator previdenciário.
Nesse sentido, Sr. Presidente, estou convicto de
que os problemas da indústria brasileira – que de fato
existem, devem ser discutidos e atacados – não podem ser resolvidos com a imposição de perdas àqueles
que trabalham, que fazem este País e, até mesmo, aos
aposentados, sob pena de acarretarem uma imensa
injustiça social e estabelecerem um retrocesso na atual
política de renda, com a sua distribuição, e a ampliação
do nosso mercado consumidor.
Não é possível, Srªs e Srs. Senadores, caros colegas, que com tantos pontos a serem atacados para
a redução dos custos estruturais de nossa indústria,
como os altos e intricados produtos incidentes sobre a
atividade produtiva, que só vejamos como alvo o direito
dos trabalhadores. O caminho desse debate, portanto,
segue linhas tortuosas.
Embora alguém pudesse dizer que as águas do
rio também atravessam curvas e curvas e terminam
no mar, neste momento, a minha preocupação – que
é receio, e tenho um receito forte – é a de que se
acabe por esticar a corda demais e que a ponta mais
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fraca, que não é o mar – são os trabalhadores – seja
prejudicada.
Na semana passada, só como exemplo, foi anunciada a desoneração da folha de pagamento em quinze
segmentos produtivos da nossa economia, com redução
significativa da contribuição patronal previdenciária, que
passou de 20%, para 2%, para 1%, e alguns setores,
isso já é fato, eu diria que a metade do empresariado
nacional, já pagam 0% sobre a folha.
Eu não sou contra, Senador Acir, e quero reafirmar, porque alguns empresários amigos meus às
vezes ficam perguntando se eu sou contra. Não. Eu
só quero que haja uma contrapartida. A sociedade, no
seu conjunto, tem de apontar caminhos para que isso,
efetivamente, não represente a falência da Previdência.
Outro dia eu dizia, e repito hoje, que, no passado, o dinheiro da Previdência foi usado para construir Brasília,
a ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, Volta Redonda,
Itaipu e por aí foi. E qual era a fala dos governantes?
“Não, depois a gente devolve esse dinheiro, o Tesouro
devolve.” E não voltou um centavo de tudo aquilo que
saiu da Previdência para outros fins.
Sr. Presidente, os setores que estão sendo desonerados são diversos e estratégicos para a nossa
economia. Reconheço e sempre defendi e defendo o
setor têxtil, confecções, couro e calçados, móveis, plásticos, materiais elétricos, autopeças, ônibus, setor naval,
bens de capital, máquinas e equipamentos, mecânica,
hotéis, tecnologia da informação, call center e design.
Ora, é claro, Sr. Presidente, que tal medida representa um impacto importante para todos esses
setores da indústria, de onde venho, mas também
na arrecadação da Previdência – não há como não
fazer essa reflexão –, cujas contas já são alardeadas
como deficitárias por autoridades e por inúmeros articulistas. Com isso, nós estaríamos ampliando o dito
rombo. Não que eu acredite no rombo. Acredito que
a Previdência tem dinheiro, mas, se continuar tirando
de forma desordenada, vai chegar o momento em que
vai ter mesmo é déficit.
Temo que diminuam as possibilidades do caixa
da Previdência com essa política de não contribuição
por parte do empresariado nacional. E vai terminar
que todos quererão não contribuir. Se 15 setores forem
contemplados, outros 15 poderão dizer: “Por que nós
não?”. Daqui a pouco, os bancos também vão dizer:
“Por que não nós também?”. E aí a minha preocupação é a mesma: como fica, então, o reajuste real dos
aposentados e como fica o fim do fator.
Portanto, Sr. Presidente, estabelece-se uma relação de causa e efeito dessas medidas que podem
afetar diretamente o bolso do assalariado brasileiro.
Ademais, é preciso que se diga que uma grande parte
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do que está na cesta de encargos sociais integra, em
verdade, a remuneração total do trabalhador. Alguns
economistas, notadamente aqueles vinculados aos
grandes grupos econômicos, partem de uma concepção absolutamente restrita e conveniente para afirmar
que a cada real pago na folha de pagamento para o
empregado, outro é gasto em encargos. Ora, a remuneração real do trabalhador não reside somente no salário nominal mensal e de suas parcelas, mas também
se compõe, por exemplo, do recolhimento do FGTS e
das demais verbas indenizatórias.
Nesse sentido – aí vêm outros dados –, segundo
pesquisa do Dieese e da Universidade de Campinas,
a conta da relação entre encargos e salário do trabalhador fica, na realidade – não em 100%, um por um –,
em torno de 25% a 27%, já inclusos os repasses para
as entidades patronais de assistência ao trabalhador,
como o Sesi, o Senai e também a contribuição para
as entidades dos trabalhadores.
Nesse debate, portanto, transparente e franco,
muitas vezes, parte-se de uma falsa premissa de que
o empregador tem dobrada a sua folha de pagamento
pelos encargos a ela vinculados. Temos a obrigação
aqui de desmistificar essa condição e enquadrá-la na
realidade dos fatos. Desta tribuna, Sr. Presidente, faço
um apelo no sentido de direcionar as políticas econômicas, por exemplo, para avançarmos ainda mais na
linha de diminuir a taxa de juros e também para que
tenhamos uma verdadeira reforma tributária.
Temos de avançar para o corte de impostos e
tributos não vinculados diretamente aos trabalhadores, para manter a justiça social. Estou convicto de
que há margem para uma readequação tributária que,
efetivamente, diminua os custos estruturais de nossa
indústria, sem redução de salários ou cortes de empregos ou perda de arrecadação para a Previdência.
Pelo contrário, Sr. Presidente, há consenso entre
os especialistas em contas públicas de que, ao fazer
uma readequação socialmente justa, o Governo estará
dando uma forte contribuição para o crescimento e o
vigor da nossa atividade industrial produtiva, reduzindo
o famoso custo Brasil.
Diversas pesquisas mostram que a lógica tributária brasileira é a seguinte: quem tem menos poder
aquisitivo paga mais impostos, pois a maior parte dos
nossos tributos acaba incidindo sobre o consumo,
sobre os alimentos, sobre aquilo que os mais pobres
têm de comprar.
Por outro lado, faz-se necessário, ainda, um processo de desburocratizar e facilitar o processo de
abertura de empresas em nosso País, um dos mais
demorados e dificultosos do mundo.
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Temos, também, senhores e senhoras, de melhorar, de forma significativa, a nossa infraestrutura
básica, notadamente na área de transporte e circulação de nossas mercadorias.
Veja bem, no tempo da ditadura, fez-se opção
pelas rodovias, pelo transporte sobre rodas, quando nós teríamos, e temos, um potencial enorme em
trens, metrôs e nos próprios rios, que, até hoje, não
são valorizados.
Essas, definitivamente, são medidas que incrementariam nossa atividade produtiva de maneira muito
mais eficiente, equilibrada e justa, do que, simplesmente, abater custos, por exemplo, sobre a Previdência, o
que vai resultar em prejuízo para o trabalhador, para
o aposentado e para o pensionista.
Repito que não sou contra. E até, Senador Acir,
alguém poderia, se estivesse aqui no plenário, dizer:
“Mas, Senador Paim, não tem um projeto teu, de há
mais ou menos 10 anos, em que você reduz a contribuição do empregador sobre a folha?”. Tem. Eu devo
ter sido um dos primeiros a apresentar. Exatamente.
E é contribuição da Previdência, vejam bem o que estou dizendo. Mas eu coloco uma contrapartida no meu
projeto: saio da folha e vou para o faturamento. O que
estou percebendo é que vai sair da folha, vai para 1%
do faturamento e, daqui a pouco, virou zero. Aí vêm as
minhas preocupações. A não ser, claro, que me mostrem outro caminho. Não sou daqueles que se dizem
donos da verdade. Quero aprender no bom debate.
Sr. Presidente, assim deve ser conduzido o debate em torno da desoneração dos encargos sobre a
folha para a indústria.
A classe trabalhadora – confesso que não gosto
muito do termo classe trabalhadora; prefiro os trabalhadores, porque todos são trabalhadores –, os trabalhadores assistem com preocupação ao desenrolar
dos acontecimentos. Eles não falam, mas, como diz o
outro, estão todos de orelha em pé para saber como
ficará a nossa Previdência no futuro. Se o Governo,
hoje, já diz que não tem como reajustar os aposentados e que não tem como acabar com o fator, como vai
abrir mão, se continuar nessa linha, de R$100 bilhões,
R$110 bilhões? Ou, se jogar todo mundo em zero, dá
R$137 bilhões.
Estamos alertas e vigilantes da tribuna e, dentro
do possível, com os movimentos sociais, que, nesse
caso, para mim, estão muito parados. Deveriam estar
provocando mais esse debate, no sentido de que o
País hoje é a sexta economia do mundo, de que haja
distribuição de renda equilibrada e que todos possam
melhorar o seu padrão no patamar em que se encontram hoje.
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Por fim, Sr. Presidente, quero aqui elogiar as últimas medidas do Governo, que vão na linha de baixar
a taxa de juros, como anunciado pela Presidente e sua
equipe, principalmente no Banco do Brasil e na Caixa.
Isso vai levar a que os bancos privados, na linha da
concorrência, também tenham de adequar-se a essa
nova realidade.
Ontem, por exemplo, no Banrisul, banco do meu
Estado, o Governador Tarso Genro também anunciou
uma redução firme das taxas de juros. Em verdade,
sabe-se que o Governo Federal vem pressionando os
bancos a reduzirem o chamado spread – estou aprendendo devagar o que é spread – a diferença entre o que
o banco paga para captar recursos e o que ele cobra
para emprestar, e assim reduzir os juros cobrados de
seus clientes. Com a redução dos juros dos bancos
estatais – os mais ligados ao Governo –, o Governo
pretende forçar a concorrência e fazer com que os
bancos privados venham a aderir a essa iniciativa, ou
seja, a queda da taxa de juros.
A intenção é aquecer a economia, fomentar a indústria e o comércio, uma estratégia para fugir da crise
econômica que atinge muitos países. Essa, sim, é uma
medida acertada, que conta com nosso total apoio.
Ouso perguntar, neste momento, voltando ao
eixo do meu pronunciamento: por que os bancos não
aceitam pagar a Previdência sobre o faturamento e não
sobre a folha? Porque eles empregam muito pouco e
faturam muito. Então, é claro que eles dizem: “Não, essa
história comigo não”. Eu queria que o banco pagasse
zero sobre a folha, mas pagasse um percentual sobre
o faturamento. Ajudaria a todos, até a indústria, tanto
no campo como na cidade. O que eu quero é caixa.
Com caixa, nós vamos desonerando aqueles que não
podem pagar. Como vemos, só migram para o faturamento aqueles que percebem que pagarão muito,
muito menos para a Previdência do que pagam hoje.
Por isso, é seleta essa migração.
O que nos assusta ainda mais é que percebemos o objetivo – eu não digo que seja do Governo ou
desse ou daquele setor, mas há tipo um fantasma no
ar –, de grandes setores, que visam a fazer com que
a contribuição sobre a folha seja zero e sobre o faturamento, zero. Aí o resultado será zero para os aposentados, zero para os trabalhadores e, continuará onde
está, zero para o fim do fator previdenciário. E isso nos
preocupa muito.
Sr. Presidente, aproveitando a tolerância de V.
Exª, quero ainda falar, rapidamente, de outro tema,
que acho que não foi aprofundado devidamente mesmo lá na comissão, porque nós todos queríamos votar
a matéria não importasse de quem fosse a autoria. Eu
vou falar sobre o PL nº 155, de 2010, que garante o
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adicional de insalubridade e também a aposentadoria
especial para os garis.
Uma das profissões mais importantes para a vida
em sociedade, para a manutenção da saúde pública
e para a salubridade do ambiente público, ainda que
muitos não se deem conta disso, é a função dos garis. Efetivamente, os trabalhadores responsáveis pela
varredura das vias, pela coleta do lixo e dos dejetos
urbanos têm um papel fundamental para que as cidades sejam mantidas em condições decentes de limpeza e se garanta, minimamente, a salubridade das vias
públicas e, diria, da própria saúde, porque é a limpeza
que combate as epidemias, que não permite que se
alastrem as doenças.
Só a memória das cidades medievais e das cidades coloniais brasileiras, juncadas de lixo e de detritos
de toda natureza e, consequentemente, de doenças e
de animais que as transmitem, já basta para ressaltar
quanto a sociedade deve a esta categoria, ou seja,
aos garis, que fazem a limpeza.
Contudo, podemos verificar que a aceitação social
da categoria possui caráter retórico e meio discriminatório. Se inquirida diretamente, a maioria absoluta da
população brasileira vai reconhecer a importância fundamental desses profissionais. Essa gratidão, porém,
não se expressa em melhoria das condições objetivas
de vida e de trabalho dos garis, ou seja, daqueles que
fazem a limpeza das nossas cidades.
Por isso razão, Sr. Presidente, ainda em 2010,
apresentamos o PLS 155, que determina o pagamento
de adicional de insalubridade – ninguém pode, em sã
consciência, dizer que não merecem o adicional de insalubridade – aos trabalhadores da área e lhes concede expressamente o direito à aposentadoria especial.
O adicional de insalubridade foi fixado em 40%
do salário base do trabalhador, para contornar a suspensão do art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1º de
maio de 1943) em razão da edição da Súmula Vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal, que ocorreu
por conta da vinculação do adicional de insalubridade
ao salário mínimo. O que eles dizem? Que o adicional
insalubridade não pode ser mais sobre o salário mínimo. Então, eu recorri ao salário base. Assim, evitando
a celeuma sobre a aplicabilidade ou não do adicional
tal como estabelecido pela CLT, estabelecemos novo
valor, atrelado à remuneração efetiva do trabalhador,
mais condizente com o risco biológico a que é exposto.
Garantimos, ainda, para afastar qualquer dúvida,
o direito à concessão do benefício da aposentadoria
especial, em termos a serem estabelecidos pelo Poder Executivo – para que ninguém dissesse que era
vício de iniciativa – como forma de compensação do
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desgaste físico produzido pela contínua exposição e
ao risco biológico a que eles estão submetidos.
Estamos cientes também de que o termo gari não
é o mais adequado, dado que seu significado é diferente
conforme a região do País em que é utilizado. Por isso,
não usamos esse termo no texto. No texto da minuta
– e nós nos ativemos ao maior cuidado –, utilizamos
a descrição da atividade, profissionais que efetuem a
varredura, a coleta de detritos, a limpeza, qualquer que
seja a denominação a eles conferida regionalmente.
Gari é chamado em um lugar e, em outro, não.
Sr. Presidente, por que venho à tribuna, na sexta-feira, tratar desse tema? Tem uma razão de ser. A
Comissão de Assuntos Sociais aprovou, esta semana,
outro projeto, o Projeto nº 577, que veio um ano depois
do projeto por mim apresentado em 2011, de autoria
do Senador Vicentinho Alves, que trata do tema que
aqui expus, com base no PLS nº 155, de 2010.
Eu estava lá, Sr. Presidente. Embora o projeto
fosse mais novo, não criei nenhum obstáculo para
que fosse aprovado. Para acelerar a votação, não discordei do encaminhamento feito. Mas a categoria dos
garis, que apresentou a sugestão do projeto original,
está preocupada, porque, na rapidez da votação da
matéria naquele momento, ficou, depois, constatado
que não está assegurado o adicional de insalubridade
para os garis, ou seja, aqueles que limpam as ruas e
as cidades para nós.
O Senador João Durval, da Bahia, Relator do
Projeto nº 155, de 2010, de nossa autoria, solicitou que
as duas propostas fossem apensadas, com o objetivo
de garantir aos trabalhadores da limpeza o adicional
de insalubridade.
Quero dizer de coração mesmo, e pelo carinho
que tenho pelo Senador Vicentinho, se for para melhorar as condições de vida e de trabalho dos garis, sou
totalmente favorável, desde que todos os Senadores
se comprometam a acelerar a votação desse projeto
tão importante para milhões e milhões de brasileiros.
Alguém poderia dizer: “Então, são milhões e milhões
de garis?” Não, não são. Mas a limpeza das ruas, das
vias, das cidades, dos rios, dos esgotos beneficia, sim,
milhões e milhões de brasileiros.
Por isso, Sr. Presidente, quero dizer ao relator da
matéria que este meu projeto de 2010 pode, sim, ser
apensado a esse outro de 2011, para nele, então, ser
incluído o adicional de insalubridade, porque se eles
não merecem o adicional de insalubridade, ninguém
merece. Nós sabemos o que é esse trabalho, vemos
passar em frente às nossas casas aquele caminhão
com meninos, muitas vezes, muitas vezes sem luvas ou
com botas até meio esfarrapadas, juntando lixo, o lixo
que a população vai deixando. Muitas vezes – agora
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me lembro –, no Natal ou na Páscoa, o máximo que
eles fazem é perguntar: “Alguma lembrancinha, doutor?”. É claro que eu não sou doutor, mas assim eles
demonstram o seu carinho pela população. Eu diria
até que eles cuidam um pouco da nossa segurança,
porque, quando eles passam recolhendo o lixo, acabam afastando algum marginal que esteja por perto.
Por isso, vamos conversar muito esta semana para
fortalecer esse projeto tão importante que diz respeito
à aposentadoria especial e ao adicional de insalubridade para os garis.
Sr. Presidente, sou relator de um projeto que diz
respeito a um debate que está instalado na sociedade, relativo à instalação do chamado relógio de ponto
eletrônico para conferir quem trabalhou ou quem não
trabalhou em cada empresa, em cada loja, em cada
banco e mesmo aqui, no Congresso Nacional.
Recebi há pouco tempo uma correspondência
encaminhada em conjunto pela Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra),
pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), e pelo Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais do Trabalho (Sinait), na qual as entidades se
posicionam a respeito da adoção do registro eletrônico
do ponto pelas empresas. Na correspondência mencionada, as entidades se posicionam em defesa da
Portaria nº 1.510, de 2009, do Ministério do Trabalho
e Emprego, portaria que disciplina o registro eletrônico do ponto e cuja entrada em vigor estava prevista
inicialmente para 25 de agosto de 2009.
Essa portaria gerou uma série de controvérsias,
o que acabou resultando em alguns adiamentos, mas,
mesmo assim, passou a ser aplicada para a maioria
dos setores econômicos do País a partir de 2 de abril
de 2012. As empresas que têm atividades agroeconômicas tiveram o prazo dilatado para entrar em vigor a
partir de 1º de junho de 2012, e as micro e pequenas
empresas deverão implantar o registro eletrônico a
partir de 3 de setembro de 2012.
Sr. Presidente, para quem está assistindo, neste momento, à TV Senado, eu tenho certeza de que
se torna difícil entender por que alguns setores questionam o ponto eletrônico, como destaca, inclusive,
matéria publicada na site G1, de 27 de julho de 2010.
Sr. Presidente, o que o Ministério do Trabalho e
Emprego pretende com a implantação do regime eletrônico – que o Senado aqui já aplicou, o Congresso
aplicou. Quem trabalha, trabalha; quem não trabalha,
não trabalha. Quem não apertar o dedinho para registrar o ponto é porque não veio trabalhar, e aí não tem
que receber mesmo, mas quem veio e fez hora extra
tem mais que receber – é a proteção do trabalhador
no precioso tempo em que ele se dedica à atividade
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produtiva no seu local de trabalho e que ele possa
comprovar as horas trabalhadas e a remuneração
justa. Essa é a razão de o Ministério Público cobrar a
utilização de recursos tecnológicos baseados na realidade dos novos tempos, com a nova época em que
vivemos, de forma a trazer segurança não só ao trabalhador, mas também à empresa.
Muitos dizem que há uma indústria de advogados
com ação na Justiça de questões infundadas. Então,
esse é um instrumento que vai regulamentar, porque
ele vai ter que provar que trabalhou, senão não adianta
entrar na Justiça porque o relógio de ponto, que está
lá, vai dizer que não trabalhou, como muitos dizem que
está acontecendo.
O sistema foi desenvolvido de modo que não
seja adulterado e que não possa haver fraude. Essa
é a razão de o Ministério ter editado a Portaria 1.510,
de 2009, para instituir o chamado registro eletrônico.
Conforme está definido no parágrafo único do art.
1º da Portaria em apreço – estou comentando tudo isso
porque sou relator da matéria na última Comissão, que
é a Comissão de Direitos Humanos –, esse sistema
consiste num conjunto de equipamentos e programas
informatizados destinado à anotação por meio eletrônico da entrada e saída do trabalhador das empresas, o
que está previsto, inclusive, no art. 74 da própria CLT.
O art. 3º define o que vem a ser registrador eletrônico de ponto: o equipamento de automação utilizado
exclusivamente para o registro da jornada de trabalho,
seja normal ou hora extra, com capacidade para emitir documentos fiscais e realizar controle de natureza
fiscal, referente à entrada e à saída do empregado do
local de trabalho.
O art. 4º, por sua vez, estabelece os requisitos
que devem ser apresentados pelo registrador: relógio
interno com tempo real, com precisão de um minuto
por ano e funcionamento por no mínimo 1.400 horas
na falta de energia elétrica de alimentação; mostrador
de relógio com hora, minutos e segundos; mecanismo
impressor exclusivo em bobina de papel, cuja impressão perdure por no mínimo cinco anos. E por aí vai,
Sr. Presidente, todos os dados que a portaria divulgou
com esse objetivo.
Sr.Presidente, além dessas especificações do
ponto eletrônico, a portaria traz os detalhes de como
deve ser o funcionamento do sistema, para garantir
segurança jurídica tanto para o empregado como para
empregador.
E eu quero dizer que, apesar de algumas discordâncias com respeito à adoção do ponto eletrônico, eu
entendo que estamos avançando e podemos chegara
num grande entendimento, já que ele entrou em vigor
a partir do dia 2 de abril.
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Sr. Presidente, eu quero destacar aqui que esse
tipo de controle da frequência foi vencedor, no ano de
2010, da 9ª edição do Prêmio Excelência em Governo
Eletrônico (e-Gov), que é promovido anualmente pela
Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep) e pelo
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Mpog).
Podem concorrer a esse prêmio, considerado o
mais importante da área de Tecnologias da Informação
e da Comunicação (TIC) governamental, práticas das
três esferas de governo (federal, estadual e municipal). O prêmio visa a valorizar experiências de governo
eletrônico que favoreçam o provimento de informação
e serviços aos cidadãos e às empresas, bem como
induzam à inclusão digital ou ampliem a democracia
eletrônica, já que estamos vivendo novos tempos.
A escolha, efetuada por um júri altamente qualificado proveniente de vinte e duas instituições de
ensino e pesquisa de quatro diferentes países, deve
obedecer a diversos critérios, como o ineditismo, a
modernização do serviço público, a qualidade técnica
e possíveis resultados da iniciativa.
Como se não bastasse, ainda, esse sistema obteve outro grande reconhecimento, pois foi também um
dos vencedores do 16° Concurso Inovação na Gestão
Pública Federal, de iniciativa da Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em parceria
com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Nesse caso, trata-se de reconhecer as inovações
representadas por mudanças em práticas anteriores,
por meio da incorporação de novos elementos da gestão
pública ou de uma nova combinação dos mecanismos
existentes, que produzam resultados positivos para o
serviço público e para a sociedade.
Na área de Gestão da Informação, esse sistema
conquistou a 5ª colocação, entre 111 concorrentes. O
comitê julgador, com base em vários critérios, buscou
estabelecer resultados qualitativos e quantitativos, claramente mensurados, para a avaliação das dez práticas
mais inovadoras e mais consequentes para fortalecer
juridicamente tanto o empregado como o empregador.
Termino dizendo, Sr. Presidente, que para mim
é difícil como relator, compreender por que a implantação do ponto eletrônico tem causado tanto debate.
De acordo com o MTE, trata-se de um importante
mecanismo inibidor de fraudes, pois impede a alteração
dos horários quanto a entrada e saída do trabalhador
para ambos os lados.
Antes, eram numerosas as reclamações trabalhistas em relação a horas extraordinárias. Porque
ninguém conseguira provar se houve ou não houve
as horas extras. Uns, de forma malandra apontava a
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mais e outros, no caso do empregador apontava menos. Com isso o conflito estava estabelecido.
Os números são quase inacreditáveis, pois a Secretaria de Inspeção do Trabalho, com base em dados
da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), estima que anualmente cerca de 20,3 bilhões de reais
referentes a horas extras deixam de ser pagos por
falta de controle.
Em conseqüência dessa exploração do trabalhador, o caixa da Previdência deixa de receber no mínimo R$4,1 bilhões, e o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) perde R$1,6 bilhão.
Então, cabe a pergunta, a nós todos – e eu a faço
muito tranquilo porque sou o relator da matéria: quem
não quer a aplicação do registro eletrônico do ponto
de fato? Se ele é tão transparente e não vai permitir
malandragem de lado nenhum – quem tem a receber
vai receber de acordo com o que está registrado no
ponto; quem terá que pagar vai pagar de acordo com
o que está no ponto.
Enfim, podemos adiantar que o controle – é o
que me dá impressão – não interessa àqueles que,
de uma forma ou de outra, querem fraudar. Não estou
nem fazendo julgamento se é de um lado ou de outro.
É daqueles que não querem que a verdade prevaleça e que se tenha que pagar efetivamente as horas
trabalhadas. Aí repito: vale para empregado e para
empregador.
Sabemos que, com os vários adiamentos de
prazo de implantação, houve tempo mais do que suficiente para que todos se adaptassem ao novo sistema.
Mesmo assim, Sr. Presidente, vários Parlamentares
apresentaram projetos de decreto legislativo com a
finalidade de sustar o efeito da portaria do Ministério
do Trabalho e Emprego.
É necessário citar, para não ficar só no discurso,
o PDC nº 2.839, do Deputado Arnaldo Madeira, ao
qual foram apensados outros tantos, com a mesma
finalidade: o PDC 2.847, do Deputado Walter Ihoshi;
o PDC 4, de 2011, da Deputado Vanderlei Macris, o
PDC nº 6, de 2011, do Deputado Gonzaga Patriota...
Eu não estou fazendo pré-julgamento, porque os
projetos são apresentados e vão para o debate. É sinal que a coisa está ainda, como diria, num imbróglio,
meio que numa lambança, por falta de uma definição.
E o que nós queremos é definir. Eu quero dizer que
não estou fazendo nenhuma crítica a estes Deputados:
Gonzaga Patriota e também ao Deputado Guilherme
Campos, que querem então debater essa portaria em
cima desses projetos.
Também apresentou um PDS a Senadora Níura
Demarchi, Senadora, colega nossa, excelente pessoa.
Eu sei que ela o fez com a maior boa intenção, como
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são todos os projetos, para estabelecer o debate e
apontar caminhos.
Enfim, Sr. Presidente, esses projetos já foram
avaliados aqui no Senado em duas comissões e agora vão para a Comissão de Direitos Humanos. Quero dizer, nessa transparência da minha fala, que nas
duas comissões foram aprovados da forma como os
Senadores e Deputados aprovaram; ou seja, sustando a portaria.
O que nós queremos é construir uma linha intermediária para que os relógios sejam implantados
mediante acordo entre as partes. E, no encerramento
que eu vou fazer agora, eu digo isso.
Citei dados insuspeitos, baseados nas informações, inclusive na Rais, da enormidade de dados e recursos sobre a falta de um controle mais efetivo sobre
as horas trabalhadas. Só esse fato deveria construir
um argumento para que a gente avançasse em favor
de um entendimento em cima da Portaria 1.510, de
2009, do Ministério do Trabalho e Emprego, que instituiu o registro eletrônico do ponto para os empregados.
Se existem instrumentos tecnológicos que possibilitam a eliminação das fraudes e das lesões aos
direitos mais elementares, como é o da remuneração
condizente com o período de trabalho, por que não
os utilizar?
Espero, e aí termino, meu Presidente Acir, que
o bom senso prevaleça e que todos se convençam da
necessidade de modernizar as aferições das horas
trabalhadas pelos empregados. Portanto, é preciso
construir um grande entendimento em cima da Portaria
nº 1.510, de 2009, respeitando a implantação daquilo
que estou propondo, que é um comitê suprapartidário
que acompanhe passo a passo a implantação desse
sistema.
Sr. Presidente, repito, mais uma vez, que grande parte das empresas já estão utilizando o registro
eletrônico do ponto desde o dia 2 de abril deste ano.
Para as empresas, repito, cuja atividade é na agroeconomia, passa a valer a partir de junho; e, para as de
pequeno porte, a partir de setembro. E um dado sobre
o qual insisti muito na audiência pública que tivemos é
ter percebido que não é obrigatório esse sistema que
está sendo apontado como saída pelo Ministério do
Trabalho. Espero que não haja um retrocesso e que
avancemos no entendimento.
Sr. Presidente, agora é a minha folha final mesmo.
Disse diversas vezes “concluindo”, mas isso é coisa de
político; daqui da tribuna, dizemos, “concluindo, meus
amigos e minhas amigas”, e falamos mais meia hora.
Mas agora prometo que são mais cinco minutos, no
máximo.
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Destaco que realizamos ontem uma grande audiência pública com representantes do Executivo, do
Legislativo, do Judiciário, dos trabalhadores e dos
empresários. Ao término dessa audiência, depois de
ouvir todos, como Presidente da Comissão de Direitos Humanos e como Relator desse projeto, propus a
criação de um grupo de trabalho para acompanhar a
implantação do ponto eletrônico e aperfeiçoar onde for
necessário. As partes se comprometeram de me dar
retorno assim que dialogassem com os outros setores
da sociedade.
Espero que haja um consenso. Estou aguardando
a posição dos envolvidos para, só então, apresentar o
meu relatório final sobre o PDL do Ponto Eletrônico e
colocá-lo em votação.
Sr. Presidente, essa era minha fala, longa, mas
bem intencionada, sobre a questão tributária, a desoneração da folha, a questão do projeto dos garis e
também sobre o ponto eletrônico.
V. Exª nota que, no final, estou sempre na linha
da construção do entendimento, do diálogo, entre capital e trabalho, seja no campo ou na cidade. Esse é o
caminho, essa é a saída para o País ser, rapidamente,
não mais a sexta economia do mundo, como eu disse
aqui, mas, quem sabe, a quinta ou a terceira, oxalá
– por que não sonhar? – um país, efetivamente, de
Primeiro Mundo e, claro – sonhar não é proibido –, a
primeira economia do mundo.
Obrigado, Senador Acir.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Meus cumprimentos, Senador Paim. Foi um
pronunciamento longo, mas importantíssimo, valorizando sempre o nosso trabalhador brasileiro, que precisa
que nós estejamos sempre atentos para que ele tenha
sempre o seu valor, sendo sempre respeitado, e assim
V. Exª o faz muito bem.
Também como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, tem feito um trabalho importantíssimo,
inovando ou trazendo, às segundas-feiras, debates importantes sobre esse tema também muito importante
para a sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Há ofícios sobre a mesa.
A Presidência designa para integrarem a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos
do Ofício nº 63, de 2012, da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria, os seguintes Senadores: Eunício
Oliveira, Pedro Simon, Romero Jucá, Vital do Rêgo,
Renan Calheiros, Luiz Henrique, Francisco Dornelles.
Como suplentes: Roberto Requião, Clésio Andrade,
Eduardo Braga, Ricardo Ferraço, Lobão Filho, Waldemir Moka e Benedito de Lira.
É o seguinte o Ofício:
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Of. GLPMDB nº 63/2012
Brasília, 12 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos Senadores abaixo relacionados para compor a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania – CCJ.
Senadores Titulares
Eunício Oliveira
Pedro Simon
Romero Jucá
Vital do Rêgo
Renan Calheiros
Luiz Henrique
Francisco Domeles

Senadores Suplentes
Roberto Requião
Clésio Andrade
Eduardo Braga
Ricardo Ferraço
Lobão Filho
Waldemir Moka
Benedito de Lira

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência designa para integrarem a Comissão de Assuntos Sociais, nos termos do Ofício nº
64, de 2012, da Liderança do Bloco Parlamentar da
Maioria, os seguintes Senadores. Titulares: Waldemir
Moka, Paulo Paim, Romero Jucá, Casildo Maldaner,
Ricardo Ferraço e Ana Amélia. Como suplentes: Vital
do Rêgo, Pedro Simon, Lobão Filho, Eduardo Braga,
Roberto Requião e Benedito de Lira.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 64/2012
Brasília, 12 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos Senadores abaixo relacionados
para compor a Comissão de Assuntos Sociais – CAS.
Senadores Titulares
Waldemir Moka
Paulo Davim
Romero Jucá
Casildo Maldaner
Ricardo Ferraço
Ana Amélia

Senadores Suplentes
Vital do Rêgo
Pedro Simon
Lobão Filho
Eduardo Braga
Roberto Requião
Benedito de Lira

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência designa para integrarem a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, nos termos
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do Ofício nº 65, de 2012, da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria, os seguintes Senadores: Roberto
Requião, Pedro Simon, Ricardo Ferraço, Benedito de
Lira, Ana Amélia. Como suplentes: Senadores Romero Jucá, Valdir Raupp, Luiz Henrique, Waldemir Moka,
Vital do Rêgo, Ciro Nogueira.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 65/2012
Brasília, 12 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos Senadores abaixo relacionados para compor a Comissão de Educação, Cultura
e Esporte – CE.
Senadores Titulares
Roberto Requião
Pedro Simon
Ricardo Ferraço
Benedito de Lira
Ana Amélia

Senadores Suplentes
Romero Jucá
Valdir Raupp
Luiz Henrique
Waldemir Moka
Vital do Rêgo
Ciro Nogueira

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência designa para integrarem a Comissão de Serviços de Infraestrutura, nos termos do
Ofício nº 67, de 2012, da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria, os seguintes Senadores titulares:
Senadores Valdir Raupp, Waldemir Moka, Lobão Filho,
Vital do Rêgo, Ricardo Ferraço, Eduardo Braga, Ciro
Nogueira. Como suplentes: Senadores Romero Jucá,
Sérgio Souza, Roberto Requião, Francisco Dornelles,
Clésio Andrade, Casildo Maldaner e Ivo Cassol.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 67/2012
Brasília, 12 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos Senadores abaixo relacionados para compor a Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI.
Senadores Titulares
Valdir Raupp
Waldemir Moka
Lobão Filho
Vital do Rêgo

Senadores Suplentes
Romero Jucá
Sérgio Souza
Roberto Requião
Francisco Dornelles

Ricardo Ferraço
Eduardo Braga
Ciro Nogueira
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Clésio Andrade
Casildo Maldaner
Ivo Cassol

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência recebeu, da Presidência da
República, as seguintes Mensagens:
– nº 128, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 4, de
2012 (proveniente da Medida Provisória nº 547,
de 2011), que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC; dispõe sobre
o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil
- SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção
e Defesa Civil – CONPDEC; autoriza a criação
de sistema de informações e monitoramento de
desastres; altera as Leis nºs 12.340, de 1º de dezembro de 2010; 10.257, de 10 de julho de 2001;
6.766, de 19 de dezembro de 1979; 8.239, de 4
de outubro de 1991; e 9.394, de 20 de dezembro
de 1996; e dá outras providências, sancionado e
transformado na Lei nº 12.608, de 2012;
– nº 129, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2011
(nº 5.582/2009, na Casa de origem, do Deputado
Milton Monti), que denomina Viaduto Professor
Geraldo Maurício Lima a obra de arte especial
localizada no quilômetro 75 mais 650 metros da
rodovia BR-153, no Município de Bady Bassit,
Estado de São Paulo, sancionado e transformado
na Lei nº 12.609, de 2012;
– nº 130, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 2010
(nº 3.076/2008, na Casa de origem, do Deputado
Valder Loubet), que denomina Ponte Hélio Serejo a ponte sobre o rio Paraná, localizada na BR267, na divisa entre os Estados de São Paulo e
Mato Grosso do Sul, sancionado e transformado
na Lei nº 12.610, de 2012; e
– nº 131, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 99, de
2010 (nº 3.298/2008, na Casa de origem, do Deputado Rafael Guerra), que denomina Avenida
Hamid Afif o trecho urbano da rodovia BR-491
que cruza a cidade de Varginha, no Estado de
Minas Gerais, sancionado e transformado na Lei
nº 12.611, de 2012.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 14

889

12453

890

12454

Sábado 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2012

Abril de 2012

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 14

891

12455

892

12456

Sábado 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2012

Abril de 2012

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 14

893

12457

894

12458

Sábado 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2012

Abril de 2012

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 14

895

12459

896

12460

Sábado 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2012

Abril de 2012

ABRIL 2012

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PARECER Nº 365, DE 2012
Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre a Proposta de Fiscalização e Controle nº
3, de 2006, de sua autoria destinada a apurar
as causas do acidente aéreo que abateu o
Boeing 737-800 da Gol Linhas Aéreas, bem
como toda a responsabilidade sobre ele.
Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira
Encontra-se para exame da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle (CMA) a Proposta de Fiscalização e Controle (PFS) nº 3, de 2006, de autoria do Senador Aelton
Freitas “destinada a apurar as causas do acidente aéreo
que abateu o Boeing 737-800 da Gol Linhas Aéreas,
bem como toda a responsabilidade sobre ele”.
O Regimento Interno do Senado Federal trata das
propostas de fiscalização e controle em seus arts. 102B e 102-C. Especificamente quanto ao escopo dessas
propostas, o caput do art. 102-B determina que:
“Art. 102-B. A fiscalização e o controle dos
atos do Poder Executivo [grifo nosso], incluídos os
da administração indireta, pela Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, obedecerão às seguintes regras:”
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Ou seja, de acordo com o Regimento Interno, a
investigação de acidentes aéreos não se configura entre
as hipóteses passíveis de ser objeto de uma proposta de fiscalização e controle, que deve ser usada tão
somente para o controle dos atos do Poder Executivo.
Sabe-se hoje que falhas no controle do espaço
aéreo concorreram para o referido acidente. No entanto, importa salientar que a proposta em análise não
tenciona fiscalizar a forma como o Poder Executivo
desempenha tais funções, mas sim, como se encontra expressamente descrito em seu conteúdo, “apurar
as causas do acidente”, as quais obviamente não se
delineiam como atos do Poder Executivo.
Nesse sentido, entendemos que a proposição
deva ser arquivada, uma vez que o objeto da fiscalização proposta não está contido no escopo regimentalmente admitido.
Por fim, é oportuno deixar registrado que o Centro
de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) já apurou as causas do referido acidente, tendo emitido relatório final sobre essa tragédia em
dezembro de 2008.
Assim sendo, manifestamo-nos pelo Arquivamento do PFS nº 3, de 2006.
Sala da Comissão, 16 de abril de 2012. – Senador
Rodrigo Rollemberg, Presidente – Senador Aloysio
Nunes Ferreira, Relator.
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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
N° 3, DE 2006
Relativa às causas do acidente aéreo
ocorrido em 29 de setembro de 2006, que
envolveu uma aeronave da empresa Gol
Linhas Aéreas e um Jato Legacy, de propriedade de uma empresa estadunidense.
Relator: Senador Leomar Quintanilha
Relatório Prévio
I – Histórico
Trata-se de requerimento de autoria do Senador
Aelton Freitas, por meio do qual pede que seja aberto
Procedimento de Fiscalização e Controle, “tendo em
vista a ocorrência do acidente aéreo que abateu o
Boeing 737-800 da Gol Linhas Aéreas”.
A proposta visa a “apurar as causas do acidente,
bem como toda a responsabilidade sobre ele”.
A matéria rege-se pelo art. 102-B do Regimento
Interno do Senado Federal, que determina o procedimento a ser adotado na espécie.
O pedido foi justificado nos seguintes termos:
Na cobertura dos fatos que envolvem as
causas do acidente aéreo ocorrido em setembro deste ano com o Boeing 737-800 da Gol,
noticiam os jornais de hoje (10-10-2006), que
o plano de vôo do jatinho Legacy previa que
o avião voasse a 37 mil pés (cerca de 12 km
de altura) de São José dos Campos (SP) a
Brasília, baixasse a 36 mil pés, após passar
por essa cidade, e subisse a 38 mil a partir de
um ponto da carta de aviação chamado Teres.
Esse ponto fica a menos de 15 minutos, na
velocidade do avião, do local onde houve a
colisão entre Legacy e o avião da Gol.
As informações são do delegado da Polícia
Civil Luciano Inácio da Silva, que conduz as investigações na esfera estadual em Cuiabá (MT). Há
também um inquérito aberto pela Polícia Federal
em Mato Grosso. Silva recebeu no sábado, da
Embraer, fabricante do jatinho, o plano de vôo.
Segundo o delegado, o documento mostra contradições com os depoimentos do piloto Joseph
Lepore, 42, e do co-piloto Jan Paul Paladino, 34,
prestados à Polícia Civil logo após o acidente.
Tais informações dão a entender que as
investigações apontam para uma provável culpa na condução do jatinho, o que vai exigir dos
familiares das vítimas esforço adicional, no
sentido de obter a correspondente reparação
econômica, dado que, eventualmente, as ações
terão que se processar em território americano.
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Uma outra dificuldade a ser enfrentada é a
falta ou a limitação de acesso dos interessados
aos documentos oficiais a serem produzidos
sobre as investigações, especialmente diante
do fato de que estas estão sendo conduzidas,
cumulativamente, por diversos órgãos, entre os
quais, a Polícia Federal, a Polícia Civil de Mato
Grosso, a ANAC e o Comando da Aeronáutica.
Esta proposta visa a promover uma consolidação de todas as apurações, para dar à sociedade brasileira e internacional a mais ampla transparência sobre as causas do acidente, bem como,
propor medidas que possam contribuir para evitar
outros tantos sinistros de natureza semelhante.
Em 30-9-2003 foi designado este Senador como relator do Processo.
II – Análise da Matéria
De acordo com o inciso II do art. 102-B do Regimento Interno do Senado Federal, a proposta deve
receber, inicialmente, um relatório prévio, “quanto à
oportunidade e conveniência da medida, e ao alcance
jurídico, administrativo, político, econômico, social ou
orçamentário do ato impugnado, definindo-se o plano
de execução e a metodologia de avaliação.
2.1. Requisitos formais e de conteúdo
Inicialmente, exige o art. 102-B, I, que a proposta
seja apresentada por qualquer senador, à Comissão,
com específica indicação do ato e fundamentação da
providência objetivada.
Indicação específica do ato
O ato a ser examinado, de natureza complexa, é
o conjunto de ações adotadas tanto pelos tripulantes
das duas aeronaves que colidiram quanto dos órgãos
de controle de vôo envolvidos no acidente.
Fundamentação da providência objetivada
Objetiva-se, consoante a justificativa apresentada,
consolidar as conclusões a que chegaram os diversos
órgãos e entidades que realizam investigações. Fundamenta-se, o Autor, no amplo poder de controle que a
Constituição Federal confere ao Legislativo, em especial, à verificação da eficiência das políticas públicas.
Entre tais políticas se insere a de controle e segurança de vôos no espaço aéreo nacional.
2.2. Requisitos de Admissibilidade
A priori, o disposto no art. 102-B impõe que sejam verificados três aspectos da proposta: a) exame de
oportunidade; b) exame de conveniência, e c) alcance
da medida (que pode ser de natureza jurídica, administrativa, política, econômica, social ou orçamentária).
Exame de oportunidade
O exame de oportunidade refere-se à relação positiva entre a ocorrência do fato e o momento em que se
pretende realizar o procedimento investigatório. Neste
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sentido, a proposta reveste-se de ampla oportunidade,
primeiro, porque não está distante da data do acidente,
o que, possivelmente, tornaria inútil a fiscalização; da
mesma forma não está tão próxima à data da ocorrência,
de forma que, atualmente, já é possível se obter dados
mais precisos sobre as conclusões, algumas, preliminares, outras, definitivas, a que chegaram os envolvidos
nas diversas investigações iniciadas.
Exame de conveniência
A conveniência está vinculada ao interesse da
Comissão.
De acordo com as normas regimentais, a primeira
função da CMA consiste em “avaliar a eficácia, eficiência
e economicidade dos projetos e programas de governo
no plano nacional, no regional e no setorial de desenvolvimento, emitindo parecer conclusivo.” (art. 102-A, I).
Dentre os programas de governo previstos no Orçamento Geral da União está o de número 0623, “Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo”, operado
pelo Comando da Aeronáutica, com as ações 2923,
“Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro” e 2913
“Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.”
Assim sendo, toda a atividade de controle do
Espaço Aéreo Brasileiro é de jurisdição federal, o que
confere a esta comissão a atribuição de fiscalização.
Alcance da medida
O alcance da medida está expresso no próprio
texto da proposta de fiscalização, ao relatar que o procedimento fiscalizatório visa:
a) à consolidação das conclusões a que chegaram os diversos órgãos de investigação do acidente,
no sentido de apontar causas e responsabilidades;
b) à avaliação do atual sistema de controle do
espaço aéreo brasileiro, para verificação de sua adequação à realidade presente, eventual estado de obsolescência de seus equipamentos, ou possível sobrecarga de trabalho dos operadores, em face de normas
internacionais de trabalho para a categoria profissional;
c) à proposição de medidas que possam contribuir
para o aperfeiçoamento dos sistemas de controle do espaço aéreo brasileiro, sejam elas de natureza orçamentária,
sejam de caráter normativo, tudo destinado a elevação
do nível de segurança dos vôos em território nacional.
III – Metodologia de Avaliação
e Plano de Trabalho
Prevê o art. 102-B, II, que o relator apresente,
inicialmente, junto com o parecer pela admissibilidade, um “plano de trabalho e metodologia de avaliação.”
3.1 Plano de Trabalho
Inicialmente, o plano de trabalho será:

ABRIL 2012

Abril de 2012

I – requerer às autoridades envolvidas nos diversos procedimentos investigatórios cópia de toda a documentação já produzida ou que venha a se incorporar
os autos, relativas à responsabilidade pelo acidente;
II – chamar, para audiência pública, todos os envolvidos no controle do tráfego aéreo relacionado ao
acidente, bem como os pilotos da aeronave Legacy e
as autoridades civis e policiais que estão conduzindo
as investigações, especialmente as vinculadas à ANAC,
ao Comando da Aeronáutica, à Polícia Civil do Estado
do Mato Grosso e à Polícia Federal;
III – ouvir, também em audiência pública, representantes da empresa Gol Linhas Aéreas, bem como
da EMBRAER, para que possam relatar as conclusões
a que chegaram em razão da ocorrência;
IV – obter, de entidades ou pessoas físicas peritas
em segurança de tráfego aéreo, suas opiniões sobre
as razões do acidente e sobre medidas que possam
contribuir para afastar a possibilidade de repetição de
tragédias dessa natureza.
O Plano de Trabalho acima não é exaustivo e
poderá ser incrementado no decorrer dos trabalhos.
3.2 Metodologia de avaliação
Como se trata de matéria complexa, a avaliação
terá como foco a eficiência e eficácia dos controles
nacionais de vôo e da responsabilidade pelo acidente.
Para tanto, serão examinadas as normas internacionais de segurança de tráfego aéreo e a compatibilização dos sistemas nacionais com tais regras, seja
em relação ao instrumental, seja no que tange à carga
horária, treinamento, e outros aspectos relacionados
com os operadores do sistema.
IV – Voto do Relator
Visto que se afiguram cumpridos todos os requisitos exigidos e provada a conveniência e oportunidade,
opino no sentido de que seja admitida a proposta de
fiscalização e controle requerida e que seja aprovado
o plano de trabalho acima exposto.
Brasília, 10 de outubro de 2006. – Senador Leomar Quintanilha, Relator.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA
DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Nº 3, DE 2006
Assinam o Relatório Prévio em 10 de outubro de
2006, os Senhores Senadores: – Leomar Quintanilha,
Relator – Aelton Freitas, Autor – Flávio Arns – Leonel Pavan – Antonio Carlos Valadares – Augusto
Botelho – César Borges – Geovani Borges – Luiz
Otávio – Ney Suassuna – Valdir Raupp.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão
à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 364, de
2012, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 577, de 2011-Complementar.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 365, de
2012, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, que conclui
pelo arquivamento da Proposta de Fiscalização e
Controle nº 3, de 2006.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 95, de 2012,
do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, comunicando
a deliberação pela declaração de prejudicialidade do
Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 95/2012/CMA
Brasília, 11 de abril de 2012
Ref.: Decisão terminativa – PLS nº 213, de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, na 13ª Reunião Extraordinária, de 10-4-2012, aprovou em decisão terminativa
a declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do
Senado nº 213, de 2009, que “altera o art. 1º da Lei
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que ‘dispõe sobre
a política energética nacional, as atividades relativas
ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional
de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências’, para determinar que a
produção de biocombustíveis seja regida por critérios
socioambientais”.
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Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Com referência ao Ofício nº 95, de 2012, a
matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos termos do
§ 1º do art. 334 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência lembra às Senhoras e aos Senhores Parlamentares que está convocada sessão
solene conjunta do Congresso Nacional a realizar-se
no dia 16 de abril do corrente, segunda-feira, às onze
horas, no Plenário do Senado Federal, destinada a
comemorar o Dia do Índio.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Recebi, há pouco, uma mensagem via Twitter de Leonardo Freitas, de Rondônia que pergunta o
seguinte: “Senador, como está a transposição hoje?”
Muito bem, Leonardo, aproveito a oportunidade para também, novamente, fazer uma cobrança ao
Ministério de Planejamento sobre essa questão da
transposição dos servidores públicos do Estado de
Rondônia para os quadros da União.
Essa questão está na AGU, nós todos estamos
aguardando mais uma semana para ver se ela realmente chega ao final. Nosso Governador Confúcio
Moura esteve, nesta semana, em Brasília, também
cobrou do Ministério do Planejamento, da Casa Civil,
a fim de que tenhamos um final, enfim, dessa novela
que é a transposição dos servidores do Estado para
os quadros da União.
Estamos acompanhando, juntamente com toda
a bancada federal aqui em Brasília, os demais Senadores e também todos os Deputados Federais, todos
nós estamos atentos também, junto com o Governador
Confúcio Moura, para que haja rapidez na conclusão
dessa questão da transposição.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 2
minutos.)
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Ata da 59ª Sessão, Especial, em 13 de abril de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim e José Pimentel
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 13 minutos e encerra-se às 15 horas e 15 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão destina-se a comemorar o
centenário de nascimento de José Waldemar Alcântara e Silva, nos termos do Requerimento nº 1.572, de
2011, do Senador José Pimentel e outros Senadores.
Convidamos para a Mesa, em primeiro lugar, o
signatário da presente sessão, Exmº Sr. Líder do Governo, ex- Ministro, Senador José Pimentel. (Palmas.)
Convidamos o filho do homenageado, ex- Governador do Estado do Ceará no período de 2003 a 2007,
Exmº. Sr. Lúcio Gonçalo de Alcântara, de quem tive a
felicidade de ser companheiro de parlamento. (Palmas.);
a filha do homenageado e Consultora Legislativa do
Senado Federal, Srª. Lília Maria de Alcântara e França.
(Palmas.); o neto do homenageado e ex-Deputado Federal (2007/2010), Exmº Sr. Leonardo Alcântara; diretor
da Casa do Ceará, Sr. João Rodrigues Neto; diretor do
Grupo de Comunicação O Povo, Sr. Demócrito Duma
Convido a todos para, de pé, acompanharmos,
neste momento, o Hino Nacional, que será cantado
pelo Coral do Senado.
(Procede-se à execução do Hino Nacional brasileiro.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Gostaria, neste momento, representando aqui
o Presidente desta Casa, o Senador José Sarney, de
fazer a leitura do pronunciamento da Presidência.
Senhoras e Senhores,
“Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento, e ninguém se lembrará de nossas obras; nossa vida passará como uma nuvem – sem traços –, se
dissipará como a neblina expulsa pelos raios do sol e,
por seu calor, abatida “, afirma o Livro da Sabedoria.
O Eclesiástico nos diz que há muitos homens que
“não deixaram nenhuma lembrança e desapareceram
como se não tivessem existido. Existiram como se não
tivessem existido, assim como seus filhos depois deles.”
No entanto, existem homens ilustres, que devemos relembrar e elogiar. São nossos antepassados,

homens de bem, homens que continuam vivos pelo
legado das realizações que nos deixaram.
Volto a citar: “... eis os homens de bem cujos benefícios não foram esquecidos. Na sua descendência,
eles encontram rica herança, sua posteridade. Os seus
descendentes ficam fiéis aos mandamentos e também,
graças a eles, os seus filhos. Para sempre dura sua
descendência, e a sua glória não acabará jamais. Seus
corpos foram sepultados em paz, e seus nomes vivem
por gerações. Os povos proclamarão sua sabedoria, a
assembleia anunciará seus louvores.”
Homens que governaram com prudência, com
inteligência, que serviram a seu povo, que ganharam
nome por seus feitos, por seus conselhos ponderados,
por sua visão do futuro, por seus sábios ensinamentos,
homens honrados por seus contemporâneos, homens
que até hoje são citados com elogios.
José Waldemar de Alcântara e Silva encontra-se entre esses homens ilustres que merecem nosso
total respeito, nossa admiração e nossa gratidão, pela
dedicação à Medicina e à Política.
Nascido em 12 de abril de 1912, no interior do
Estado do Ceará, no Município de São Gonçalo do
Amarante, Waldemar Alcântara dedicou sua vida aos
estudos, à medicina e à política, sempre com o objetivo
maior de servir ao povo, de trabalhar pelo bem comum,
de trabalhar pelo povo.
Waldemar de Alcântara, como médico e político
e homem de profundas convicções religiosas, sempre
esteve a serviço do povo, sem populismo e sem se
servir do povo, nem usar a política como instrumento
de enriquecimento ou de benefícios pessoais. Era um
homem de defendia causas e não coisas.
Exerceu diversas funções públicas importantes: Deputado Estadual, Deputado Federal, Secretário de Educação e Saúde, Senador, Vice-Governador e Governador
do Estado do Ceará. Ainda assim, nunca se desligou da
Medicina. Mesmo quando exercia cargos políticos, a Medicina estava permanentemente em suas prioridades, no
seu quadro de preocupações, enfim, nas suas atividades.
Participou diretamente da criação da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em
1948; do Instituto do Câncer do Ceará, do qual foi o
primeiro Presidente; e do Instituto dos Cegos do Ceará.
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Homem austero, reservado, de poucas palavras
e muitas realizações, Waldemar Alcântara tinha como
eixo principal de sua atuação política o desenvolvimento econômico e social do Ceará e do Nordeste
do Brasil, com especial dedicação às áreas de saúde
pública e educação.
Por fim, durante o Governo do Presidente Getúlio
Vargas, trabalhou pela criação e pelo estabelecimento
da sede da Direção Geral do Banco do Nordeste do
Brasil na cidade de Fortaleza, Ceará.
Membro do antigo Partido Social Democrático
(PSD), Waldemar de Alcântara era homem de conciliação, do entendimento, do diálogo, mas de grande
coragem pessoal e desprendimento. Dedicava-se à
Política não apenas como a arte do possível, mas como
o melhor instrumento para se garantir o bem comum.
Senhoras e Senhores Senadores, a comemoração do Centenário de Waldemar de Alcântara é um
momento propício de reflexão para todos nós que fomos beneficiados com a vida desse grande homem,
que pautou sua vida pela ética, pela dedicação ao
trabalho e ao bem comum.
Tenho plena convicção de que Waldemar de Alcântara é merecedor daquela recompensa que Deus
reserva aos homens de boa vontade, conforme nos
ensina o Livro da Sabedoria: “Mas os justos vivem
para sempre, recebem do Senhor sua recompensa,
cuida deles o Altíssimo”.
Muito obrigado. (Palmas.)
É com alegria enorme, e ele sabe o carinho e o respeito que tenho por ele, que concedo a palavra ao Senador José Pimentel, primeiro subscritor do requerimento.
Depois que ele usar a palavra, faço questão de
ele assuma a Presidência dos trabalhos por tudo aquilo que ele representa hoje, não só para o Estado dos
senhores, mas também para o meu Rio Grande e para
todo o Brasil. (Palmas.)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmº Senador da República, Senador Paulo Paim,
que preside esta sessão, quero registrar a sua dedicação a esta Casa, principalmente em nome das minorias, dos trabalhadores das várias regiões do Brasil,
e o nosso Partido, o Partido dos Trabalhadores, tem
muito orgulho, Paim, do seu trabalho, principalmente
na área dos direitos humanos, a que você se dedica,
desde quando o conheci como dirigente sindical, no
final dos anos 70, depois quando cheguei à Câmara
Federal já o encontrei como Deputado Federal e ao
seu lado trabalhamos muito na Comissão do Trabalho
e em outras comissões; em seguida V. Exª veio para
o Senado e eu tive a felicidade também de aqui chegar e ter em você – deixe-me chamá-lo assim –, meu
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companheiro Paim, um professor, um daqueles que nos
orientam na condução do nosso mandato desta Casa.
Portanto, esta sessão de homenagem não poderia ter melhor Presidência do que V. Exª na condução.
O nosso Senador Lúcio Alcântara, filho do homenageado, pessoa com que eu aprendi a fazer política no Estado do Ceará, momentos em palanques,
juntos, em outros momentos em palanques diferentes,
mas sempre, Dr. Lúcio, com muita atenção, com muito carinho para com a forma como o senhor conduziu
o nosso Estado, a forma como V. Exª tratava os diferentes e as divergências políticas que são inerentes
a quem faz política em qualquer parte do Brasil, mas
sempre respeitoso e acima de tudo com o carinho e
uma atenção muito grande para com o nosso povo. E
não poderia ser diferente, porque os ensinamentos do
homenageado, seu pai, sempre foram esses, e V. Exª
que trilhou o mesmo caminho, deputado federal, prefeito, nosso governador, Senador da República, não
poderia ser diferente. Portanto, tê-lo aqui hoje, para
mim, é uma grande alegria, você que representa a família Alcântara no nosso Estado, o Ceará.
Dar um abraço na Srª Lilia Maria de Alcântara e
França, que além de ser filha do homenageado é também uma grande colaboradora aqui na Casa; todos nós
temos nessa profissional competente a sua dedicação
e, em seu nome, quero saudar toda a família Alcântara,
suas irmãs, seus netos, suas netas que aqui estão, sua
família, representada por V. Sª com tanta qualidade.
Dar um forte abraço no Leo Alcântara – vou chamá-lo assim, que Leonardo Alcântara fica tão longe da gente.
Fomos Deputados Federais juntos na legislatura passada.
Com o Leo, conversávamos muito sobre as questões do
Nordeste, do Ceará, sobre as dificuldades da nossa região,
a necessidade da implementação de uma série de políticas
públicas, e sempre tive do Leo Alcântara um companheiro,
uma parceiro nas conduções, nos debates, nas votações
difíceis, muitas vezes, mas sempre compromissado com
as suas ideias, com as suas posições políticas e sempre
votando a favor do Ceará, do Nordeste e do Brasil.
Portanto, Leo, você não quis ser candidato na
última eleição, mas acredito que brevemente teremos
de volta a esta Casa se assim o Dr. Lúcio e o povo do
Ceará concordarem.
Quero dar um forte abraço no Sr. João Rodrigues
Neto, que é o nosso diretor da Casa do Ceará, cujo
conselho deliberativo tive a felicidade de compor, recentemente, ao lado de tantos outros cearenses que
aqui integram, principalmente os nossos pares, Senadores Eunício Oliveira e Inácio Arruda.
Dar um forte abraço no Sr. Demócrito Duma – Democrito, como nós chamamos –, aqui representando
o Grupo Povo. Para Nós, esse grupo de comunicação,
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feito por rádio, jornal e televisão, é muito importante
para o desenvolvimento regional e tem como principal
compromisso discutir as questões regionais, as questões do Ceará, a valorização do nosso povo.
Esta sessão, hoje, Democrito, tem como finalidade homenagear um dos construtores do Ceará. Eu
sou um daqueles que aprendi que precisamos sempre
valorizar, reconhecer e registrar aqueles que ajudaram
a desenvolver o nosso Nordeste, o nosso Ceará.
O nosso homenageado de hoje faz exatamente
parte daquele grupo que, no início do século passado,
embora nascendo numa cidade ainda pequena, a cidade de São Gonçalo do Amarante, da nossa grande
Fortaleza, ousou, ao lado da sua família. Foi à Bahia,
se formou em Medicina, voltou ao Ceará e devolveu
à nossa população o seu conhecimento, a sua dedicação, seja na vida profissional, como médico, como
professor e, principalmente, como político.
Por isso, hoje, o nosso Senado Federal, ao completar 100 anos do nascimento deste ilustre cearense, faz homenagem a uma das pessoas que ajudou a
construir o nosso Ceará.
Ontem, no dia 12 de abril, homenageávamos exatamente o nascimento, fazíamos aqui referência aos 286
da nossa cidade de Fortaleza, na pessoa do Waldemar
Alcântara, e que hoje teríamos esta sessão solene.
E devo dizer às senhoras e aos senhores aqui
presentes que foi com muita satisfação que tive a honra
de propor a realização desta sessão especial do Senado da República, que mereceu, aliás, o imediato e
o entusiasmado apoio dos meus pares, inclusive do
Presidente José Sarney, que teve hoje, pela manhã,
uma agenda muito cheia e pediu ao Lúcio que, em seu
nome, pedisse desculpa. Mas, se for possível, ele ainda
chega a tempo de dar um abraço em você.
Esta Casa está passando por momentos muito
tensos. Estamos, aqui, na iminência de instaurar uma
comissão parlamentar de inquérito e uma série de outras matérias. E aqueles que convivem com esta Casa
sabem a tensão que esse processo encaminha, particularmente o Senador Lúcio Alcântara, que vivenciou,
na sua vida política, muitos momentos desses,
José Waldemar Alcântara e Silva, ou simplesmente Waldemar Alcântara, em sua virtuosa vida pública,
ofereceu o testemunho inconteste e cotidiano de suas
convicções acerca da arte da política. A política humanizada, que parte do ser humano e que a ele retoma
como forma de mitigar as imponderáveis adversidades
da existência, marcou a atuação pública desse cidadão.
Um verdadeiro humanista, a um só tempo, austero,
firme e sensível, como muito bem o nosso Senador
Paim aqui fazia referência. Um homem de seu século,
capaz de prospectar e antecipar o futuro.
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Ao completar o centenário de seu nascimento,
Waldemar Alcântara, professor, médico e político, merece as homenagens do Parlamento, do Estado que
tão dignamente representou e de todo o Brasil, pela
singularidade de sua profícua trajetória.
O sincero apego e preocupação com as causas
sociais, dentro de uma sociedade majoritariamente repleta de privações, o trânsito livre em distintas áreas
da vida cearense e o precedente paterno acabaram
por encaminhá-lo para a vida pública.
A ascendência moral e intelectual de Waldemar
Alcântara fizeram-no figura de relevo e influência no
antigo PSD. E, dessa forma, no final dos anos 1940,
quando o Brasil, havia pouco, saíra do Estado Novo,
teve início sua notável e produtiva trajetória política.
O homem público, embalado pelo jovem médico
idealista que labutou no meio rural e, em seguida, afinou
suas sensibilidades na prática cotidiana da cidade, não
tardou a mostrar a que viera. No Poder Executivo e no
Poder Legislativo – estadual e federal –, teve a oportunidade de revelar seu talento para as questões de Estado.
Deputado Estadual, Deputado Federal, Secretário
Estadual de Educação e Saúde, Senador da República,
Vice-Governador e Governador do Ceará, nosso homenageado participou ativamente da criação de algumas
das mais importantes instituições médicas e educacionais
do Ceará. Entre outros, foi cofundador da Faculdade de
Medicina de Fortaleza, em 1948, tendo sido seu diretor
por dois períodos; do Instituto dos Cegos do Ceará e do
Instituto do Câncer do Ceará, que presidiu até falecer.
Alcântara era um apaixonado pela vocação que
o levou a Salvador, onde se fez médico em 1938, pela
hoje bicentenária Faculdade de Medicina da Bahia.
Formou-se na mais antiga escola médica do Brasil,
instituída por D. João VI quando transferiu a corte em
1808 para a então Colônia sul-americana.
Senhoras e senhores, o Ceará e o Nordeste mereceram a concentração dos melhores esforços e talentos pessoais e profissionais de Waldemar Alcântara. O
Estado e a região que o viram nascer mantiveram-se,
ao longo de toda a sua existência, como estímulos
para as elevadas missões que cumpriu como médico,
professor e político de forma indissociável.
O jovem Deputado Estadual mais votado do pleito
de 1947 – portanto, o Lúcio, que também foi um dos
Deputados mais votados do Ceará, já tinha no seu pai
uma grande escola de ensinamento nesse processo – manteve as suas mais altas convicções e seus
compromissos morais em todo o percurso político, um
percurso que o conduziu, em 1978, ao mais alto cargo
público do seu Estado natal, o nosso Ceará.
Waldemar Alcântara começou a frequentar esta
Casa ainda no final da década de 50, quando se elegeu
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suplente do Senador Francisco de Menezes Pimentel,
pela coligação PSD-PTB-PRD.
Em 1966, compôs chapa senatorial com Paulo
Sarasate, a quem sucedeu no final de 1968, assumindo o mandato que acabaria por consagrá-lo como
um dos maiores defensores das questões relativas à
saúde pública do Congresso Nacional.
Como Senador, Waldemar Alcântara integrou a
Comissão de Saúde e presidiu a Comissão de Segurança Nacional e Assuntos Regionais. Teve destacada
atuação como defensor de soluções objetivas para os
grandes problemas médico-sanitários do Brasil. Lutou,
de forma incansável, pela obtenção de recursos públicos capazes de resolver velhos problemas. Mortalidade
infantil, epidemias e endemias crônicas e desnutrição
eram questões centrais para Alcântara, na sua atividade profissional de médico e de político.
O mandato de Senador permitiu que um dos problemas mais urgentes e relevantes do País - a saúde
pública - tivesse voz e voto na mais alta Casa Legislativa
do Brasil e na principal tribuna da Nação. Além de denunciar as precárias condições sanitárias do País, ele foi
incansável na defesa constante da medicina preventiva.
Coube a esse valoroso parlamentar cearense proferir
a saudação oficial no Senado Federal à memória do
grande sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz, por ocasião
da passagem do centenário de seu nascimento, em 5
de agosto de 1972, como homenagem ao trabalho que
Waldemar fazia no Brasil e aqui no Congresso Nacional.
Por sua maiúscula atuação nesta Casa em favor
de seu Estado, o nosso Estado do Ceará, e da nossa
região Nordeste, Waldemar Alcântara recebeu também
o honroso cognome de “advogado do Nordeste”, que
hoje ainda repercute nos vários estudos que fazemos
da região. Particularmente aqueles que se dedicam à
diminuição das desigualdades regionais têm em Waldemar Alcântara um grande professor.
Ao analisar a coletânea de seus bem fundamentados discursos parlamentares, observa-se a recorrência
dos temas mais essenciais para o povo nordestino e para
o brasileiro, de forma geral: as questões regionais. Saúde
e educação foram sempre muito mais do que tópicos de
referência: foram matérias de reflexão e reivindicação
permanentes do político Waldemar Alcântara.
Ao lado de aprofundadas análises críticas, vinham sempre ideias, soluções ou encaminhamentos
para as questões mais prementes. Revelava-se aí,
uma vez mais, a notável conciliação do espírito analítico com o homem prático, que não hesitava, em bom
português, em botar mãos à obra. Em sua leitura do
mundo, Waldemar Alcântara conseguiu transcender
o aqui e o agora, para projetar as necessidades futuras de um País em forte processo de crescimento e
urbanização. Coincidia, nesse período, exatamente a
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migração de um país agrário para um país industrial,
com os problemas que tivemos na metade do século
passado e que perduram até hoje.
Visionário, Waldemar já apresentava a sua linha parlamentar no primeiro discurso nesta tribuna,
em 19 de novembro de 1968. Aqui, ele ressaltava a
necessidade de mais atenção e compreensão com o
Nordeste brasileiro. Sugeria também uma nova política
desenvolvimentista e registrava, “como fator positivo
no desenvolvimento da região, a nova consciência, a
nova atitude, a nova mística que por ali se desenvolve
com os mais promissores resultados”.
As palavras esperançosas e futuristas de Waldemar Alcântara encontram ressonância em nossos dias
atuais quando a região Nordeste apresenta um crescimento pujante e vem recebendo atenção especial do
Governo Federal, de forma inédita na nossa República.
Hoje, muita coisa mudou, e o nosso Nordeste, esse
Nordeste do século XXI, recebe uma grande quantidade de investimentos federais e políticas públicas
que vêm mudando o perfil da região e de sua população, resultado de uma luta permanente daqueles que
representam o Nordeste nesta Casa, tendo no nosso
Lúcio Alcântara uma voz permanente dessa bandeira.
Outro pronunciamento interessante e profético de
Waldemar Alcântara, datado de 2 de junho de 1970,
defendia a atuação de órgãos como a Sudene, o Dnocs
e o Banco do Nordeste e solicitava que continuassem
despertando novas esperanças para os moradores da
região. Também destacava a importância do nosso rio
São Francisco para o futuro dos nordestinos. Hoje, a
integração das águas do São Francisco começa a sair
do papel, e o projeto está num processo bastante adiantado. É evidente que ainda temos alguns problemas a
resolver, mas, graças a Deus, o grande impasse entre
os nordestinos do chamado Nordeste Setentrional e
os das outras regiões do Nordeste está superado. O
maior e melhor Presidente de toda a nossa história,
Luiz Inácio Lula da Silva, com o apoio de José Alencar,
nosso Vice-Presidente, levou-nos a superar essas divergências regionais, conseguimos apaziguar as nossas diferenças, e o projeto começa a ser construído.
Dizia Waldemar:
O aproveitamento agrícola das margens
do São Francisco – o rio da integração nacional – e a exploração dos vales do Jaguaribe,
do Acaraú, do Curu, do Parnaíba, do Açu, do
Rio das Contas, de todos os vales do Nordeste poderiam, num futuro próximo, constituir-se
no fulcro da redenção do polígono das secas,
para a glória do Dnocs e da Sudene, precursores da ação governamental na valorização
de uma área de riquezas latentes.
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Lembro aqui, Dr. Lúcio Alcântara, o apoio que V. Exª
deu ao projeto Castanhão, o melhor e o maior açude do
Ceará. Em seguida, no seu governo, iniciou-se a construção do Canal da Integração, que sai daquela barragem
e trará toda a segurança hídrica para a região metropolitana e, em especial, para a nossa Fortaleza. O Canal da
Integração iniciou-se no seu governo e tem continuidade
neste Governo, principalmente com o apoio da nossa
Presidenta Dilma. Estamos agora iniciando a construção
da quinta etapa, que vai de Caucaia até Pecém, que fica
exatamente no Município de São Gonçalo do Amarante.
Até aqui procurei revelar algumas das facetas mais
relevantes da personalidade e da vida de Waldemar Alcântara, o profissional e o político. Lancei mão de várias
fontes para revisitar e relatar uma trajetória pública verdadeiramente modelar. Não quero, entretanto, encerrar
esta homenagem, portadora de sincero reconhecimento,
falando também em nome do povo cearense, sem algumas referências à vida familiar de nosso homenageado.
Como poderia deixar de mencionar a feliz aliança
que Waldemar Alcântara manteve, durante mais de cinquenta anos, com sua Dolores, a mulher adorada que
o acompanhou, incentivou e apoiou desde sempre?
Positivamente, uma união tão especial e seus muitos
frutos não podem passar despercebidos.
Não tenho dúvidas de que foi a equilibrada conjugação dos afetos, das inteligências, das visões de
mundo, dos sonhos e do companheirismo autêntico
que proporcionaram ao Ceará, ao Nordeste e ao Brasil
uma figura com os predicados de Waldemar Alcântara.
Da união de Waldemar Alcântara e Dolores nasceram quatro filhos: Luiza Maria, bibliotecária, aqui
presente; Lúcio Alcântara, médico e político que segue
os mesmos passos de seu pai: Deputado, Senador,
Governador; Lúcia, médica; e Lília, arquiteta e consultora legislativa concursada do Senado Federal, aqui
representando toda a família, seus filhos, seus netos;
e Léo Alcântara, aqui os representando.
Enfim, o maior legado que Waldemar Alcântara
deixou à sua querida família é também seu maior legado ao povo cearense, a todos nós nordestinos, ao
Brasil e aos brasileiros: “Fazer da política um ato de
amor. Amor à verdade. Amor à democracia. Amor à
justiça!” – como ele sempre dizia.
Lembro aqui, mais uma vez, Lúcio Alcântara,
seu filho, que trilhou os mesmos passos, o mesmo
ensinamento que seu pai deu-lhe no berço, quando ali
chegava para dizer: “Quero representar bem o nosso
Ceará, o nosso Nordeste, o nosso Brasil”.
Em um momento tão especial da vida do País, em
que nosso Brasil deixa de ser uma mera promessa para
ser reconhecido como uma grande e generosa potência econômica, uma Nação que procura incluir aqueles
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que até ontem não tiveram oportunidades, podemos
citar ações efetivas que comprovam as conquistas do
nosso povo e, em especial, do nosso Nordeste.
Na área educacional, destaco a democratização
do acesso ao ensino superior, bandeira permanente do
Waldemar Alcântara, por meio da criação e expansão
das universidades federais – a maioria nas regiões
Norte e Nordeste, além da instituição do Programa
Universidade Para Todos, o nosso ProUni.
O Estado do Ceará, por exemplo, já instalou a
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-brasileira, a nossa Unilab, na cidade de Redenção,
bandeira sobre a qual o Lúcio sempre trabalhou. E estamos criando a Universidade Federal do Cariri, com
projeto em tramitação na Câmara Federal. E tão logo
chegue aqui no Senado Federal, não tenho dúvida de
que os nossos pares, tendo o Senador Paulo Paim na
linha de frente, hão de aprová-la ainda em 2012 para
que entre em funcionamento em 2013.
Também estamos recebendo cinco novos campi
da Universidade Federal do Ceará nos Municípios de
Crateús, Russas, Brejo Santo, Iguatu e Icó.
Também devemos destacar a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, as
chamadas escolas técnicas.
Até o ano de 2003, o Brasil possuía apenas 139
escolas técnicas federais. Durante o Governo do Presidente Lula, foram criadas mais 280. E, no ano passado,
foi autorizada a criação de outros 120 institutos federais.
No Ceará, eram apenas cinco escolas técnicas.
Agora temos 23 institutos federais e outros seis estão em
implantação nos Municípios de Itapipoca, Maranguape,
Paracuru, Horizonte, Boa Viagem e Acopiara, bandeira
que o Governador Lúcio Alcântara sempre trouxe na linha
de frente: a necessidade de aprofundar, aprimorar e ter
mais escolas técnicas no Ceará, no Nordeste e no Brasil.
Na área da saúde, fortalecemos o nosso Sistema
Único de Saúde, o SUS, garantindo a universalização
do atendimento médico para todos os brasileiros, independentemente de sua condição financeira.
Waldemar Alcântara deixou uma série de ensinamentos e um exemplar testemunho de vida. Acredito
que, esteja onde estiver, certamente está feliz, pois o
seu sonho de Nordeste como uma região forte e produtiva veio, ao longo dos últimos anos, se concretizando.
Portanto o Parlamento brasileiro, ao realizar esta
Sessão Solene, está reconhecendo uma daquelas personalidades que, podemos dizer, é construtor do nosso
Ceará, do nosso Nordeste, do nosso Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Neste momento, gostaria de convidar o Senador
José Pimentel, ex-Ministro e Líder do Governo, para
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presidir a sessão, sessão esta provocada por S. Exª e
muito bem recebida por todos.
Então, uma salva de palmas para o nosso Senador. (Palmas.)
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Quero agradecer ao Senador Paulo Paim pela
presidência desta sessão.
Gostaria de deixar claro que seria preferível que
S. Exª continuasse a presidi-la, mas, já que nos transfere, concedo a palavra ao nosso ex-Senador e ex-Governador, aqui representando a família, Senador Lúcio
Alcântara, pelo tempo que achar conveniente. (Palmas.)
Se desejar, o senhor poderá utilizar a tribuna,
para não perder o hábito, já que a utilizou tantas vezes.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA – Exmº Sr. Senador
José Pimentel, que tão dignamente representa aqui o
Estado do Ceará, que ora preside esta Sessão Especial
e a quem somos muito gratos, sobretudo pela forma com
que se expressou aqui no amplo levantamento da vida
política e médica e da atuação parlamentar do homenageado, o ex-Senador e ex-Governador Waldemar Alcântara.
Cumprimento o Senador Paulo Paim, com quem
tive oportunidade de conviver no Congresso Nacional.
Sempre admirei a sua capacidade de luta, a sua tenacidade, a forma como S. Exª encarava desafios. Muitas
vezes logrou êxito graças a sua persistência. Embora
levantando bandeiras aparentemente difíceis de serem
concretizadas, S. Exª sempre vencia por sua obstinação.
Cumprimento, na Mesa, Lilian Maria de Alcântara e França, minha irmã, que integra o corpo de Consultores do Senado Federal, por concurso público, e
aqui se há com muita eficiência e competência, e, em
nome dela, toda a família aqui presente para assistir
a esta Sessão Especial.
Cumprimento Leonardo Alcântara, meu filho,
Deputado Federal em três legislaturas, que terminou
por não pleitear recondução, uma vez que se julgava
incapaz de concorrer a novas eleições com o uso de
instrumentos e meios que ele considerava incompatíveis com o exercício correto da ação parlamentar.
Cumprimento João Rodrigues Neto, Diretor da
Casa do Ceará, uma instituição a que muito estiveram ligados tanto minha mãe como meu pai, quando,
residindo aqui em Brasília, participaram de todas as
iniciativas que caracterizam aquela instituição.
Cumprimento Demócrito Dummar, o Democrito,
que aqui representa, e agradecemos muito o seu comparecimento, o grupo de comunicação O Povo, um dos
mais prestigiosos instrumentos de comunicação social do
Estado do Ceará, com uma particularidade: que um dos
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seus responsáveis, em determinado tempo, era o Senador Paulo Sarasate, que, ao longo da vida, viria se tornar
um grande amigo e companheiro do meu pai em muitas
investidas na política e nas disputas eleitorais, e acabaria
Waldemar Alcântara por sucedê-lo aqui no Senado, pelo
seu falecimento no meio do segundo ano de mandato.
Cumprimento todos os funcionários do Senado
que estão aqui presentes e, de modo particular, agradeço àqueles que participaram, junto com o gabinete
do Senador Pimentel, que foi extremamente eficiente,
na organização desta sessão e que, com isso, muito
contribuíram para que ela tivesse o brilhantismo de
que se reveste. Peço licença para citar especialmente
dois funcionários já aposentados que estão aqui presentes, o Vicente Cristino e o Eli Simeão, que militaram
no gabinete do Senador Waldemar Alcântara, e que,
mais do que zelosos funcionários, foram extremamente solidários quando ele adoeceu e passou a precisar
de maior apoio daqueles que com ele aqui conviviam.
Aos convidados que vieram aqui hoje com as
suas presenças dar um brilho especial a essa solenidade, também nossos agradecimentos, porque as suas
presenças nos confortam e nos enchem de alegria.
Menciono, particularmente, o Senador José Lins, que
se encontra aqui presente, que foi Deputado Federal
e Senador, Superintendente da Sudene, Diretor-Geral
do Departamento Nacional de Obras contra as Secas,
Professor e Diretor da Escola de Engenharia do Ceará,
um homem da maior competência técnica, de grande retidão moral, que deixou também o seu exemplo
quando exerceu o mandato de Senador.
Um filho, ao falar do pai, incorre em dois riscos:
o de derramar-se em excessos e o de conter-se em
demasia. Para escapar dessa armadilha da opinião
alheia, decidimos, minhas irmãs e eu, entregar a tarefa ao talento isento da escritora Cláudia Albuquerque,
cuja obra estará disponível até o fim deste mês.
Não irei, pois, maçar-vos com o extenso apanhado da vida do homenageado, senão agradecer ao
Senado, instituição à qual ele, como eu, servimos com
dedicado labor, pela organização desta magna sessão.
Em nome da família, expresso ao Senador José
Pimentel, proponente da homenagem, a gratidão pela
iniciativa de distinguir, ao ensejo da transcorrência de
seu centenário de nascimento, a memória de Waldemar Alcântara, cuja trajetória na política e na medicina
constitui um belo capitulo na história cearense.
Adversário político, em determinados instantes, do
Senador José Pimentel, enxerguei nele, desde cedo, integridade e espírito público, qualidades que justificam o
destaque que tem alcançado no Parlamento, antes na Câmara Federal, agora, no Senado, bem assim no Executivo,
quando esteve à frente do Ministério da Previdência Social.
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Quando governava o Estado, o nome dele surgiu
como um dos concorrentes ao Tribunal de Contas da
União, em representação da Câmara dos Deputados.
No primeiro momento, dei-lhe o meu irrestrito apoio,
porque sabia que naquele tribunal seria uma pessoa
vigilante na defesa do interesse público e do Erário
nacional. Não conseguiu o seu desiderato. O futuro
mostrou que a ele estavam reservadas outras funções
mais relevantes. E eu espero que venha, no futuro, a
alçar voos mais altos.
Ao Senador José Sarney, contemporâneo de
Waldemar Alcântara, com quem conviveu no mesmo
partido, segundo subscritor da proposta, agradeço
igualmente pela prontidão com que acolheu minha
sugestão, determinando ainda a impressão fac-símile
do relatório da Comissão Coordenadora de Estudos
do Nordeste, a Cocene, da qual foi coordenador-geral,
trabalhando ao lado dos Senadores Virgílio Távora e
Dinarte Mariz. Esses gestos tecem o itinerário de S.
Exª, cujo longo e continuado protagonismo político
constitui uma feliz combinação de fortuna e virtude.
E agora agradeço ainda ao Senador Paulo Paim,
que, presidindo esta sessão e lendo o discurso da
Presidência, também nos honrou com os encômios
e elogios que fez à memória do nosso saudoso pai.
A pergunta óbvia que ocorre ao interessado em
determinada biografia é: quem foi? E depois: por que
foi? Às duas indagações, tento responder em rápido
bosquejo, em seguida.
A vida de Waldemar Alcântara dividiu-se entre
a medicina e a política, quase que em partes iguais.
Médico formado na tradicional Faculdade de Medicina da Bahia, iniciou sua vida profissional em Quixadá, cidade situada no sertão central do Ceará, onde o
Imperador Pedro II deu início à política de combate à
seca, mandando construir o Açude do Cedro, cuja barragem é um monumento de rara beleza arquitetônica.
Poucos anos depois, já estava em Fortaleza,
onde ocupou sucessivamente as chefias dos centros
de saúde da capital e do Departamento Estadual de
Saúde, tendo também instalado consultório para exercer a clínica privada com foco em cardiologia.
Em paralelo, elegeu-se presidente do Centro Médico Cearense, hoje Associação Médica Cearense, no
bojo de movimento de renovação de lideranças de classe. Como integrante da sociedade médica, coordenou o
I Congresso Brasileiro de Médicos Católicos, durante o
qual o Prof. Antonio Austregésilo lançou a semente de
criação de uma faculdade de Medicina na capital do Ceará.
São ainda desse período, que antecede sua entrada na política, a fundação do Instituto do Câncer,
que presidiria até falecer, e do Instituto dos Cegos, que
ajudou a fundar, tendo sido um de seus presidentes, e
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ainda a Escola de Enfermagem São Vicente de Paula,
da qual foi um dos fundadores e professor durante longos anos. Ambas as instituições – o Instituto dos Cegos
e o Instituto do Câncer – prestam hoje assinalados serviços de assistência médica e educacional, como marcos referenciais em suas respectivas áreas de atuação.
A redemocratização do País abriu-lhe as portas
da política. Foi eleito Deputado estadual constituinte
pelo PSD – Partido Social Democrático, tendo obtido
a maior votação do Estado e sido escolhido para Líder da oposição ao Governo da UDN, sob a égide do
Desembargador Faustino de Albuquerque.
As eleições de 1950 trouxeram à baila um fato
novo: a influência ostensiva e impactante do poder econômico no processo eleitoral. Candidatos endinheirados
que viviam distantes do Ceará, logo apodados de paraquedistas, foram eleitos na chapa federal, desalojando lideranças tradicionais. Waldemar Alcântara foi um
deles. Candidato a Deputado Federal, ficou na primeira
suplência de seu partido. Mais tarde, viria a assumir a
cadeira por morte do Deputado Walter de Sá Cavalcante.
Antes disso, integrou o secretariado do Governador Raul
Barbosa como titular da pasta de Educação e Saúde.
Anos mais tarde, voltaria ao Executivo Estadual como
Secretário de Saúde, no Governo de Virgílio Távora.
Em 1954, foi reconduzido à Assembleia Legislativa como o Deputado mais votado do partido, novamente na bancada da oposição ao governo liderado
por Paulo Sarasate.
Para assumir a direção da Faculdade de Medicina, que exerceria por seis anos, renuncia ao mandato
Legislativo.
Ressalta-se que em companhia de quatro colegas
fundaram a Faculdade de Medicina, no ano de 1948,
e sua decisão prendia-se à necessidade de consolidar
a instituição que, em conversa informal, julgava ser o
feito que mais lhe encheu de prazer na sua vida.
Essas idas e vindas refletem a sua dedicação a
duas devoções: a medicina e a política.
É certo que, mesmo sem mandato, não abandonou a política, permanecendo como Presidente Estadual do PSD, assim como seria mais tarde da Arena,
após a extinção dos partidos pelo governo militar.
Suplente do Senador Menezes Pimentel, chegou
a assumir por meses o Senado, efetivando-se, tempos
depois, na condição de suplente pelo falecimento do
saudoso Paulo Sarasate, que integrou com brilho a
Câmara dos Deputados e este Senado, vindo a falecer no segundo ano de mandato, e, para tanto, deixa
o cargo de Diretor de Crédito Rural do Banco do Nordeste do Brasil, onde teve como colega de diretoria o
maranhense Luís Carlos Bello Parga, de quem me tor-
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nei amigo e admirador da sua qualificação intelectual,
quando ambos nos assentamos nesta Casa.
Saúde e Desenvolvimento do Ceará e do Nordeste foram, entre outros, alguns dos temas de que
mais se ocupou durante o mandato. Aplicado em tudo
o que fazia, costumava estudar os assuntos em profundidade para proferir discursos e pareceres com pleno
domínio da matéria.
Foi assim, por exemplo, com o circunstanciado
parecer que exarou ao projeto de criação do Inan, o
Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, primeira
iniciativa consistente para enfrentar o grave problema
da desnutrição de nosso povo.
Inusitada foi, para os que só conheciam o seu perfil de um liberal conservador, a proposta que levantou
neste Senado de descriminalização da maconha, que
lhe rendeu incompreensões que não o fizeram recuar
do seu entendimento. Os Anais do Senado registram
acesos debates que travou com colegas, entre eles o
Senador Rui Santos, da Bahia, médico como ele. Antecipou assim de anos uma discussão que hoje continua atual e inconclusa.
Reza a lenda política, atribuída ora ao Senador
Dinarte Mariz, ora ao Senador Darcy Ribeiro, que o
Senado é o céu onde se entra sem a necessidade de
morte prévia.
Nos últimos anos, aqui tem ardido em chamas
reputações insuspeitadas. Esse seguramente não é
um clima celestial. É que o dilema metafísico, se posso
chamar assim, não é institucional, mas é de foro íntimo,
da forma com que cada um constrói sua vida pública
e exerce sua atuação política. Ocorre que o custo negativo dessas condutas individuais acaba sendo pago
por todos e enfraquece o Parlamento.
Certa vez, em conversa informal com ele no
âmbito da família, indaguei de sua impressão sobre
o Senado, ao que me respondeu: “Se você não fizer
nada, ninguém te importuna; se quiser trabalhar, o dia
todo não chega”.
Talvez por colocar tanto empenho no cumprimento de suas tarefas, no penúltimo ano do mandato, foi
abatido por uma isquemia cerebral, que reduziu em
muito sua capacidade de trabalho.
Sem que se recuperasse plenamente da doença
que o acometeu, foi ainda requisitado para o cargo de
Vice-Governador e, depois, Governador do Estado,
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quando da desincompatibilização do titular Adauto
Bezerra para concorrer às eleições.
Encerrado o mandato, dá por concluída a sua
participação na vida pública, retirado para o convívio
com a família e amigos.
Diz-se que, na política como na aviação, a decolagem e o pouso constituem dois momentos críticos.
Sendo assim, terá recebido o prêmio dos deuses por
ter sido feliz no início e no fim da carreira, terminada
em meio ao respeito dos cearenses.
Cabe agora responder como fez para galgar tantos
postos de relevância na vida pública. A explicação não
é fácil nem se esgota na invocação simplista do destino como responsável pelos êxitos alcançados. Atribuo
grande parte do seu sucesso à sua desambição, ao espírito conciliador, despreocupado de formar grupos ou
facções intrapartidárias, tornando-se o centro de convergência. Talhado para a função de dirigente partidário,
sem ter sido um grande líder popular, triunfou pelo seu
valor moral e consistência intelectual, que o guindaram
naturalmente a uma posição de liderança e respeito.
Dono de uma forte consciência social, ocupou-se
sempre em promover melhores condições de vida para
a parcela mais pobre da população. O que aconteceu,
em considerável medida, nas obras que deixou e na
conduta irrepreensível que adotou ao longo da vida.
Nunca usou o poder para perseguir pessoas ou
fazer fortuna. De sua vida modesta e simples, é o reflexo do homem probo, austero, leal e correto que passou
incólume por tantas posições de prestígio sem se deixar
arrastar pelas tentações com que acena a vida pública.
Esse é o seu legado, o exemplo que leciona. E
aproveita aos que enveredem pelos caminhos sadios
da política, um tanto deserto de homens de bem, de
que o País tanto se ressente gravemente.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Cumprida a finalidade desta sessão destinada a
comemorar o centenário de nascimento de José Waldemar Alcântara e Silva, ex-Senador, ex-Governador
do Ceará, agradeço as presenças dos familiares que
aqui nos honram, dos convidados e dos servidores.
Está encerrada esta sessão.
Muito obrigado. (Palmas)
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 15
minutos.)
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Ata da 60ª Sessão, Não Deliberativa
em 16 de abril de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Waldemir Moka, da Sra. Vanessa Grazziotin
e dos Srs. Alvaro Dias, Vital do Rêgo e Anibal Diniz
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 23 minutos e encerra-se às 18 horas e 46 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PC do B – AM) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos chamando os Parlamentares, Senadores e Senadoras inscritos como oradores.
Antes de conceder a palavra ao primeiro orador,
Senador Paulo Paim, desejo ler uma comunicação.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PC do B – AM) – A Presidência recebeu, da Câmara
dos Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição nº 17, de 2012 (nº 153/2003, na Câmara dos Deputados, do Deputado Maurício Rands e outros), que
altera o art. 132 da Constituição Federal.
É a seguinte a Proposta:

924

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ABRIL 2012

Terça-feira 17

12931

ABRIL 2012

12932 Terça-feira 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

925

Abril de 2012

926

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 2012

ABRIL12933
2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PC do B – AM) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PC do B – AM) – A Presidência recebeu a Mensagem
nº 134, de 2012, na origem, da Presidência da República, comunicando sua ausência do País no período
de 13 a 15 de abril, em viagem oficial à Colômbia.
É a seguinte a Mensagem:
MENSAGEM Nº 134, DE 2012, NA ORIGEM
Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei
do País no período de 13 a 15 de abril de 2012, em
viagem oficial à Colômbia.
Brasília, 13 de abril de 2012. – Dilma Rousseff.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PC do B – AM) – Encerrou-se na última sexta-feira o
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Lei da Câmara nº 1, de 2012 (nº 5.312/2009, na Casa
de Origem), de iniciativa do Ministério Público da União,
que dispõe sobre a criação de cargos no quadro do
Ministério Público Militar.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PC do B – AM) – Esgotou-se, na última sexta-feira, o
prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento
Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no
sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de
Lei do Senado nº 311, de 2007, do Senador Flexa
Ribeiro, que altera a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de
2000, para permitir a utilização de recursos do Fundo
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações
(FUST) na universalização do Serviço Móvel Pessoal,
ou outro que vier a substituí-lo.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, a matéria vai à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PC do B – AM) – Sobre a mesa, oficio que será lido.
É lido o seguinte:
Of. Nº 99/2012/CMA
Brasília, 13 de abril de 2012
Assunto: designação de membros para a Subcomissão
Temporária pata acompanhar a execução das obras
da Usina de Belo Monte – CMABMONTE.
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Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle (CMA) do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência a designação dos Senhores Senadores
Aníbal Diniz, Vanessa Grazziotin e Blairo Maggi para
as vagas em aberto da Subcomissão Temporária para
acompanhar a execução das obras da Usina de Belo
Monte – CMABMONTE, em conformidade ao artigo
89, inciso IV, do Regimento Interno.
Informo ainda a substituição do Senhor Senador Lobão Filho (PMDB) pelo Senhor Senador Ivo Cassol (PP).
Em anexo, segue a composição atualizada.
Meus cordiais cumprimentos. – Senador Rodrigo
Rollemberg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PC do B – AM) – O ofício que acaba de ser lido vai
à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PC do B – AM) – A Presidência designa o Senador
Benedito de Lira, como membro titular, para integrar
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização – CMO, em substituição ao Senador Ciro
Nogueira, conforme o Ofício nº 67, de 2012, da Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
– PMDB, no Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB/ nº 67/2012
Brasília, 12 de abril de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Benedito de Lira, em
substituição ao Senador Ciro Nogueira, para integrar
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização – CMO, na vaga destinada ao Partido
Progressista.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PC do B – AM) – A Presidência recebeu, da Câmara
dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de
2012 (nº 5.607/2009, na Casa de origem, do Deputado
Hugo Leal), que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que “institui o Código de Trânsito Brasileiro”.
É o seguinte o Projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PC do B – AM) – O Projeto de Lei da Câmara nº 27, de
2012, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PC do B – AM) – O Senado Federal recebeu os Ofícios
nºs 113, 114 e 116, de 2012, do Primeiro-Secretário
da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafos
das seguintes matérias:
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– Projeto de Lei do Senado nº 66, de 2009 (nº
7.572/2010, na Câmara dos Deputados), que
institui a Semana Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose, sancionado e convertido
na Lei nº 12.604, de 2012;
– Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2010 (nº 511/2011,
na Câmara dos Deputados), que Institui a Semana
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e o Dia Nacional da Educação Infantil, sancionado
e convertido na Lei nº 12.602, de 2012; e
– Projeto de Lei do Senado nº 12, de 2005 (nº
6.383/2009, na Câmara dos Deputados), que
determina o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou grau em diplomas,
sancionado e convertido na Lei nº 12.605, de 2012.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 113/12/PS-GSE
Brasília, 13 de abril de 2012
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 7.572, de 2010 (PLS nº
66/09), que “Institui a Semana Nacional de Controle e
Combate à Leishmaniose”, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República e convertido na Lei nº 12.604, de 3 de abril de 2012.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
Of. nº 114/12/PS-GSE
Brasília, 13 de abril de 2012
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 511, de 2011 (PLS nº
170/10, que “Institui a Semana e o Dia Nacional da
Educação Infantil”, foi sancionado pela Excelentíssima
Senhora Presidenta da República e convertido na Lei
nº 12.602, de 3 de abril de 2012.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
Of. nº 116/12/PS-GSE
Brasília, 13 de abril de 2012
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 6.383, de 2009 (PLS nº
12/05), que “Determina o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou grau em diplomas”, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora

937

Abril de 2012

Presidente da República e convertido na Lei nº 12.605,
de 3 de abril de 2012.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do ferido projeto, bem como cópia da
Mensagem e do texto da lei em que se converteu a
proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PC do B – AM) – O Senado Federal recebeu o seguinte
Ofício da Ministra de Estado da Cultura:
– Nº 34, de 10 de abril de 2012, em resposta ao Requerimento nº 1.329, de 2011, de informações,
de autoria do Senador Alvaro Dias.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PC do B – AM) – A Presidência recebeu, em época
oportuna, da Senhora Presidente da República a Mensagem Nº 29, 2012–CN (135, de 2012, na origem), encaminhando o Projeto de Lei nº 3, de 2012–CN, que
dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução
da Lei Orçamentária de 2013 e dá outras providências.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PC do B – AM) – O Projeto de Lei nº 3, de 2012-CN,
vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 92 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação do projeto:
Leitura: 16-4-2011
Até 21/4

– Prazo para publicação e distribuição
de avulsos;
Até 28/4 – Prazo para realização de audiências
públicas;
Até 8/5
– Prazo para apresentação, publicação
e distribuição do Relatório Preliminar;
Até 11/5 – Prazo para apresentação de emendas
ao Relatório Preliminar;
Até 17/5 – Prazo para votação do Relatório Preliminar e suas emendas;
Até 27/5 -Prazo para apresentação de emendas;
Até 1º/6
– Prazo para publicação e distribuição
de avulsos das emendas;
– Prazo para apresentação, publicação,
Até 1º/7
distribuição e votação do relatório;
– Prazo para encaminhamento do parecer
Até 6/7
da CMO à Mesa do Congresso Nacional;
A matéria será publicada em Suplemento ao
Diário do Senado Federal de 17 de abril do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PC do B – AM) – Era essa a informação a ser dada.
Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Vanessa Grazziotin, Senador Alvaro Dias, eu vim
à tribuna porque na próxima segunda-feira, provavelmente neste horário, eu estarei em Montevidéu, capital
do Uruguai, para tomar posse, enfim, no Parlamento
do Mercosul, no Parlasul.
Vou, com muito entusiasmo, nessa caminhada,
esperando contribuir com esse grande projeto, que é
a integração dos países sul-americanos.
Levarei a experiência como sindicalista, como
militante dos direitos humanos que acumulei nesses 25 anos de vida pública. Foram dois mandatos
como sindicalista em Canoas; dois mandatos como
dirigente da CUT, como vice-presidente nacional e
como secretário-geral; um mandato como presidente
da Central Estadual de Trabalhadores do Rio Grande
do Sul; quatro mandatos de Deputado Federal e dois
como Senador da República.
Levo comigo toda vontade de acertar, muita determinação, para que o Mercosul abrace, cada vez
mais, não só a questão econômica, mas também a
questão social e as políticas de direitos humanos. São
bandeiras que eu tenho levado ao longo da minha vida:
o social, os direitos humanos e o combate a todo tipo
de preconceito.
O Mercosul é um grande projeto de integração e,
como tal, ultrapassa, e muito, a dimensão econômica.
É preciso levar isso seriamente em conta e avançar
de forma decidida na direção da integração social e
política. Só assim, caminhando em direção a esse
cenário, estaremos sendo fiéis às promessas dessa
integração e à coerência daquilo que pregamos ao
longo das nossas vidas. Esse será o eixo da nossa
atuação no Parlasul.
Para atingirmos efetivamente a integração de que
tanto falamos, com que tanto ambicionamos, com a ideia
de mercado comum sul-americano, é preciso mais que
garantir somente a circulação livre de bens, serviços
e de capitais, é preciso garantir as condições para o
livre trânsito das pessoas, que circulem com direitos
e deveres na mesma linha – não que tenham de ser
exatamente iguais. Entre as garantias necessárias para
assegurar essa liberdade de circulação das pessoas,
associadas aos direitos trabalhistas e sociais, destaco
a Previdência Social. É necessário, portanto, que tratemos da questão com atenção e cuidado, enfrentando
com muita clareza as dificuldades que irão aparecer.
Em 1998, os Presidentes do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai assinaram no Rio de
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Janeiro o documento conhecido como Declaração
Sociolaboral do Mercosul. O documento reúne direitos
trabalhistas acolhidos pelos Estados Partes em seus
ordenamentos jurídicos internos, bem como as obrigações que correspondem a todos os membros. Ele
até hoje não foi aplicado, mas, mesmo assim, foi um
avanço em relação ao relativo silêncio que o Tratado
de Assunção dedicou ao tema dos direitos sociais e
dos trabalhadores.
Hoje, quase 15 anos depois, a constelação política da América do Sul mudou. O cenário econômico
em nosso País e no mundo alterou-se profundamente,
com reflexos inevitáveis na situação social. O desafio
de realizar concretamente os ideais e princípios assumidos na declaração confunde-se com o imperativo
de revisar o atual documento de acordo com as novas
condições em que vivemos.
Lá na Declaração estão afirmados os princípios
básicos da não discriminação e da própria promoção da
igualdade – duas faces da mesma moeda. O primeiro
proibindo o tratamento desigual, e o segundo instando
à adoção de medidas positivas, que compensem ou
favoreçam grupos que, por alguma razão, se encontrem injustamente em desvantagem.
Lá estão também assumidos os compromissos
fundamentais, com a eliminação do trabalho forçado,
do trabalho infantil e do trabalho escravo e afirmados
os direitos coletivos de associação, de liberdade sindical e de greve.
Lá estão, por fim, reconhecidos como princípios
a promoção do emprego como parte dos esforços de
desenvolvimento econômico, a proteção dos desempregados – mas não se assinou, nem se votou a convenção da OIT da proibição da demissão imotivada –,
o direito à formação profissional, o direito à saúde e à
segurança no trabalho – isso tem de ser aprofundado
–, como também à seguridade social.
Todos conhecemos as dificuldades que existem
para transpor esses direitos do mundo ideal das normas
para o mundo real das relações de trabalho.
Isso é verdade em cada um de nossos países – e
essas dificuldades somam-se e multiplicam-se, quando
passamos a considerar a questão do ponto de vista
multinacional, que é o nosso caso.
Sr. Presidente, no entanto, jamais atingiremos a
integração tão sonhada, sem trabalhar para que isso
aconteça.
Creio que podemos citar como exemplo dessas
dificuldades – mas também como exemplo de que, nos
últimos anos, o cenário mudou, com novas preocupações e prioridades acompanhando essas mudanças
– o Acordo Multilateral de Seguridade Social, firmado
pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai em 1997,
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mas que só entrou em vigor oito anos depois, em 2005,
justamente em um momento em que as mudanças de
rumo político nos nossos países se faziam sentir na
orientação dada ao processo de integração regional.
Esse acordo, como sabem, assegura o direito à
seguridade social aos trabalhadores que prestem ou
tenham prestado serviços em quaisquer dos Estados
Partes, em pé de igualdade com os nacionais.
Na prática, isso significa que as contribuições previdenciárias feitas ao sistema de seguridade social por
um trabalhador em qualquer país signatário do acordo
acumulam-se, ou seja, os períodos de contribuição
são totalizados, independentemente do país em que
foi feita a contribuição.
A entrada em vigor desse acordo, em 2005, é,
de fato, importante, além de ser um passo significativo para a garantia dos direitos e para a efetivação da
mobilidade dos trabalhadores, sem o que a integração
regional é só a expressão de uma vontade. No entanto,
mesmo que importante, é apenas um primeiro passo
e está longe de ser real.
Hoje os trabalhadores que optam por se deslocarem entre os nossos países estão em situação ainda
vulnerável; menos, mas ainda vulnerável.
Sr. Presidente, a garantia da mobilidade em sentido pleno e real precisa ainda ser conquistada. Para
isso, estou convencido de que nossa função aqui neste
fórum privilegiado, que é o Parlasul, é de fazer com que
essas boas vontades se tornem atos reais, concretos.
Indo mais adiante, aprofundar a discussão sobre
a dimensão social do processo de integração, especialmente quando se refere à questão do trabalho, passa
também pelo desafio de construir políticas comuns de
emprego nos contextos bastante diversos dos países
que formam o bloco.
Desde 2004, diversas manifestações foram feitas
nesse sentido. Precisamos dar continuidade e densidade a essas discussões, garantindo que a preocupação
com o emprego esteja sempre presente nos debates
incontornáveis em torno da necessária convergência
das políticas macroeconômicas de nossos países,
imposição imperativa no processo de integração, na
qualidade do emprego e para combater, inclusive, os
acidentes no trabalho.
Sr. Presidente, o enfoque social do processo de
integração é imprescindível para que sejam asseguradas, nesse processo, a justiça social e a plena observância dos direitos humanos.
Os objetivos econômicos da integração, que naturalmente impulsionam o projeto de construção de
um mercado comum, não são suficientes sozinhos.
É preciso que reafirmemos constantemente essa
necessidade e que não nos esqueçamos disso, para
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que tenhamos assegurados a aliança entre o desenvolvimento econômico, que todos desejamos, e o desenvolvimento social, que deve sempre ser a nossa meta.
Acredito, Sr. Presidente Senador Alvaro Dias,
Senadora Vanessa Grazziotin, que os movimentos
mais recentes do processo de integração têm manifestado esse reconhecimento da importância da dimensão social.
De 2007 para cá, algumas medidas demonstram esse compromisso do bloco em tornar a sério a
questão social.
A criação, em 2007, do Instituto Social do Mercosul e a realização, desde 2008, de reuniões ampliadas
do Conselho do Mercado Comum com a incorporação
dos ministros ligados à área social fazem um novo cenário e comprovam a intenção do compromisso, embora só esteja na intenção.
O enfrentamento da crise financeira que se instalou em todo o mundo e afetou fortemente os países
mais ricos tem fortalecido, ao invés de ameaçar, esse
enfoque social. Nós aqui, que nos preocupamos com o
enfoque social na distribuição de renda, fortalecemos
o mercado interno e, com isso, contornamos a crise.
Gostaria ainda, Sr. Presidente, de dizer algumas
palavras sobre outro tema que me é especialmente
caro. Refiro-me ao aprofundamento dos mecanismos
de participação da sociedade no Mercosul.
Com a inclusão cada vez mais importante da
dimensão social e política nas discussões sobre a integração regional, é natural que a questão da participação ampliada da sociedade se imponha.
Enquanto a agenda do Mercosul foi dominada
pelos temas comerciais, essa participação ainda é
restrita. Agora, cada vez mais se torna essencial que
a gente discuta e faça o bom combate, o bom debate
sobre a integração social.
No Brasil, desde 2008, funciona o Conselho Brasileiro do Mercosul Social e Participativo, integrado por
representantes da sociedade civil.
Sr. Presidente, reunindo-se quatro vezes por
ano, sempre antes das reuniões do Grupo Mercado
Comum, o Conselho tem assegurado que as opiniões
da sociedade civil sejam ouvidas e consideradas no
momento das negociações.
Nos próximos anos, outro fato importante no Brasil, no que se refere à intensificação da participação
da sociedade no processo de integração, será a realização de eleições para a escolha de representantes
brasileiros no Mercosul.
O Parlasul deve ter eleição direta. As regras para
a disputa eleitoral que deverá ocorrer em 2014 estão
sendo discutidas no Congresso Nacional brasileiro, e
a discussão deve aprofundar-se este ano. Tenho certe-
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za de que a realização desses pleitos será um marco
histórico para fortalecer o Mercosul, porque é diferente
um indicado de um votado.
Quem é votado pela população tem que prestar
conta à população. Quem é indicado só presta conta
a quem o indicou.
Estamos em um momento importante da história
da América Latina. Estou convencido de que o papel
que o Mercosul desempenhará no futuro do continente é fundamental.
Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias, eu quero
ainda tratar de outro tema nestes últimos sete minutos.
Eu estava, há dias, preparando um pronunciamento sobre a importância desse movimento que faz o governo
brasileiro, centralizado, eu diria, na figura da Presidenta
Dilma, no ataque à taxa de juros. Eu, que dificilmente
faço isso, hoje vou fazê-lo.
Li na revista Istoé Dinheiro um editorial com o
título “Chega de juros altos!” Vou ler o que diz o artigo.
A revista Istoé Dinheiro publicou na sua última
edição, 18 de abril, agora, no fim de semana, um editorial em que o assunto é a redução da taxa de juros
no País. O texto “Chega de juros altos”, assinado pelo
diretor editorial Carlos José Marques, aponta essa
necessidade e anseio da população. Diz o editorial –
vou lê-lo porque me identifiquei com ele no combate
à taxa de juros:
“Nunca se viu antes uma ofensiva tão
firme e decisiva de um governo contra a inexpugnável muralha de juros dos bancos que há
décadas barra a competitividade da economia.
[Isso, sim, barra a competição e não reduzir
encargo sobre a folha simplesmente.] Protestos
de autoridades e da sociedade civil ao longo
de décadas foram muitos. Mas medidas contra taxas escorchantes – decantadas como as
mais altas do mundo – ficaram por terra. Não
passaram de promessas ou ameaças protocolares. [Leio aqui no editorial] A Presidenta
Dilma e sua equipe estão dispostas a mudar
esse estado de coisas e receberam amplo
apoio quando determinaram a redução dos
juros nos empréstimos da Caixa Econômica
e do Banco do Brasil, simultaneamente a uma
política de redução da Selic, hoje abaixo de um
dígito. Todos sabem, não há nada mais eficaz
do que a concorrência para frear a exploração
predatória. Com tabelas comparativas das taxas qualquer cliente pode verificar o fosso que
se abriu entre o [chamado] “spread” praticado
na rede pública e o cobrado na malha privada.
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A opção está mais fácil. E certamente o movimento vai forçar a uma revisão do “modus operandi”
das instituições na busca por eficiência (leia-se: custos
mais baixos e taxas mais civilizadas ao tomador). Ao
cair o manto de mistério que cobria a composição do
“spread” bancário, brasileiros perceberam indignados
que a margem líquida do setor, o chamado lucro puro,
gira em torno de inacreditáveis 34,15%. Qual negócio
no Brasil dá tamanho retorno? O spread médio em outros países não ultrapassa os 3%. Na vizinha Argentina
é de 1,4%. Na Holanda, negativo.
Bancos brasileiros se acostumaram a alegar que
cobravam alto devido a riscos de toda ordem, inadimplência, impostos, compulsórios, custos administrativos, fatores em geral fora do seu controle.
O risco caiu, a economia melhorou e a margem
deles segue inalterada de maneira inercial. Para alcançar um patamar de relações comerciais sadias, em
sintonia com o que há de melhor em várias praças, o
Brasil precisa de um sistema financeiro estimulador do
desenvolvimento e não o contrário.”
Senador Vital do Rêgo, faço essa manifetação porque noto que só os encargos sobre a folha diminuem.
Não que eu seja contra a dminuição dos encargos,
mas estou preocupado com a situação do trabalhador.
V. Exª sabe, estive na Comissão presidida por V. Exª.
V. Exª me auxiliou muito, dentro do possível, naturalmente, uma vez que não vota em nome da Comissão,
mas, como Presidente, deu-me todo o espaço para eu
mostrasse as minhas preocupações com a Previdência.
Se a folha da Previdência for totalmenet desonerada,
alguém terá de bancá-la, terá que colocar dinheiro para
pagar os aposentados. E acho que o caminho é este:
diminuir a taxa de juros.
A surrada tática de jogar a culpa de spreads elevados no colo do Estado não cola mais,
e o Governo, ao pressionar por uma queda através de instrumentos monetários disponíveis,
fez história – o Governo Dilma, com essa posição firme – indo ao encontro dos anseios da
imensa maioria dos brasileiros. Nesse ambiente, a era dos juros altos chegou ao seu limite.
Senador Alvaro Dias, eu venho à tribuna muitas
e muitas vezes, questiono algumas questões e elogio
outras. Essa eu faço questão de elogiar. Diminuir a taxa
de juros, no meu entendimento, é o caminho. Parabéns
ao editorial corajoso da Istoé Dinheiro! Era isso.
Obrigado, Sr. Presidente. Espero que V Exª considere na íntegra os meus dois pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR.SENADOR PAULO PAIM.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na próxima semana, estarei em Montevidéu,
capital do Uruguai, para tomar posse no Parlamento
do Mercosul (Parlasul).
Levarei o meu entusiasmo e orgulho nesse novo
desafio em minha carreira pública, esperando contribuir com este grande projeto, que é a integração dos
países sul-americanos.
Levarei a minha experiência, acumulada em mais
de 25 anos de vida pública, ao longo de 4 mandatos
como Deputado Federal e 2 como Senador da República.
E, junto com ela, todo o meu empenho e toda a
minha determinação de levar adiante, agora no cenário mais largo do Mercosul, as bandeiras que tenho
desde sempre defendido em minha vida parlamentar.
O Mercosul é um grande projeto de integração, e
como tal ultrapassa em muito a pura dimensão econômica.
É preciso levar isso seriamente em conta e avançar de forma decidida na direção de um aprofundamento
da integração social e política.
Só assim, caminhando em direção a esse aprofundamento, estaremos sendo fiéis às promessas
desse ideal de integração. Esse, será o mote de meu
mandato no Parlasul.
Para atingirmos efetivamente a integração que
ambicionamos com a ideia do mercado comum sui-americano, é preciso mais do que garantir a circulação
livre de bens, serviços e capitais: é preciso garantir as
condições para a livre circulação de pessoas.
Entre as garantias necessárias para assegurar
essa liberdade de circulação das pessoas, as associadas
aos direitos trabalhistas e sociais (entre eles o de uma
previdência social) têm uma relevância toda especial.
É necessário, portanto, que tratemos da questão
com atenção e cuidado, enfrentando de peito aberto
as dificuldades que estão certamente imbricadas ao
cenário multinacional em que atuamos.
Em 1998, os Presidentes do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai assinaram, no Rio de
Janeiro, o documento conhecido como Declaração
Sociolaboral do Mercosul.
O documento reúne direitos trabalhistas acolhidos
pelos Estados Partes em seus ordenamentos jurídicos
internos, bem como as obrigações que correspondem
a todos os membros.
Foi já um avanço em relação ao relativo silêncio
que o Tratado de Assunção dedicou ao tema dos direitos sociais e do trabalhador.
Hoje, quase 15 anos depois, a constelação política da América do Sul mudou, o cenário económico em
nossos países e no mundo alterou-se profundamente,
com reflexos inevitáveis na situação social.
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O desafio de realizar concreta mente os ideais e
princípios assumidos na Declaração confunde-se, agora,
com o imperativo de revisar e atualizar esse documento
de acordo com as novas condições em que vivemos.
Lá na Declaração estão afirmados os princípios básicos da não-discriminação e da promoção da
igualdade – duas faces da mesma moeda, o primeiro
proibindo o tratamento desigual e o segundo instando
à adoção de medidas positivas que compensem ou favoreçam grupos que, por alguma razão, se encontrem
injustamente em desvantagem.
Lá estão também assumidos os compromissos
fundamentais com a eliminação do trabalho forçado e
do trabalho infantil e afirmados os direitos coletivos de
associação, de liberdade sindical e de greve.
Lá estão, por fim, reconhecidos como princípios
a promoção do emprego como parte dos esforços de
desenvolvimento económico, a proteção dos desempregados, o direito à formação profissional, o direito
à saúde e à segurança no trabalho e, finalmente, à
seguridade social.
Todos conhecemos as dificuldades que existem
para transpor esses direitos do mundo ideal das normas
para o mundo real das relações de trabalho.
Isso é verdade em cada um de nossos países – e
essas dificuldades somam-se e multiplicam-se quando
passamos a considerar a questão do ponto de vista
multinacional, que é o nosso caso.
Sem isso, no entanto, jamais atingiremos a integração que dizemos almejar.
Creio que podemos citar como exemplo dessas
dificuldades – mas também como exemplo de que, nos
últimos anos, o cenário mudou, com novas preocupações e prioridades acompanhando essas mudanças
– o Acordo Multilateral de Seguridade Social, firmado
por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai em 1997,
mas que só entrou em vigor 8 anos depois, em 2005,
justamente em um momento em que as mudanças de
rumo político nos nossos países se faziam sentir na
orientação dada ao processo de integração regional.
Esse acordo, como sabem, assegura o direito à
seguridade social aos trabalhadores que prestem ou
tenham prestado serviços em quaisquer dos Estados
Partes, em pé de igualdade com os nacionais.
Na prática, isso significa que as contribuições previdenciárias feitas ao sistema de seguridade social por
um trabalhador em qualquer país signatário do acordo
acumulam-se, ou seja, os períodos de contribuição
são totalizados, independentemente do país em que
foi feita a contribuição.
A entrada em vigor desse Acordo, em 2005, é, de
fato, um marco significativo do relançamento do projeto
de integração, além de ser um passo importante para a
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garantia dos direitos e para a efetivaçao da mobilidade
dos trabalhadores, sem o que a integração regional é
só a expressão de um anseio.
No entanto, mesmo que importante, é apenas
um primeiro passo.
Hoje os trabalhadores que optam por deslocar-se entre os nossos países estão em situação menos
vulnerável e podem fazê-lo com menos custos e riscos
para sua aposentadoria, mas a garantia da mobilidade,
em sentido pleno e real, precisa ainda ser conquistada.
Para isso, estou convencido, nossa função aqui
neste fórum privilegiado, que é o Parlasul, é fundamental.
Indo mais adiante, aprofundar a discussão sobre
a dimensão social do processo de integração, especialmente no que se refere à questão do trabalho, passa
também pelo desafio de construir políticas comuns (ou,
ao menos, harmonizadas) de emprego nos contextos
bastante diversos dos países que formam o bloco.
Desde 2004, diversas manifestações foram feitas
nesse sentido, Precisamos dar continuidade e densidade a essas discussões, garantindo que a preocupação
com o emprego esteja sempre presente nos debates
incontornáveis em torno da necessária convergência
das políticas macroeconômicas de nossos países, imposição imperativa do processo de integração.
Sr. Presidente, o enfoque social do processo de
integração regional é imprescindível para que seja assegurada, nesse processo, a justiça social e a plena
observância dos direitos humanos.
Os objetivos económicos da integração, que naturalmente impulsionam o projeto de construção de
um mercado comum, não são suficientes, sozinhos,
para garantir isso.
É preciso que reafirmemos constantemente essa
necessidade e que não nos esqueçamos disso, para
que tenhamos assegurada a aliança entre o desenvolvimento económico, que todos desejamos, e o desenvolvimento social, que deve sempre ser a nossa meta.
Acredito, Sr. Presidente, que os movimentos mais
recentes do processo de integração têm manifestado
esse reconhecimento da importância da dimensão social.
De 2007 para cá, diversas medidas demonstram esse compromisso do bloco em tomar a sério a
questão social.
A criação, em 2007, do Instituto Social do Mercosul e a realização, desde 2008, de reuniões ampliadas
do Conselho do Mercado Comum, com a incorporação
dos Ministros ligados à área de desenvolvimento social
nos Estados Partes, comprovam esse compromisso.
O enfrentamento da crise financeira que se instalou em todo o mundo e afetou fortemente os países
mais ricos tem fortalecido, ao invés de ameaçar, esse
enfoque social.
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O sucesso da economia regional frente a esse
cenário de crise comprova o acertado desse enfoque
e, ao mesmo tempo, reforça sua continuidade.
Srªs e Srs. Senadores. gostaria de dizer algumas
palavras sobre outro tema que me é especialmente
caro. Refiro-me ao tema do aprofundamento dos mecanismos de participação da sociedade nas instituições do Mercosul.
Com a inclusão cada vez mais importante da
dimensão social e política nas discussões sobre a
integração regional, é natural que a questão da participação ampliada da sociedade se imponha mais
insistentemente.
Enquanto a agenda do Mercosul foi dominada
pelos temas comerciais, essa participação era restrita.
Agora, cada vez mais ela se torna essencial e,
mesmo, estratégica para o bom andamento do processo de integração.
No Brasil, desde 2008, funciona o Conselho Brasileiro do Mercosul Social e Participativo, integrado por
representantes de diversos setores da sociedade civil.
Esse Conselho tem contribuído sobremaneira
para adensar a participação da sociedade na construção do Mercosul, para além dos esforços concentrados
na esfera governamental.
Reunindo-se quatro vezes por ano, sempre antes
das reuniões do Grupo Mercado Comum, o Conselho
tem assegurado que as opiniões da sociedade civil
brasileira sejam efetivamente ouvidas e consideradas
nas negociações.
Nos próximos anos, outro fato importante
no Brasil, no que se refere à intensificação da
participação da sociedade no processo de integração,
será a realização de eleições para a escolha dos representantes brasileiros no Parlasul.
As regras para a disputa eleitoral, que deverá
ocorrer em 2014, estão sendo amplamente discutidas
no Congresso Nacional brasileiro, e a discussão deve
aprofundar-se este ano e no próximo.
Tenho certeza de que a realização desses pleitos será um marco histórico para a consolidação do
Mercosul.
Estamos em um momento importante da história
da América Latina, e estou convencido de que o papel
que o Mercosul desempenhará no futuro do continente
é fundamental.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a revista Isto É Dinheiro publicou na sua
última edição (18 de abril / N° 758) um editorial em
que o assunto é a redução das taxas de juros no país.
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O texto “Chega de juros altos”, assinado pelo
diretor editorial Carlos José Marques aponta essa necessidade e anseio da nossa população.
Diz O editorial:
“Nunca se viu antes uma ofensiva tão
firme e decisiva de um governo contra a inexpugnável muralha de juros dos bancos que há
décadas barra a competitividade da economia.
Protestos de autoridades e da sociedade
civil ao longo de décadas foram muitos. Mas
medidas contra taxas escorchantes decantadas
como as mais altas do mundo -ficaram por terra.
Não passaram de promessas ou ameaças protocolares. A presidenta Dilma e sua
equipe estão dispostas a mudar esse estado
de coisas e receberam amplo apoio quando
determinaram a redução dos juros nos empréstimos da Caixa Económica e do Banco
do Brasil, simultaneamente a uma política de
redução da Selic, hoje abaixo de um dígito.
Todos sabem, não há nada mais eficaz
do que a concorrência para frear a exploração
predatória. Com tabelas comparativas das taxas qualquer cliente pode verificar o fosso que
se abriu entre o “spread” praticado na rede pública e o cobrado na malha privada.
A opção está mais fácil. E certamente o
movimento vai forçar a uma revisão do “modus operandi” das instituições na busca por
eficiência (leia-se: custos mais baixos e taxas
mais civilizadas ao tomador).
Ao cair o manto de mistério que cobria a
composição do “spread” bancário, brasileiros
perceberam indignados que a margem líquida
do setor, o chamado lucro puro, gira em torno
de inacreditáveis 34,15%.
Qual negócio no Brasil dá tamanho retorno? O spread médio em outros países não
ultrapassa os 3%. Na vizinha Argentina é de
1,4%. Na Holanda, negativo.
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Bancos brasileiros se acostumaram a
alegar que cobravam alto devido a riscos de
toda ordem, inadimplência, impostos, compulsório, custos administrativos, fatores em geral
fora do seu controle.
O risco caiu, a economia melhorou e a margem deles segue inalterada de maneira inercial.
Para alcançar um patamar de relações
comerciais sadias, em sintonia com o que há
de melhor em várias praças, o Brasil precisa
de um sistema financeiro estimulador do desenvolvimento e não o contrário.
A surrada tática de jogar a culpa de spreads elevados no colo do Estado não cola mais,
e o governo, ao pressionar por uma queda através de instrumentos monetários disponíveis,
fez história, indo ao encontro dos anseios da
imensa maioria dos brasileiros. Nesse ambiente, a era dos juros altos chegou ao seu limite”.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, a
Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB –
PR) – V. Exª será atendido na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB –
PR) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 155/2012,
do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados,
submetendo à apreciação desta Casa o Projeto de
Lei de Conversão nº 8, de 2012, que altera dispositivos das Leis nºs 7.920, de 12 de dezembro de 1989;
8.399, de 7 de janeiro de 1992; 9.825, de 23 de agosto
de 1999; 12.462, de 5 de agosto de 2011; 6.009, de 26
de dezembro de 1973; e 5.862, de 12 de dezembro de
1972; revoga o Decreto-Lei nº 1.896, de 17 de dezembro de 1981; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 551, de 2011).
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº 8, de 2012, que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias
para apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o
de sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente
da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em
1º de maio.
Portanto, mais uma medida provisória em cima
do prazo.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de amanhã, dia 17 de abril.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma
vez findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254
do Regimento Interno, sem interposição do recurso
ali previsto, determinou o arquivamento definitivo do
Projeto de Lei do Senado n° 308, de 2004-Complementar, do Senador Paulo Paim, que prorroga o
prazo para se firmar o Termo de Adesão, relativo aos
complementos de atualização monetária de saldos de
contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, de que trata a Lei Complementar n°
110, de 29 de junho de 2001.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Com a palavra, pela ordem de inscrição, a
Senadora Vanessa Grazziotin.
Eu convido o Senador Vital do Rêgo para presidir a sessão.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Alvaro
Dias, Srs. Senadores, companheiros e companheiras.
Sr. Presidente, na semana passada, quinta-feira,
precisamente dia 12, foi instalada, aqui no Senado,
a Comissão de Especialistas destinada a analisar o
Pacto Federativo.
O Presidente José Sarney coordenou a reunião
de instalação, da qual eu, assim como várias outras
Srªs e Srs. Senadores, participaram. E esta Comissão
terá, de acordo com as regras da sua criação, um prazo de 60 dias para realizar os seus trabalhos a partir
da instalação.
O objetivo da Comissão, Sr. Presidente, como
bem foi dito pelos integrantes da Comissão, pelo seu
coordenador, não é substituir o Parlamento, mas, sim,
contribuir com o Parlamento, apresentando soluções
para as questões relacionadas ao Pacto Federativo.
Eu aqui, Sr. Presidente Vital, quero cumprimentar, de forma efusiva, o nosso querido Presidente José
Sarney, por essa iniciativa. O Presidente José Sarney
está internado em São Paulo, e penso que já deve
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ter deixado a UTI ou a deixará nas próximas horas, a
Unidade de Tratamento Intensivo, para se recuperar.
E dizer que, graças ao pronto atendimento que ele recebeu, tenho certeza absoluta de que essa indisposição, esse problema apresentado, sobretudo problema
cardíaco, foi bem tratado, e ele em breve, brevíssimo,
estará conosco.
Segundo familiares, assessores que o acompanham, ele já teria manifestado, confirmado a manifestação de que pretende estar, na próxima semana,
aqui em Brasília.
Então todos nós, saiba o Presidente Sarney,
todos nós estamos direcionados numa corrente positiva, para que tenha a sua saúde plenamente restabelecida. Então, neste momento, saúdo o Presidente
Sarney por uma série de iniciativas que tem tomado e,
sobretudo, por essa iniciativa de ter criado, sugerido,
permitido a criação de uma comissão de especialistas,
que debaterá, com exclusividade, a questão do Pacto
Federativo no Brasil
Como destacou o próprio Presidente Sarney durante o seu pronunciamento no ato de instalação, na
última quinta-feira, Sr. Presidente, o art. 3º da nossa
Constituição Federal deixa claros como objetivos fundamentais do nosso País a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento
nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, como também a redução das desigualdades sociais e das desigualdades regionais.
V. Exª, Senador, vem do Nordeste, da Paraíba, e
nós sabemos o que significa um país desigual. O Brasil
é uma nação continente, o mundo assim nos trata. E,
de fato, efetivamente, somos uma nação continente:
8,5 milhões de quilômetros quadrados; um País que é
formado por uma profunda diversidade étnica, cultural,
e essa diversidade étnica, cultural está presente nas
diversas regiões do País.
Entretanto, é uma Nação que, desde o seu nascedouro até hoje, luta muito não só para manter, mas
para fortalecer, cada vez mais, a sua unidade federativa.
Mas nós não chegaremos a construir uma sociedade
mais igual, combatendo, portanto, as desigualdades
regionais que persistem ainda no Brasil se nós não
prepararmos um arcabouço jurídico que propicie esse
fator. É a própria unidade do País, da Nação que se põe
em risco quando essas desigualdades afloram, quando
essas desigualdades viram marca profunda do País.
O Presidente José Sarney deixou claro, muito
claro, no seu belo pronunciamento – aliás, fez todo
um relato histórico acerca da formação do Estado
brasileiro –, quão importante é o pacto federativo não
apenas para a manutenção da unidade nacional, mas
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também para o próprio desenvolvimento, com a busca
de qualidade de vida para as pessoas.
É, portanto, histórica a preocupação do Brasil
com sua unidade. Por isso a opção por nos organizarmos em Federação. Enquanto, por exemplo, a América
espanhola dividiu-se em vários países, em várias nações, o Brasil manteve sua unidade, do Império até a
criação da República. E, repito, ainda nos dias atuais,
Sr. Presidente, nós trabalhamos muito, lutamos muito para fortalecer a unidade territorial do nosso País.
E essa unidade é diretamente responsável pelo
cumprimento do nosso objetivo constitucional, de pôr
fim às desigualdades regionais. É nosso dever hoje
manter firme essa unidade, e tenho plena convicção
de que a Comissão de Especialistas formada para estudar os avanços do pacto federativo e propor soluções
para os desafios atuais será de extrema importância
para sabermos como nos manter fortalecidos na unidade nacional, até porque desafios, Sr. Presidente,
não nos faltam.
Tramitam nesta Casa, por exemplo, várias matérias e projetos que beneficiam um Estado, uma região
e penalizam outros. Vários, vários. A Resolução nº 72,
por exemplo, que tem o objetivo de acabar com parte
da guerra fiscal no Brasil, é um exemplo vivo disso. A
Resolução nº 72, um projeto apresentado pelo Senador, então Líder do Governo aqui no Senado, Romero
Jucá, é uma resolução que tem por objetivo por fim à
guerra fiscal dos portos. O que significa dizer é que, em
alguns Estados brasileiros, em algumas das unidades
da Federação, Estados concedem incentivos fiscais não
para processo produtivos, mas, sim, para a importação
de produtos acabados, o que é extremamente danoso.
Então, o Senado hoje está com as suas atenções todas voltadas para a aprovação desse projeto
de resolução. O projeto foi aprovado, semana passada, na Comissão de Constituição e Justiça, já lido na
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), e, nesta
semana, deveremos votar o projeto na CAE, como também votaremos a emenda apresentada pelo Senador
Eduardo Braga, atual líder do Governo.
Se, por um lado, é um projeto extremamente importante para o País, por outro lado, alguns Estados
sofrerão um impacto econômico significativo com a
aprovação dessa matéria, principalmente os Estados
de Santa Catarina e do Espírito Santo. Mas esse é um
exemplo, Sr. Presidente.
Estou citando o Projeto de Resolução nº 72, que
apoio integralmente como um exemplo dos problemas
que o Brasil, as diversas unidades da Federação, vem
enfrentando nesses últimos tempos. O próprio Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ano
passado, em visita ao Presidente José Sarney, mani-

ABRIL13019
2012

Terça-feira 17

festou a sua preocupação ao que chamou de tensão
entre os Estados Federados.
No mês de junho do ano passado, o Supremo, por
sua vez, declarou inconstitucionais 14 leis estaduais
que concediam reduções e isenções fiscais de ICMS
sem que houvesse convênios para esse fim, porque,
repito, pela legislação brasileira, para que os incentivos
fiscais dados pelos Estados, com os tributos, com os
impostos estaduais, possam vigorar, têm que ser aprovados pelo Conselho Fazendário, pelo Confaz, mas,
infelizmente, todos, quase todos os incentivos estaduais concedidos à indústria não têm sido respaldados
pelo Confaz, Sr. Presidente, o que os torna concreta
e absolutamente ilegais e inconstitucionais.
Foi por conta disso que, no mês de junho do ano
passado, o Supremo, num julgamento inédito, determinou a inconstitucionalidade de 14 leis estaduais, mas,
mesmo com essa decisão, vários Estados, vários governadores, no mês seguinte, logo no mês seguinte,
reeditaram leis, concedendo incentivos fiscais. Esse foi,
por exemplo, o caso de São Paulo, que, no mês seguinte
à votação do Supremo Tribunal Federal, considerando
inconstitucionais vários incentivos fiscais, voltou a editar uma lei, reduzindo a zero a alíquota de ICMS para
a produção de tablets naquela unidade da Federação,
fato que obrigou o Governador do meu Estado, o Governador Omar Aziz, a ingressar com uma ação direta
de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal,
questionando a decisão do Governo de São Paulo. E
a ação movida pelo Governo do Amazonas já recebeu
parecer favorável do Ministério Público Federal.
E é essa tensão, Sr. Presidente, que certamente
tem preocupado o Ministro Gilmar Mendes, e não apenas ele, tenho certeza. O Poder Judiciário deste País
e o próprio Parlamento, todos estamos preocupados
com essa tensão.
Para que todos tenhamos uma ideia, foi o próprio Ministro Gilmar Mendes que, observando essas
frequentes ações de inconstitucionalidade impetradas
pelos Estados, apresentou, no início, salvo engano, do
mês passado, ou final de março, ou início de abril, ao
Supremo Tribunal Federal a proposta de que fosse aprovada uma súmula vinculante sobre o assunto. Ou seja,
repito, o Ministro Gilmar Mendes propôs ao Supremo
Tribunal Federal que fosse analisada e aprovada uma
súmula vinculante sobre esse assunto. O primeiro objetivo é de que o Supremo Tribunal Federal não possa
ver suas decisões sendo desrespeitadas.
E quero repetir aqui o que disse o Ministro Gilmar
Mendes a respeito do assunto: “É fundamental posicionar-se, porque a autoridade do Tribunal está sendo
comprometida com essa guerra fiscal, que tem persistido, mesmo após a decisão de inconstitucionalidade
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tomada ano passado. “Ou seja, isso tem causado preocupação de Ministros, ao ponto de o Ministro Gilmar
Mendes propor a aprovação dessa súmula vinculante.
Então, este seria um grande objetivo: o respeito à lei
ou às leis deste País por parte dos entes federados.
Outro objetivo é que, com a súmula vinculante
em vigor, quem se sentir prejudicado por leis que fomentem a guerra fiscal poderá pegar um atalho até o
Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não mais necessitará ingressar com ações de inconstitucionalidade;
poderão provocar imediatamente o STF, para que ele
se manifeste e declare a invalidade dessas leis, desses benefícios, imediatamente. Ou seja, o Ministro
Gilmar quer que os prejudicadas sigam diretamente
ao Supremo, em vez de ajuizarem essas ações de
inconstitucionalidade. Eu considero uma iniciativa extremamente louvável, importante e digna de aplausos
por todos os brasileiros e brasileiras.
Mas o Ministro também destaca, Sr. Presidente, a decisão do STF que estabeleceu um prazo de
36 meses de validade para as normas que regiam o
Fundo de Participação dos Estados, FPE, que deixarão de existir a partir de 31 de dezembro do ano de
2012. Ou seja, quando falamos em pacto federativo,
não estamos falando só em guerra fiscal; estamos falando na relação dos entes entre si, e entre a União e
os entes federados.
Relatei aqui o problema da guerra fiscal, a que
precisamos pôr fim. E o outro problema, sem dúvida
nenhuma, é a própria distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Foi estabelecida uma regra pela
Constituição de 1988, e a própria Constituição estipulou que uma nova regra seria criada através de uma
nova lei complementar; lei essa, Senador Pimentel,
que até hoje o Congresso Nacional não elaborou, o
que fez também com que o Supremo entrasse nesse
aspecto e no emaranhado dessa discussão.
Ou seja, não somos apenas nós, do Parlamento,
mas o próprio Poder Judiciário do Brasil está extremamente envolvido nessa questão, até porque assim tem
sido provocado, ora pela União, ora por Estados, ora
por Municípios.
Então, penso que todas essas questões reforçam
e mostram a necessidade e a importância da iniciativa
adotada pelo Presidente José Sarney quando forma
uma Comissão de Especialistas brasileiros para ajudar,
para contribuir com o Parlamento brasileiro na discussão desse tema, que não é um tema tranquilo. Pelo
contrário, se fosse tranquilo, nós não estaríamos, desde
a Constituição de 1988, sem votar novas e claras regras a respeito do Fundo de Participação dos Estados.
Em relação ao Fundo de Participação dos Estados, quero apenas registrar que, ainda deputada, apre-
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sentei um projeto de lei propondo uma nova forma de
distribuição do Fundo entre os Estados brasileiros. No
projeto que apresentei, procuro estabelecer critérios
práticos e objetivos de rateio desse fundo de participação. São critérios atuais e baseados na realidade
socioeconômica dos entes federados.
O projeto está aberto a contribuições e tramita
ao lado de outros. Após a apresentação desse projeto na Câmara, reapresentei-o, ano passado, aqui no
Senado Federal. Posteriormente, também o Senador
Randolfe Rodrigues e o Senador Romero Jucá apresentaram outro projeto. O meu projeto apresenta quatro
critérios de repartição dos recursos federais para os
entes federados. O projeto do Senador Randolfe e do
Senador Jucá apresenta dezesseis critérios. Mas não
tenho dúvida nenhuma de que o projeto efetivamente
que deverá ser transformado em lei será objeto e fruto
de uma ampla discussão de todos os Senadores e de
todas as Senadoras. Projetos que tratam de matérias
tão polêmicas como essa geralmente servem de balizadores de um debate profundo que o Parlamento trava.
Penso que poderia citar outras questões, além do
Fundo de Participação dos Estados, além da guerra
fiscal. Porque essas todas são matérias e exemplos de
temas nos quais temos que ter muito senso de unidade
para fazermos avaliações justas, que vão ao encontro
do nosso compromisso constitucional.
Outra questão que está na Ordem do Dia – aliás,
acho que V. Exª é o relator da matéria, Senador Vital
do Rêgo – é a distribuição de royalties do petróleo pelo
Brasil. Essa é uma matéria que diz respeito ao pacto
federativo. Essa é uma matéria que diz respeito à Federação brasileira. É outro item. Nós votamos no Senado
e estamos aguardando por uma decisão da Câmara
dos Deputados, que, em momentos anteriores, votou
a matéria, mas que, por uma série de razões, precisamos ainda da votação derradeira e final.
Então, a matéria aprovada no Senado está na
Câmara, que formou uma comissão; uma comissão
não só suprapartidária, mas onde todos os entes da
Federação diretamente envolvidos estão bem representados. E espero que a Câmara, que já pautou uma
matéria polêmica para a semana que vem, que é o
Código Florestal, também paute, brevemente – concedo o aparte já –, a votação dos royalties do petróleo.
Antes de concluir, quero, com muita alegria, conceder um aparte ao Senador Roberto Requião.
Senador Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Senadora Vanessa, o assunto que V. Exª aborda é
pertinente, é atual e é muito importante, mas eu quero
me reportar à época da Constituição de 1988. Àquela
época, Senadora, as principais receitas da União, ou
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seja, 80% das receitas da União eram compostas de
Imposto de Renda e de IPI – que, como V. Exª sabe,
são impostos compartilhados com Estados e Municípios –, e as contribuições financeiras não ultrapassavam 20%. Hoje, as contribuições financeiras chegam
a 60%, e o IPI e o Imposto de Renda respondem por
cerca de 40% dos recursos da União e são compartilhados. Então, só para um raciocínio inicial: Estados
e Municípios, independentemente da forma de distribuição do Fundo de Participação, perderam a metade do que recebiam, no conjunto, porque, de 80%, o
Imposto de Renda e o IPI caíram para 40%. Por que
isso aconteceu, Senadora Vanessa? Aconteceu em
função daquela política de privilegiamento da dívida
pública. E a dívida pública brasileira é simplesmente
fantástica, e os juros são os mais nutridos do Planeta
Terra. Então, enquanto nós não tivermos uma reforma
econômica, de nada vale conversarmos sobre a reforma tributária, porque a União mal tem recursos para
investir, embora tenha uma arrecadação fantástica e
sempre crescente. Se nós não formos pelo caminho
da redução da dívida pública...
(Interrupção do som.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – E
quero dizer a V. Exª que já estamos enveredando por
esse caminho: a redução dos juros realizada no Governo da Presidenta Dilma vai por esse caminho. Nós já
estamos mais ou menos com 5,5% de taxas de juros
anuais, a taxa básica, a taxa Selic. Agora há pouco, o
economista Assis, com o qual eu conversava, dizia-me
que os EUA estão com 3,5%. Então, nós estamos baixando bem. Mas, enquanto o Banco Central continuar
como guardião da moeda – e não como é no resto do
mundo, o guardião da moeda, do desenvolvimento econômico e do emprego, na linha daquela modificação
proposta pelo Senador Lindbergh, que, por passes de
mágica, depois de ter sido votada, à unanimidade, na
Comissão de Economia, desapareceu da pauta –, nós
vamos continuar com o problema. E não existe reforma
tributária, mudança na distribuição dos parcos recursos
do Imposto de Renda e do IPI que possam resolver
o problema. Então, o passo principal é a redução dos
juros e controle também da entrada de capitais, redução de impostos, aumento de salários, retomada do
crescimento do mercado interno, porque nós estamos
indo, vagarosamente, ladeira abaixo. O crescimento de
2,5% já foi ridículo, e janeiro e fevereiro anunciam uma
redução desse crescimento econômico. Nós estamos
trabalhando com algumas fantasias, e eu passo essa
informação produto também da discussão que tive agora há pouco. Nós temos a menor taxa de desemprego
da história do País, mas porque não se considera um
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subemprego. O sujeito que vende pipoca na frente de
um cinema, por cinco dias, é considerado um empregado. Essa manipulação de estatísticas não anula o
fato de que as políticas sociais do Governo melhoraram, decidida e consistentemente, a renda da classe
“c” e da classe “d”, mas nós estamos trabalhando com
artifícios estatísticos, e nós não estamos bem nesse
caminho. A Presidenta Dilma “abriu os olhos”. Eu acho
que o desempenho de Sua Excelência em Cartagena
foi irrepreensível. É o que eu gostaria que ela tivesse
feito, e fez, mas, na verdade, ao lado de um discurso
correto... E o discurso é a práxis, mas a mudança, ou
seja, o discurso em ação, em grego é a poiesis, é o
discurso, é a transformação em ação. No que diz respeito à poiesis, nós estamos extraordinariamente tímidos. E essas medidas que estamos tomando agora,
embora tenham uma práxis correta, têm uma poiesis
tímida. E, mesmo que fossem mais enérgicas agora,
em função da inércia do processo econômico, não teriam tempo para evitar o desabamento da economia
nos próximos seis meses a um ano. E nós vamos sofrer esse desabamento.
É claro que existem medidas que podem ser tomadas, mas não estão sendo tomadas. Eu vejo um
discurso correto e uma timidez razoável na implementação de medidas. E a medida é o enfrentamento da
política global, com ampliação do mercado interno...
(Interrupção do som.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Em vez de cortar o seu som, Senadora, eles cortam o
meu aqui, no aparte. Mas, enfim, era essa a natureza
do aparte que eu queria lhe fazer.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu agradeço, Senador Requião. Na realidade,
é o meu som que está cortado. V. Exª faz o aparte ao
meu pronunciamento. Quero dizer que incluo no meu
pronunciamento a íntegra do que V. Exª falou. V. Exª
nos provoca, como sempre, a tratar de assuntos mais
amplos de Brasil, de desenvolvimento econômico e
social, de integração. Enfim, V. Exª me provoca, neste momento, a falar de um tema que é extremamente
importante e fundamental.
Entretanto, Senador Requião, eu estou aqui e
elegi o tema pacto federativo, tendo em vista que o
Presidente Sarney instalou, semana passada, a Comissão de Especialistas que deverá nos ajudar no debate relativo à matéria, Senador Vital. E, se V. Exª me
permite, quero dizer que isso é um passo importante.
O pacto federativo não diz respeito apenas à guerra
fiscal, não diz respeito apenas ao royalty. Diz respeito
ao que V. Exª falou, antecipando ao que ia dizer em
seguida, que é exatamente o retorno da concentração
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dos recursos na mão do Poder Público Federal. Antigamente, antes da Constituição, nós tínhamos esse
problema. A Constituição de 1988 veio corrigir esse
problema, valorizando Estados e, principalmente, Municípios. E, com a criação das contribuições, que não
fazem parte do Fundo, novamente a União passou a
ser detentora da maior parte dos recursos.
E, para concluir, Sr. Presidente, até como forma
de homenagear nosso querido Presidente Sarney, que
está internado, eu quero aqui apenas ler os nomes dos
especialistas que compõem a Comissão Especial que
nos ajudará no debate sobre pacto federativo.
A comissão é coordenada pelo ex-ministro Nelson Jobim, e fazem parte dela também – vou ler esses nomes todos, Sr. Presidente – Bernard Appy, João
Paulo dos Reis Velloso, Everardo Maciel, Ives Gandra
da Silva Martins, Adib Jatene, Luís Roberto Barroso,
Michal Gartenkraut, Paulo de Barros Carvalho, Bolívar
Lamounier, Fernando Rezende, Sérgio Prado, Manoel
Felipe Rêgo Brandão e Marco Aurélio Marrafon.
Citando esses nomes, não preciso fazer nenhuma
observação, porque o Brasil conhece todos e sabe da
competência deles e quanto eles poderão e deverão
ajudar o Parlamento brasileiro a construir essa nova
e tão importante etapa do nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazziotin, o Sr. Alvaro Dias deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Agradeço a V. Exª.
Os nomes falam por si sós através de suas respectivas histórias acadêmicas e políticas. São respeitáveis no exercício de suas atividades.
A Senadora Vanessa referiu-se ao Presidente
Sarney, que nos surpreendeu e nos assustou com uma
internação hospitalar, acometido de uma arritmia e algum problema cardíaco. Foi feito um procedimento de
desobstrução coronariana, e a Mesa foi informada que
S. Exª já se encontra em apartamento com situação
hemodinâmica absolutamente normal, num quadro que
traz tranqüilidade ao Senado e ao País.
Eu queria dizer da alegria de estar recebendo os
senhores e as senhoras que nos dão a honra de nos
visitar no Senado.
Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa!
Pela ordem de inscrição, tínhamos o Senador José
Pimentel; entretanto, com a presença do Senador Alvaro Dias e num gesto de deferência todo especial do
Senador José Pimentel, fica o Líder do PSDB, Senador
Alvaro Dias, com a palavra. Em seguida, falará o Senador José Pimentel e, depois, o Senador Jorge Viana.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senador Vital do Rêgo, Presidente
desta sessão. Muito obrigado, Senador José Pimentel.
Srªs e Srs. Senadores, antes de abordar o tema
proposto para hoje, eu gostaria de fazer um registro
e prestar uma homenagem à gente do Paraná, Senador Requião.
Tive oportunidade, nesse fim de semana, de me
reencontrar com o interior do Estado, em duas regiões
diferentes: na cidade de Sertanópolis, próxima de Londrina, na Fazenda Cachoeira. Apesar da coincidência
do nome, nada a ver... Ali, onde houve um leilão de
gado nelore, pudemos conversar com muita gente,
com pecuaristas, enfim, com a gente que produz no
interior deste País.
Depois, no Oeste do Estado, passamos por Foz
do Iguaçu, onde tive oportunidade, com o Prefeito Paulo
Mac Donald, de visitar o hospital municipal e comprovar
que é possível oferecer saúde pública de qualidade à
população, quando há competência, eficiência e boa
aplicação dos recursos públicos. Tive oportunidade de
conversar com funcionários do hospital, com pessoas internadas no hospital, com parentes dos doentes,
para conferir a excelência do tratamento oferecido no
Hospital Municipal de Foz do Iguaçu.
Depois, ao lado de um grande prefeito, o Prefeito de Toledo, José Schiavinato, sem dúvida, um dos
mais competentes prefeitos da atual safra em todo o
País, numa cidade que é modelo, a cidade de Toledo,
fomos a Novo Sarandi participar de uma festa típica
da região, com o leitão Sarandi, que é o leitão assado.
E lá pudemos manter contato com pessoas simples,
com pessoas humildes, que fazem do Paraná um Estado extraordinariamente competente na agricultura,
Senador Pedro Simon, a exemplo do que é o seu Rio
Grande do Sul.
Quem tem a oportunidade de sobrevoar baixo
as regiões diferentes do Paraná – neste caso, o Oeste do Estado – fica encantado com a beleza do que
se faz no interior, com o verde que resplandece num
primeiro momento para, depois, transformar em frutos
o esforço do agricultor, que lança a semente e corre o
risco, muitas vezes, das intempéries, mas que produz
e preserva o meio ambiente. Sobrevoar baixo, especialmente essa região do Paraná, é ver florestas às
margens dos rios, é ver os rios com água limpa, é ver
lagoas, é ver cachoeiras limpas; enfim, é o espetáculo fascinante da agricultura do interior deste País, que
resplandece, sobretudo, no meu Estado.
Por isso, a minha homenagem a Novo Sarandi,
à Linha São Pedro, com especial carinho, porque exatamente ali, Senador Vital do Rêgo, um fato inédito na
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minha trajetória política que muito me honrou: eu obtive 100% dos votos nessa localidade, a unanimidade,
portanto. Isso certamente é uma honra para qualquer
político. É por essa razão, para manifestação dessa
gratidão, que fui a Novo Sarandi. E homenageio Odair
Macari, que foi o organizador desse grande evento,
que reuniu milhares de pessoas de muitas localidades
do Paraná, do Mato Grosso e até de outros Estados.
Esta, a homenagem que eu gostaria de prestar
no início deste meu pronunciamento...
Antes, concedo um aparte ao Senador Roberto
Requião, que conhece bem essa região.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Senador Alvaro Dias, a grande reclamação no Paraná se refere a uma certa paralisia do Governo, o que
não interessa ao Estado e não interessa a nós, que
estamos aqui, como Senadores, para colaborar com o
desenvolvimento do Estado. Mas esse é outro assunto.
O que me leva a aparteá-lo é uma curiosidade. V. Exª
lembra e conhece bem um ex-correligionário seu, o ex-Deputado Federal Gustavo Fruet, e ex-correligionário
meu, que saiu do nosso “velho MDB de guerra”, quando resolvemos fazer uma coligação para a prefeitura
municipal com o PT. Ele se retirou do partido e apoiou
o PSDB; posteriormente entrou no PSDB. Ele teve um
destaque extraordinário aqui, no Congresso, na CPI dos
Correios, quando atacava, com extraordinária dureza,
o PT, os principais quadros do PT e o Lula. Chamava
o Partido dos Trabalhadores de “quadrilha”; chamava o
Lula à responsabilidade por tudo que acontecia no País.
Para ele, o Lula era o chefe de uma quadrilha petista,
responsável por todos os malfeitos do Brasil. Mas, de
repente, não mais que de repente, esse rapaz sai do
PSDB, como já havia saído antes do PMDB, por não
ter conseguido apoio para ser candidato a Prefeito da
capital do Paraná, e entra no PDT. E, agora, está realizando uma aliança com o PT, que pretende apoiá-lo.
Eu acho isso um paradoxo, uma coisa extraordinariamente estranha. E o mínimo que eu podia esperar era
que o PT aplicasse ao rapaz o código canônico, porque
todo mundo pode se arrepender e merece outra oportunidade, mas o código canônico tem que ser aplicado.
Em primeiro lugar, o arrependimento; depois, a confissão; em seguida, a penitência; e só então o perdão.
Não acho que as pessoas tenham um compromisso
com uma posição de forma definitiva, mas as denúncias foram muito sérias. Eu ouvi a notícia hoje – essas
notícias que circulam pelos corredores do Congresso
Nacional – de que o partido que V. Exª lidera aqui no
Senado, o PSDB, iria, na CPI que nós vamos instalar,
logo na abertura, convocar o ex-Deputado Gustavo
Fruet para dar conseqüência às pesadas acusações
que fez contra o PT, que agora o apóia – aquele PT da
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nossa amiga Gleisi e do Paulo Bernardo, lá no Paraná.
Eu queria que V. Exª me dissesse se existe alguma
procedência e se há a possibilidade de esse rapaz
ser convocado, logo no início, para infirmar ou afirmar
tudo aquilo que dizia e que lhe abriu um espaço extraordinário na mídia brasileira. Ele foi ao Jornal Nacional
batendo no PT; ele foi ao programa do Jô Soares; ele
foi aos programas do SBT e assumiu um espaço significativo na oposição e na agressão ao Partido dos
Trabalhadores, que, agora, decidiu, na convenção de
ontem, apoiá-lo: foram 57% dos votos “sim” contra 43%
“não”. Resolveram apoiá-lo para a prefeitura municipal
sem que ele tenha explicado ainda se desistiu e por que
desistiu; sem que ele tenha dito que o que dizia aqui a
respeito do Lula e dos companheiros petistas era uma
leviandade, uma falsidade, que ele se arrepende disso
e que, daqui para frente, ele é um lulista desde criancinha, apaixonado pelo PT e vai tentar administrar a
cidade de Curitiba numa parceria com o partido sobre
o qual ele conseguiu ampliar a sua popularidade no
Paraná e no Brasil. Existe a possibilidade concreta de
esse jovem ex-Deputado ser chamado aqui para afirmar ou infirmar tudo o que disse a respeito do Partido
dos Trabalhadores?
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu só
posso dizer uma coisa...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Senador Pedro Simon.
O SR. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu
só posso dizer uma coisa ao meu amigo Requião e a
V. Exª: eu lamento muito que ele tenha saído do MDB.
Era um dos grandes quadros que nós tínhamos no
MDB. Que bom se ele tivesse ficado no MDB!
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Pedro Simon. Quem conhece o
Senador Requião sabe que ele traz, neste aparte, a
dose de ironia que o caracteriza sempre em qualquer
circunstância.
É evidente que o PSDB não vai convocar Gustavo Fruet para essa CPI. Para essa CPI, nós queremos
convocar o Carlinhos Cachoeira e os seus coadjuvantes. Nada a ver com a presença de Gustavo Fruet no
processo eleitoral de Curitiba. Essa questão certamente
será debatida lá, durante a campanha eleitoral.
Como disse o Senador Pedro Simon, todos nós
sempre tivemos um grande respeito pela figura humana
e de político exemplar. Sempre tivemos o maior respeito pelo Gustavo Fruet. Eu, particularmente, tenho
que respeitar a decisão que adotou para prosseguir na
sua trajetória política, mas reconheço que o Senador
Requião tem o direito também de fazer as suas ilações
e obviamente debater esse tema durante a campanha
eleitoral na capital do Paraná.
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Da minha parte, eu gostaria de aproveitar o tempo
que me resta para fazer outros registros que considero
importantes neste momento.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Quero assumir aqui, então, um compromisso. Se a liderança do PMDB me conceder a honra de participar
dessa CPI, a iniciativa de convocar o Gustavo Fruet
para afirmar ou infirmar tudo o que disse do Lula e do
PT será minha.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Acho
que vai ser difícil V. Exª ir a CPI. V. Exª não tem o espírito, não faz o estilo para essa CPI. Acho que não vai.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
gostaria que o Governo e seus correligionários nos
permitissem a convocação também daqueles que se
envolveram nos escândalos do mensalão.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Agora, de qualquer forma, sobre o Cachoeira, o Paraná
tem alguma coisa a ver.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
Senador Requião quer trazer o Gustavo Fruet para
reafirmar as denúncias e nós podemos trazer, então,
aqueles que não foram alcançados pela denúncia do
Procurador-Geral da República, mas que podem ser
alcançados se nós aprofundarmos as investigações em
relação ao escândalo do mensalão. Seria oportuno se
nós pudéssemos realmente fazer essas convocações.
Eu espero que V. Exª seja um integrante dessa
CPI, Senador Requião, como espero que o Senador
Simon também o seja.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Só para que V. Exª recorde comigo...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Nós
temos que encarar essa CPI com a maior responsabilidade. E a presença de Senadores experientes e
dispostos ao enfrentamento é fundamental para que
ela não seja uma decepção.
Por isso, eu gostaria que o PMDB indicasse,
sim, o Senador Requião e o Senador Pedro Simon
para essa CPI.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Só como uma recordação: esse Cachoeira tinha alguma coisa a ver com o Paraná. Se bem me lembro, no
governo que tentou liberar o jogo e o bingo, que tanto
combatemos, ele era sócio de um grupo ligado ao governo que ocupava cargos importantes, secretarias,
se não me engano, num tal de Toto Bola e nos bingos
abertos à revelia da lei federal. Então, existe algum interesse e havia vinculações suprapartidárias, porque
esse Cachoeira montou uma base, uma coligação
fantástica, da qual, talvez, nenhum partido brasileiro
tenha escapado.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Portanto, é importante a presença de V. Exª nessa CPI.
Espero que o Líder Renan Calheiros o designe para
que possa, inclusive, convocar e trazer ao debate e
à investigação esses fatos referentes ao nosso Estado, o Estado do Paraná. E, se V. Exª não integrar esta
CPI, aceito a sua colaboração e serei, neste caso, seu
porta-voz para investigar esses fatos.
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um registro
positivo. Há alguns dias encaminhamos representação
à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, solicitando a instauração dos procedimentos
para a investigação de mais um escândalo que envolve o Ministério da Pesca, com o superfaturamento
de 28 lanchas, que foram, inclusive, abandonadas no
litoral brasileiro.
A TV Bandeirantes, em competente reportagem
do jornalista Fábio Pannunzio, recentemente, mostrou
a imagem dessas lanchas, algumas delas já enferrujadas, no litoral de Santa Catarina e outros pontos do
nosso País.
O registro positivo é que a Comissão de Ética
Pública da Presidência da República determinou a
instauração dos procedimentos para a necessária investigação. E nós esperamos que essa investigação,
na esteira do que já tem desenvolvido o Tribunal de
Contas da União, possa apurar os fatos com a imparcialidade necessária.
O Tribunal de Contas constata um superfaturamento de mais de R$1 milhão na aquisição dessas
lanchas; aponta outras irregularidades, como pagamentos por serviços não prestados, etc., e já está na
fase de Tomada de Contas Especial, para ouvir as
pessoas responsáveis por essa operação danosa ao
Erário público.
Aguardamos, portanto, os procedimentos que
serão adotados pela Comissão de Ética Pública da
Presidência da República, para análise do que deveremos fazer a posteriori: se houver necessidade, uma
representação ao Procurador-Geral da República. Mas
depositamos confiança, desta feita – e reitero a confiança já manifesta aqui há alguns dias –, na Comissão de Ética Pública da Presidência República nessa
investigação.
Entretanto, eu gostaria de lamentar um fato.
Primeiro, um registro positivo; agora, a lamentação de um fato.
Matéria da Folha de S.Paulo intitulada “Lula e petistas aumentam pressões sobre STF pelo mensalão”
é preocupante. A matéria, assinada por Cátia Seabra,
Felipe Seligman e Natuza Nery, relata:
“Sob a supervisão do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, integrantes do PT se lan-
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çaram numa ofensiva para aumentar a pressão sobre os ministros do Supremo Tribunal
Federal que julgarão o processo do mensalão.
(...)
O medo dos petistas [estou lendo a matéria] é de que os ministros do tribunal sucumbam a pressões da opinião pública num
ano eleitoral.
Eu não acredito que os Ministros do Supremo
sucumbirão.
O mesmo movimento tenta convencer o
Supremo de que o julgamento não deve acontecer neste ano.
Um dos petistas que participam da ofensiva disse à Folha que fez chegar a integrantes
do STF a avaliação de que não há provas suficientes para condenação do ex-ministro José
Dirceu e do ex-presidente do PT, José Genoino.
(...)
Segundo a Folha apurou, Lula já afirmou a
ao menos dois ex-ministros de seu governo que
não gostaria que o julgamento ocorresse neste ano por temer prejuízos aos candidatos que
apoiará nas eleições municipais. Dos 11 integrantes do Supremo, seis foram nomeados por Lula.
São, portanto, crescentes as pressões sobre o
Supremo Tribunal Federal. Há os que afirmem, inclusive, que a iniciativa do Líder do PT de propor a CPI
Cachoeira teve por objetivo desviar o foco, para que as
atenções da sociedade não se voltem para esse julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal.
E nós esperamos que essa Comissão Parlamentar
de Inquérito não seja utilizada com esse objetivo; ela
tem a sua importância. Espero que ela sirva, inclusive,
para motivar os Ministros do Supremo Tribunal Federal
ao invés de ser um instrumento a desviar o foco.
Eu gostaria, antes de concluir, Sr. Presidente, de
dizer que qualquer tentativa de pressão merece repúdio
e caracteriza uma interferência mais que indevida. A
independência do magistrado deve se sobrepor a toda
e qualquer tentativa de influenciar decisões. A propósito, como afirma importante jurista:´
“Da dignidade do juiz depende a dignidade do direito. O direito valerá, em um país
e em um momento histórico determinados, o
que valham os juizes como homens. No dia em
que os juizes têm medo, nenhum cidadão pode
dormir tranquilo” (Eduardo Couture).
Como registram os doutrinadores:
“O Juiz, no seu juízo, não tem amigos
nem inimigos, nem superiores, nem subordi-
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nados. Tem, isso sim, de buscar o justo, aplicando a norma. O que se almeja, na decisão
judicial, é a satisfação de interesses individuais
lesados pelo Estado ou por outro indivíduo”.
E nós esperamos que esse julgamento histórico
possa revitalizar as espernanças do povo brasileiro
de que é possível derrotar a impunidade neste País.
E nós depositamos a nossa confiança no Supremo
Tribunal Federal.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Agradeço a V Exª, Senador Alvaro Dias, a
disciplina do tempo, e convido, por permuta e nova
atenção do Senador José Pimentel, o Senador Jorge
Viana. (Pausa.)
O Senador Jorge Viana está concluindo...
Eu vou pedir a V. Exª, porque ele estava ansioso
para ocupar a tribuna... Ele está chegando? (Pausa.)
Está na gravação.
O Senador José Pimentel com a palavra.
Fizemos tudo para ele chegar.
Com a palavra o Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente desta sessão, nosso Senador Vital
do Rêgo, Srªs e Srs. Senadores, na próxima quarta-feira, deveremos dar continuidade ao debate sobre o
comércio eletrônico na Comissão de Constituição e
Justiça desta Casa, essa emenda constitucional que
é de autoria do nosso Senador Eduardo Braga e de
outros Senadores desta Casa.
Iniciamos esse debate na última quarta-feira naquela Comissão, e esperamos que, nessa próxima quarta-feira, possamos concluí-lo, e fazemos isso porque
esse comércio eletrônico hoje beneficia alguns Estados
onde ficam as sedes dessas empresas e penaliza a
ampla maioria dos Estados onde mora o consumidor,
e, muitas vezes, Senador Vital do Rêgo, o consumidor
paga duas vezes o ICMS, o imposto estadual: paga no
Estado de origem e paga também no Estado onde o
consumidor mora. A intenção nossa é fazer essa alteração de maneira que o ICMS, o chamado diferencial
de alíquota, entre o Estado de origem e o Estado do
destino seja compartilhado, ficando 40% do ICMS no
Estado de origem e 60% no Estado de destino.
Para termos uma ideia, em 2001, nós tivemos
uma receita bruta anual de R$540 milhões na comercialização do comércio eletrônico; nesse 2011, já fomos para R$18,7 bilhões, um crescimento exponencial
nesse comércio em que a tendência é cada vez mais
crescer. Tivemos também uma participação significativa da sociedade brasileira nesse mercado: algo em
torno de 31,7 milhões de pessoas compraram através
do chamado e-comércio ou do comércio eletrônico, e os
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indicativos, levantados pela Confederação Nacional da
Câmara dos Dirigentes Lojistas Brasileiros, demonstram
que a cada ano esse comércio cresce cada vez mais.
Tivemos, na última quinta-feira, uma reunião
de trabalho envolvendo um conjunto de dirigentes
classistas do Brasil e, entre esses, o Presidente da
Confederação Nacional do Comércio Lojista do Brasil, de Santa Catarina, e ele nos deixava clara a preocupação que têm os pequenos lojistas, aqueles que
efetivamente necessitam de uma atenção maior para
que eles possam também participar cada vez mais do
comércio eletrônico brasileiro. Ficamos de fazer esse
conjunto de discussões aqui, no Senado, na Câmara
Federal, no Congresso Nacional, para dar equilíbrio a
esse comércio.
Vamos também, Sr. Presidente, dar continuidade
à discussão sobre o ICMS Importação. Iniciamos esse
debate ainda em 2010, realizamos um conjunto de audiência públicas em 2011, intensificamos neste 2012,
e este tema, embora não tenhamos unidade na Casa,
está bastante maduro para ser votado. Sabemos das
preocupações de Santa Catarina e do Espírito Santo
com essa matéria e temos tentado construir um conjunto de medidas que permita equilibrar a realidade
desses dois Estados e ao mesmo tempo venha contribuir para o crescimento da economia brasileira, em
especial da indústria de transformação, que é a grande
vítima desse processo.
Se nós pegarmos os dados levantados pelo setor
empregador nesse segmento, nos últimos dez anos,
tivemos aproximadamente uma redução de 900 mil empregos formais na indústria da transformação, e isso,
em parte, é resultado desse problema do diferencial
de alíquota entre os Estados, em especial, o incentivo
que é concedido a alguns setores dos importadores
brasileiro.
No desenho que está sendo construído, o ICMS
Importação passa a ser de 4% em todo o território nacional. E, quanto a esse sistema, no que diz respeito
à constitucionalidade, enfrentamos o debate na última
quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça.
Por maioria, a Comissão entende que a Resolução é
constitucional, a exemplo de outras resoluções tomadas naquela Comissão.
E, na última quarta-feira também, tivemos a leitura do parecer do nosso Senador Eduardo Braga,
nosso Relator na Comissão de Assuntos Econômicos,
e agora ele está pronto para ser votado, na próxima
terça-feira. Está pautado. Esperamos que consigamos
chegar a bom termo.
Um terceiro tema, que é objeto de um conjunto de
audiências públicas, de debates e de preocupação aqui
no Senado Federal, diz respeito ao endividamento dos
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Estados-membros, dos Municípios, e, particularmente,
daqueles que fizeram a grande negociação de suas
dívidas em 97, em 98, com efeitos retroativos a 1996.
Desses Estados, no balanço de dezembro de
2010, temos uma dívida consolidada de R$404 bilhões,
resultante dessas tratativas feitas em 1997, que está
sendo objeto também de debate no Congresso Nacional, aqui e na Câmara Federal, para que possamos
mudar o seu indexador, o fator de atualização da sua
dívida, que, lá em 1997, foi fixado IGP-DI mais 6% ao
ano para aqueles que conseguiram dar contrapartida, e
um percentual um pouco maior para os entes do pacto
federativo que não participaram com contrapartida na
sua renegociação.
E essa dívida, hoje, tem um conjunto de propostas
de alteração do seu fator de atualização, e o principal
deles diz respeito à alteração para a taxa Selic, sob a
argumentação de que a captação dos recursos a que
a União procede no mercado nacional tem como fator
indexador exatamente a Selic, e não seria justo que
esses devedores da União que fizeram a sua repactuação nos anos 90 tenham que pagar uma taxa muito
maior do que a hoje praticada.
E tem razão. Quando nós analisamos o comparativo entre a taxa Selic mais o IGP-DI e 6% ao ano,
nos últimos quatro anos a taxa Selic é menos cara,
ou seja, tem um percentual menor do que o IGP-DI,
exatamente por conta do descasamento da dívida pública da União, que, antes, era reajustada pelo IGP-DI,
e passou a ter um fator de atualização exclusivamente
pela Selic, em face do resgate de títulos que foi feito
ao longo desse período.
Se pegarmos o ano de 2007, a taxa Selic somou 12%, enquanto o IGP-DI mais 6% foi 14,4%. Ou
seja, dois pontos percentuais mais caro o sistema
hoje praticado.
Se formos para 2008, a taxa Selic foi de 12,5%,
enquanto o IGP-DI mais 6% ao ano deu 15,6%, um
diferencial de 2,8% em face das dívidas atualizadas
pela taxa IGP-DI mais 6%.
Se formos para 2010, a taxa Selic foi para 9,9,
enquanto o índice IGP-DI mais 6% foi para 18%, uma
diferença de 6,8% a mais. E, se formos para 2011, a
Selic ficou em 11,8%, e o IGP-DI em 11,3, ou seja,
ficou menor 0,4%.
Portanto, nós estamos tendo, nos últimos tempos, uma redução da taxa Selic, comparando-a com
o IGP-DI.
E se nós observarmos o montante das dívidas,
são basicamente quatro Estados os grandes devedores da União, por conta da repactuação lá em 1997. O
maior deles é o Estado de São Paulo. Em dezembro de
2010, tinha uma dívida de R$152 bilhões, representan-
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do 37,8% de toda a dívida renegociada. Minas Gerais,
uma dívida de R$60 bilhões, com uma taxa equivalente
a 15% do montante da dívida; Rio de Janeiro, R$54
bilhões, equivalendo a 13,3%, e Rio Grande do Sul,
R$43 bilhões, representando 10,7%.
Se formos para o nosso Ceará, no Nordeste, a
nossa dívida é de apenas R$2,6 bilhões, representando 0,7% da dívida nacional. Na nossa Paraíba, é bem
menos ainda; sua dívida é de R$1,8 bilhão, representando 0,4% da dívida nacional. Portanto, quando observamos essa mudança do indexador, vai beneficiar
exatamente os grandes devedores do final dos anos
80 e dos anos 90, que foram beneficiados, num primeiro momento, com essa rolagem da dívida no final
dos anos 90. Agora, com a redução da dívida pública
federal, podemos continuar beneficiando exatamente
para que eles possam ter uma participação mais efetiva
em seus investimentos públicos e, com isso, reduzir a
dívida que hoje eles praticam com a União.
Evidentemente que toda essa negociação precisa ter um outro olhar, o cuidado para que o superávit primário da União, para que os serviços da dívida
pública nacional não venham a ser comprometidos. O
Brasil tem feito um esforço muito grande para reduzir
o montante da dívida pública, reduzir os serviços da
dívida e, ao mesmo tempo, sobrar uma margem maior
para investimento na infraestrutura brasileira.
Essa dívida pública que, em 2003, representava 57% do Produto Interno Bruto, hoje está em torno
de 37%, e fechamos, em 2011, com a tendência de
queda. E os indicadores demonstram – aprovamos no
Plano Plurianual, também é o que queremos – que
chegaremos, em 2015, com a dívida pública brasileira representando algo em torno de 30% do Produto
Interno Bruto.
É um esforço muito grande de toda a sociedade
brasileira para que, nesse momento em que temos
crescimento econômico com inclusão social e distribuição de renda, possamos também equilibrar a dívida dos Estados, a dívida dos Municípios e reduzir a
dívida federal.
Esse é o esforço feito por toda a sociedade, que
repercute exatamente no aumento da formalização do
trabalho. E, nesse mês de março, o mundo do emprego
no Brasil voltou a se equilibrar. Nós tivemos, no final
do ano passado e nos meses de janeiro e fevereiro
de 2012, uma redução do emprego no Brasil, mas os
indicadores que estão chegando para março de 2012
demonstram já o retorno do incremento do emprego
formal no Brasil. Deveremos ter mais de 111 milhões
de empregos com carteira assinada, comparando com
o mês anterior, exatamente fruto de um início da reação
da nossa economia, resultante das medidas tomadas
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pelo Governo Federal, pela confiança do empresariado
brasileiro e pelo entendimento das centrais sindicais,
que passaram a ter um conjunto de medidas voltadas
para o retorno do crescimento econômico, para o retorno da formalização do mundo do emprego e também para a prática do trabalho decente. Tivemos, no
mês de fevereiro de 2012, um termo de compromisso
assinado entre os empresários da construção e as
seis centrais sindicais, para que pudéssemos ter um
trabalho mais decente na indústria da construção, em
especial na da construção civil, com um olhar voltado
para a redução do mundo da acidentalidade no trabalho e para a diminuição dos vários fatores de doença
do trabalho a que assistíamos. E, assim, foi firmado
um termo de compromisso para que isso voltasse a
ter crescimento.
E agora, neste mês de abril de 2012, a Presidenta
Dilma assinou um convênio com 2.582 Municípios que
envolverá a construção de 107.348 unidades habitacionais pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Todos
esses Municípios têm menos de 50 mil habitantes, e o
objetivo é exatamente alavancar a indústria da construção e da construção civil nos pequenos Municípios
brasileiros para gerar mais emprego, para gerar mais
renda e fortalecer a nossa economia. Esses Municípios são aqueles que têm exatamente menor IDH, e
a participação da União no subsídio será de R$25 mil
por unidade habitacional. Com isso, queremos atender
à população que tem renda de até R$1.600 mensais,
como forma de assistir e contemplar melhor essas comunidades de baixíssima renda.
O nosso Nordeste é uma das regiões bastante
assistidas com esse programa. O Nordeste está sendo
contemplado com 60.287 unidades; e o nosso Estado,
o Estado do Ceará, com 6.250 unidades.
Já a nossa Paraíba, Senador Vital do Rêgo, está
sendo contemplada com 7.425 unidades, demonstrando que os prefeitos da Paraíba se mobilizaram e se
prepararam, e que os agentes da Caixa Econômica
Federal também trabalharam um pouco mais, e todos
eles estão tendo uma certa presença, exatamente
nesse programa. Das 107 mil unidades, 60 mil estão
indo para a região Nordeste, com esse olhar, para
atender às regiões mais pobres e às comunidades
mais necessitadas.
A segunda região mais assistida é a região Norte,
com 13.650 unidades; a região Sudeste, com 12.267
unidades; a região Centro-Oeste, com 11.222 unidades,
e a região Sul, também contemplando exatamente as
populações de menor renda, para que nós possamos
contribuir, com a alavancagem da nossa economia, com
a geração de emprego e, ao mesmo tempo, enfrentar
as crises que os outros países estão passando para
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que o Brasil continue crescendo, gerando emprego,
gerando renda e dando sustentabilidade.
Se nós formos para a questão da micro e da pequena empresa, nós fechamos o mês de março com
6,2 milhões de micros e pequenas empresas formais
no Brasil. E dessas, 2,28 milhões são empreendedores
individuais, exatamente aquele pequeno empreendedor
que requer do Estado e do pacto federativo um olhar
todo especial. E esse segmento tem cobrado bastante o apoio do poder local, dos nossos prefeitos e das
nossas prefeitas. E estamos fazendo todo um diálogo
com os 5.565 Municípios, coordenado pelo Sebrae
nacional, para que cada Município possa fazer o levantamento em três grandes questões.
A primeira delas é o que aquele Município está
comprando, para abastecer as suas necessidades, no
setor da educação, no setor da saúde, com os vários
produtos comprados. E a segunda grande questão é,
daqueles itens ali apresentados, o que o empreendedor local, o que o empresariado local pode produzir
com qualidade, com preço competitivo, com entrega a
tempo para abastecer o poder local; e, desse resultado, que negócios novos podem ser gerados, gerados
no mundo do empreendedorismo, no mundo de novos
empregos. Esse debate nós queremos que esse seja
um dos principais temas a ser discutido, nesse processo eleitoral de 2012, para que possamos fortalecer as
micros e as pequenas empresas, que são exatamente
aquelas que mais geram emprego, que produzem para
o mercado nacional e que são responsáveis pela nova
classe média, esse setor que tanto cresce e que tanto
participa da nossa riqueza.
Se nós observarmos, de 2006 a 2011, nós tivemos mais de 40 milhões de pessoas que ascenderam
na pirâmide social, saindo das classes D e E e vindo
para a nova classe média, a classe C. E a sua ampla
maioria está vinculada à micro e à pequena empresa,
e esse setor é exatamente aquele que mais fortalece
a economia local.
Exatamente por isso estamos discutindo com as
entidades representativas da nossa sociedade, com as
entidades locais, para que possamos construir uma
grande agenda, para que cada prefeito e cada prefeita
incorpore no seu mandato, a partir de janeiro de 2013,
a questão da micro e da pequena empresa.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui parabenizá-lo
pelo Minha Casa, Minha Vida, porque a Paraíba foi um
dos Estados mais bem contemplados em todo o Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Senador Pimentel, acosto-me ao pronunciamento de V. Exª e louvo a iniciativa, na condição de
Líder do Governo no Congresso Nacional, de ocupar
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a tribuna para fazer uma prestação de contas da semana que passou e anunciar os desafios da semana
que se inicia na condição que V. Exª tão bem representa nesta Casa.
Os próximos oradores inscritos são: Senador
Jorge Viana, Senador Vital do Rêgo, Senador Ricardo Ferraço e o nosso oráculo, Senador Pedro Simon.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – É que
o Senador Pedro Simon, por tudo o que ele nos ensina aqui e pelo tempo que tem de Casa, tem que falar
por último para que o tempo dele possa ser elástico.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Ele fecha a sessão de hoje, com muita honra,
se nenhum outro orador se inscrever.
Com a palavra, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero mais uma vez cumprimentar V. Exª,
que também é uma das referências nesta Casa.
V. Exª ainda há pouco fez referência à situação
de saúde do nosso Presidente Sarney. Ainda hoje eu
liguei também para ter notícia. De fato, o Presidente
já saiu da UTI e já está em processo de recuperação
no hospital, em São Paulo.
Venho à tribuna aqui do Senado, nesta segunda-feira, para tratar de um tema que foi objeto de uma
sessão solene do Congresso, tanto da Câmara dos
Deputados como do Senado, hoje, em homenagem
ao Dia do Índio.
Tive o privilégio de passar aqui, fiquei na sessão
e reservei o meu tempo de hoje para tentar conversar
um pouco com todos que nos ouvem pela Rádio Senado ou que nos assistem pela TV Senado, para que
possa, de alguma maneira, constar nos Anais da Casa
um pouco da história do Acre em relação aos povos
indígenas e, de alguma maneira, passar um pouco do
que penso sobre esses povos, que são tão importantes,
que estão tão enraizados na cultura brasileira e que
tiveram um seriíssimo problema no litoral brasileiro,
depois no Centro-Oeste e, agora, já na Amazônia. E,
depois de tanto tempo, o Brasil ainda busca consolidar uma política para os povos indígenas. Isso ainda
segue sendo um desafio.
A sessão foi hoje de manhã, graças a uma iniciativa de um dos colegas, o Senador Vicentinho Alves.
Também estava aqui presente o Padre Tom, que é o
Presidente da Frente Parlamentar dos Povos Indígenas, um colega Deputado, que representa o povo de
Rondônia. Também aqui compareceu uma figura por
quem tenho o maior respeito, que é o Marcos Terena –
tive aqui o prazer de abraçá-lo –, professor da Cátedra
Indígena Internacional e é uma referência, por toda a
sua história de vida e pelo conhecimento que acumu-

1022

Abril de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

lou tanto da cultura do seu povo como também das
compreensões sobre este mundo em que vivemos. E
tivemos também a presença do Secretário Especial de
Saúde Indígena, Antônio Alves de Souza, que há muito tempo trabalhava na Funasa e, agora, é Secretário
Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde,
que aqui representava o Ministro Alexandre Padilha.
Quero fazer uma referência.
Estamos vivendo uma fase de mudança na Funai,
mas, mesmo com os problemas persistindo, mesmo
com os problemas se agravando, vale a pena ficar registrado, nos Anais do Senado, o quanto foi dedicada
a atuação do Márcio Meira.
Há muito tempo que nós não tínhamos um Presidente da Funai por tanto tempo. Ele é uma pessoa da
maior grandeza, um grande brasileiro, um amazônida
dedicado, mas não se faz política pública só com boa
vontade e com disposição para o trabalho, é preciso
condição. E, lamentavelmente, a Funai, no Brasil, não
reúne as condições nem orçamentárias nem materiais,
nem mesmo de uma definição política mais adequada. Então, se há uma unanimidade no Brasil, hoje, é
falar mal da Funai.
Na semana em que se celebra o Dia do Índio
– dia 19 próximo –, na semana em que abrimos os
trabalhos desta Casa com uma sessão especial para
referenciar esse povo, eu queria também dizer que
minha semana, Sr. Presidente, começou assistindo
ao filme Xingu, que conta a história dos irmãos Villas
Bôas – assisti ontem. Cheguei do Acre e pude ver um
filme fantástico. Fantástico porque conta a história de
brasileiros fantásticos; fantástico, porque é um filme
feito por brasileiros e brasileiras; fantástico, porque é
um filme que mostra a beleza do nosso País.
Quem está me ouvindo, quem está me assistindo,
não esqueça – fica aqui uma dica, da tribuna do Senado.
Eu fiquei muito contente de ter assistido ao filme
e queria parabenizar o roteiro, porque não é fácil contar uma história que se passou no coração da floresta
brasileira e do Centro-Oeste brasileiro e que é uma
saga de grandes brasileiros, os irmãos Villas Bôas.
Portanto, quero parabenizar a Elena Soarez e
Cao Hamburguer pelo roteiro. A direção é de Cao Hamburguer, e é uma direção primorosa. É um filme que,
certamente, disputará em bons festivais mundo afora.
Quero dizer também da impressionante interpretação, primeiro, dos coadjuvantes e dos figurantes,
todos eles povos indígenas, que estavam lá vivendo a
história dos seus antepassados. Foi muito bonito assistir e, ao mesmo tempo, emocionar-me por assistir,
na semana do índio, ao filme Xingu.
A interpretação de Felipe Camargo, representando
Orlando Villas Bôas, merece registro: impressionante.
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E tão ou mais impressionante também foi a interpretação de João Miguel, representando Claudio Villas
Bôas. É bom vermos o talento brasileiro expresso na
cultura, no cinema.
E também vale registrar – por mais que tenha
deixado saudade, também no filme, já que ele foi o
primeiro dos irmãos Villas Bôas a nos deixar, faleceu
na década de 60 – a interpretação de Caio Blat, representando Leonardo Villas Boas, que foi primorosa
também.
Quero dizer que essas figuras marcaram sua
passagem, por este Brasil e pelo mundo, na história
desse povo milenar.
Os três irmãos se embrenharam na floresta, mergulharam na história do nosso País, na história do povo
que mais expressa o sentimento histórico e o tempo
deste País, que são os povos indígenas. Ali trabalharam conceitos, ali trabalharam o aprendizado da convivência do homem com a natureza e do homem com
o homem; do índio com o não-índio, ou do não-índio
com o índio. E isso até hoje segue sendo um desafio.
O filme é sem clichês, primoroso nos seus detalhes, na pesquisa histórica e foi realizado de forma
grandiosa, sem passar do ponto. É uma obra, verdadeiramente, à altura da ousadia e heroísmo dos irmãos
Villas Bôas.
Quem bom que o Brasil reúne condições técnicas
de conhecimento e de profissionalismo para fazer uma
justa homenagem aos irmãos Villas Bôas. Acima de
tudo, é uma história atual e urgente. O filme é muito
presente. O filme é uma maneira de lembrarmos o dia
19 de abril, Dia do Índio.
E, ainda, nas palavras do diretor:a luta dos irmãos
Villas Bôas era aprender a viver no planeta sem destruir, com respeito aos índios.
O fotógrafo, que eu tive o prazer e que tenho o
prazer de conhecer e amizade, Pedro Martinelli, que
acompanhou os irmãos Cláudio e Orlando, na década
de 70, para o jornal O Globo, disse, com justiça: “Os
irmãos Villas Bôas foram brasileiros espetaculares e,
com toda certeza, foram também os maiores sertanistas brasileiros de todos os tempos. Os irmãos Villas
Bôas conquistaram e criaram o Parque Indígena do
Xingu”. O filme, inclusive, retrata como eles chegaram
à conclusão e falaram: “Nós estamos no regime militar,
e militar gosta da palavra nacional. Então, vamos pôr
Parque Nacional”. Porque eles queriam Terra Indígena,
mas, se colocassem Terra Indígena, levantaria uma série de opositores a mais. Mas eles conseguiram criar
o Parque Indígena do Xingu.
O parque, na época, era Parque Nacional do
Xingu, nem a palavra indígena tinha, porque, se colocasse indígena, também teria oposição forte. E, hoje,
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no Parque do Xingu, existem 50 aldeias e seis mil índios de 16 etnias.
Sem Orlando, Claudio ou Leonardo, esses povos
provavelmente não teriam chegado até os nossos dias.
Que bom que podemos contar e viver a história
desses grandes brasileiros.
Senador Ferraço, V. Exª é de um Estado que é
do litoral e que até hoje enfrenta dificuldades em lidar
e proteger os povos indígenas. O Brasil tem evoluído
muito, comparado com outros países, com outras nações. O Brasil, sinceramente, sendo realistas, tem uma
situação que ainda tem jeito, ainda é possível mudar.
Só no meu Estado, só no Acre, são 36 terras
indígenas, um Estado que, até a década de 70, não
reconhecia os índios. Chamavam de caboclos, povos
com cultura, com história, com a nossa própria história,
porque a nossa história vem deles. Cento e oitenta e
seis aldeias e pouco mais de 16,5 mil índios formam
a população dos povos indígenas no Acre, que representam 2% da população do Acre e 6% da população
rural do Estado. São 15 povos conhecidos e três povos isolados. Preste atenção quem está me ouvindo,
meus colegas do Senado, Senador Aníbal, que agora
preside esta sessão: no Acre, há ainda três povos não
contactados.
No filme, ontem, vimos a saga dos irmãos Villas
Boas, com todo amor, com toda dedicação e até com
algum conhecimento acumulado: mais de dois terços
dos índios contactados morrem nos primeiros três anos,
Senador. Ou seja, hoje, se fizermos contacto com esses povos indígenas isolados, dois terços vão ser dizimados pelas doenças que nós carregamos, com seus
vírus contaminantes. Nós temos imunidade, e eles não
têm. Então, gripe e outras doenças que entre nós já
não tiram a vida de ninguém, graças a Deus, dizimam
imediatamente, em pouco tempo, povos indígenas. Lá
no Xingu mesmo, com eles, a metade da população
morreu só por ter sido contactada, antes da abertura
da Transamazônica, da Belém-Brasília e de outras estradas no Centro-Oeste brasileiro.
O número dessas populações não contactadas
gira em torno de 500 índios, no Estado do Acre, que não
conhecem nada do que conhecemos – nós não-índios
ou nós brancos, como eles dizem – e que achamos
que não podemos viver sem. Eles não conhecem nada:
nada do que vestimos, nada do que comemos, nada
de equipamentos que consideramos tão imprescindíveis ou aparentemente tão imprescindíveis para nós.
Eu tive o privilégio, como Governador, de ir lá.
Sydney Possuelo, outro grande sertanista, desenvolveu junto com alguns colegas e inspirado nos
Villas Bôas a ideia que os Villas Bôas já defendiam,
de que, em se tratando de índios isolados, era melhor
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deixá-los isolados o máximo possível, para que nós
não-índios e brancos pudéssemos evoluir até o ponto
de poder contactar esses índios sem matá-los, sem
Le vá-los à morte.
No Acre, esses índios estão isolados. Nós criamos um programa de proteção com posto da Funai e
com apoio do Estado.
Eu fui lá. A primeira reportagem que saiu no Brasil e que circulou no mundo inteiro foi da revista Época
e foi a convite meu. Na primeira fotografia dos índios
isolados, eu estava no avião, um avião muito pequeno, com três pessoas, parecido com o que eu vi no
filme Xingu, ontem - eu, Governador, dentro do avião,
identificando onde estavam aqueles povos, vendo as
malocas, vendo as casas, acompanhado do José Meirelles, que é um sertanista que, há décadas, inspirado
nos irmãos Villas-Bôas, é o nosso Villas-Bôas. Ele vive
lá. Cheguei à cabeceira do rio Envira, no Município de
Feijó, onde tem afluente o rio Xinane, nascente do rio
Envira, e fiquei, como Governador, três dias, sem dar
notícias. Tinha sucessão na Assembleia e a minha
assessoria estava preocupada, pois o Governador tinha desaparecido, estava próximo dos índios isolados.
O certo é que foram dias felizes na minha vida.
Pude ver um povo puro, um povo que vive numa interação intensa com a natureza, uma coisa fantástica,
obviamente de longe, sem contato. Pude ver também
o que significa a saga de alguns brasileiros que vieram a este mundo para servir ao Brasil, para servir ao
mundo. Imaginem o que é uma pessoa se dedicar a
proteger alguém que ele não conhece, com quem ele
não conversa, para estabelecer um território para que
esses índios possam seguir o seu destino.
Hoje, aqui, na tribuna do Senado, oito anos depois de ter feito essa viagem, venho para cá e digo,
com as observações que estão sendo feitas, que essa
população está aumentando, já chegando a mais de
500 índios. Calculando os roçados e a produção deles
de milho, principalmente de mandioca, de banana, de
algodão, pelo tamanho da plantação e tendo em vista o número de malocas e casas, é possível calcular
mais de 500 índios que vivem no Acre sem nenhum
contato com os brancos. Aparentemente, são três povos diferentes que se somam.
São patrimônios do Brasil e do mundo. Isso talvez
faça com que cheguemos mais perto do tamanho real
que somos. Qual é o tamanho? Nós não somos essa
coisa que achamos. Tem gente de vive sem depender
disso que disputamos.
Assim é o nosso Acre. Tem uma história muito
bonita ainda no meio e no coração da floresta. Lamentavelmente, a pressão por exploração de madeira e de
petróleo, no lado peruano, põe em risco esses índios,
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porque eles não conhecem as fronteiras, eles não sabem onde começa o Brasil, onde terminam os países
Bolívia e Peru.
Mas, de fato, para eles existe o planeta; existe a
terra; existe a natureza.
Eu venho à tribuna, Sr. Presidente, Colegas Senadores e Senadoras, para dizer que hoje há ainda um
grandioso desafio no Acre e no Brasil, que é a saúde
indígena. Está lá presente no filme, e segue sendo um
grande desafio. São milhares de índios mortos todos
os anos, por falta de atenção do nosso País especialmente com a saúde indígena.
Agora, tiraram a responsabilidade da saúde indígena de dentro da Funasa. Acho que isso foi adequado, foi um passo importante. E foi criada a Secretaria
Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.
O Antônio Alves é uma pessoa dedicada e profundamente comprometida com a saúde daqueles que
mais precisam e que moram mais isoladamente. Mas,
se não for feito algo, vamos seguir, no dia 19 de abril,
Dia do Índio, contando nossos mortos, como fizeram
os irmãos Vilas Boas. Isso, por puro descaso, por pura
falta de atenção.
Lá no Acre, a situação é bastante diferente, porque, como V. Exª sabe, Senador Anibal, há mais de
20 anos, desenvolve-se um trabalho muito importante
pela Comissão Pró-Índio.
Figuras como Terri Aquino, Txai Macedo, o próprio
Antônio Alves e tantas outras figuras, especialmente
José Meirelles ajudaram-nos a criar movimentos sociais,
que começaram a pôr o Acre no caminho de demarcar
as áreas indígenas, de estabelecer políticas para os
povos indígenas, de fazer o reconhecimento desses
povos indígenas.
Está lá Marcelo Piedrafita hoje, que é uma figura
também muito especial e que já é parte da história do
Acre. Está lá Marcus Vinicius, que hoje trabalha comigo, no gabinete, e que tem compromisso, e tantos
outros, mas especialmente as lideranças indígenas do
movimento indígena no Acre, que são importantes e
que se somaram ao Governo do Estado.
Em vez de esperar a Funai, nós começamos a
avançar bastante. A formação dos agentes indígenas
de saúde é uma realidade no Acre. A formação dos
professores indígenas é uma realidade – deu-se a partir
da CPI, com um material didático adequado, com um
currículo adequado. Também, a saúde indígena, pelos agentes indígenas, foi feita de maneira adequada.
O que falta, então? Falta o apoio material, financeiro; falta o apoio de médicos. Mas temos esperança de
que já, já índios nossos, acreanos, que estão fazendo
Medicina em Cuba, voltarão, para que não tenhamos
de mendigar a algum não índio médico que possa ficar

ABRIL13031
2012

Terça-feira 17

pelo menos um período nas nossas aldeias, ajudando
a salvar vidas.
A situação da saúde indígena no Acre, no Brasil,
ainda é de muita precariedade porque o Governo do
Estado recebe apenas 10% dos recursos destinados
ao Acre para a saúde indígena, recursos que passam
pela Secretaria Especial de Saúde Indígena. De todos
os recursos, em torno de R$10 milhões, o que é nada
para o tamanho do trabalho, o Estado do Acre recebe
apenas 10%. Mas é o Governo do Estado que tem a
responsabilidade pela alta complexidade, por todo um
custo, para que a gente não tenha a perda de vidas
tão importante para nós.
Quero também aqui dizer que, ao longo desses
doze anos em que estamos trabalhando – entrando
agora com o Governo do Tião Viana, o Governador
Binho cumpriu tão bem esse papel, estamos no décimo terceiro ano de políticas públicas continuadas –
estamos respeitando os povos indígenas, procurando
estabelecer um programa de gestão territorial agora
com etnozoneamento.
Depois fizemos o zoneamento ecológico econômico, que estabeleceu segurança para a atividade nas
áreas indígenas para os indígenas e também estabeleceu claramente os limites, para que não tenhamos aí
uma pressão da destruição no entorno das áreas indígenas. Temos um programa de produção sustentável,
um prosseguimento da educação indígena diferenciada,
novos projetos na área de produção e também fomento
à cultura indígena, que estão sendo disponibilizados
pela Fundação Elias Mansour.
Mas devo dizer que o que mais me enche de
orgulho, Senador Anibal, é o fato de ter ajudado a
implantar um programa dos agentes agroflorestais,
que começou com a Fundação Pró-Índio. Nós trabalhamos juntos e criamos um programa em que temos
mais de uma centena de indígenas que trabalham a
sustentabilidade, os sistemas agroflorestais, os roçados sustentáveis e o manejo da fauna e da flora nas
áreas indígenas.
É uma referência para o Brasil. Nenhum outro
Estado tem isso, mas o que é indiscutível é que já estamos, só este ano, alcançando a formação superior,
quer dizer, estão cursando universidade 150 jovens
indígenas no Acre. Todos os professores indígenas
no Acre estão fazendo faculdade, mas usando e desenvolvendo métodos de educação adequados ao
próprio povo indígena. Isso nenhum outro Estado do
Brasil tem: essa história de 12 anos de política pública
continuada, muito menos os números socioambientais
que temos hoje nas áreas indígenas.
O desafio é enorme ainda. São quase 20 mil indígenas no Acre e ainda temos esse patrimônio nos-
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so que são os índios não contatados. Mas digo com
tranquilidade – graças a Deus! –: que bom que os índios isolados estão lá no Acre, porque nós estamos
cuidando deles!
Encerro, Sr. Presidente, dizendo que venho à tribuna para fazer o registro da importância do filme Xingu, da importância de termos feito essa sessão solene
ainda de manhã, na Semana do Índio, nos dias que
antecedem o Dia do Índio, 19 de abril. Encerro, nesta
tribuna do Senado, dizendo que os ensinamentos de
grandes brasileiros como os irmãos Villas Bôas e o
José Meirelles, no Acre, deveriam também levar todos
nós a uma reflexão melhor.
Lamentavelmente – encerro esta minha fala – vi
uma entrevista do ex-Secretário Executivo do Ministério
do Meio Ambiente, da época em que a companheira
Marina foi Ministra, do Sr. Capobianco. Olha, eu, que
tenho admiração por ele, fiquei completamente decepcionado. Nunca tinha visto uma entrevista tão infeliz
de uma pessoa que tem tanta capacidade, que teve
a oportunidade de implementar políticas de proteção
ao meio ambiente, que teve todo o apoio do Governo
do Presidente Lula. Ele deu uma entrevista desastrosa
na hora em que a Câmara dos Deputados está deliberando sobre o novo Código Florestal.
É uma pena que esses ambientalistas, alguns
ambientalistas de hoje, em vez de seguirem o caminho
dos irmãos Villas Bôas, de terem uma ação proativa,
de seguirem o caminho do Chico Mendes, resolvem
enveredar no caminho de uma política irresponsável,
tentando diminuir o papel da Ministra do Meio Ambiente Izabella, diminuir o papel do Brasil e mentir para a
população, porque a entrevista do Sr. Capobianco é
uma mentira do começo ao fim.
O Sr. Capobianco caiu no meu conceito quando
tentou chamar a política ambiental do Brasil de pré-histórica. Se é pré-histórica, ele é dinossauro, porque
é um dos construtores dessa política.
Se há uma coisa em que o Brasil tem avançado
nos últimos anos, é a consolidação de uma política
ambiental, de uma política de desenvolvimento sustentável. O desafio é enorme. E tem risco? Sim. Se,
na Câmara dos Deputados for aprovado aquilo que os
ruralistas querem, eu vou me somar ao Sr. Capobianco
e fazer outra luta.
Ele não leu. O ex-Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente não leu a proposta de Código
Florestal que saiu deste Senado, uma proposta suprapartidária, responsável e que tem lado: tem lado
de fazer a defesa do meio ambiente, tem lado de considerar e respeitar os produtores e conciliar meio ambiente com produção.
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Peço, daqui da tribuna do Senado, para o ex-Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente
ser mais responsável com a verdade, com os brasileiros. A entrevista dele está na Época. É uma mentira
do começo ao fim. Decepciona-me a posição do Sr.
Capobianco. Peço que ele leia a proposta de Código
Florestal que saiu do Senado. Se ele a ler e não concordar com ela, eu aceito debatê-la com ele onde ele
quiser, porque, contra mentira, eu aceito debater em
qualquer lugar, levando a verdade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana,
o Sr. Vital do Rêgo deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana.
Com a palavra, o Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Parabenizo o Senador Vital do Rêgo pelas contundentes e verdadeiras afirmações.
Uso a tribuna nesta tarde para falar de dor, de
tristeza, de ansiedade, de queixas, de angústias, de
lamentos por que passa a região Nordeste, Senador
Pedro Simon, e, principalmente o meu Estado, a Paraíba. Os nordestinos, como sempre, estão abatidos
por aquilo que já conhecem, já sentem na pele quase
que anualmente o que parece que, como uma música cheia de prantos, a cada ano se renova: a seca, a
devastação da seca.
A gravidade atual da estiagem no Nordeste com
a ameaça da seca verde exige uma imediata ação por
parte de nós, Senadores, junto ao Governo Federal e
aos chefes dos Executivos estaduais, antes que se
beirem o caos e a irreversibilidade. Dados da Agência
Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba
(Aesa) relativos, Senador Anibal, meu querido Presidente eventual desta sessão, ao mês de abril de 2012
revelam que, das 269 estações hídricas monitoradas
no meu Estado, somente 44 estão registrando índice
de chuvas.
A situação é preocupante, pois lembro que, em
janeiro, fevereiro e março, não houve chuvas regulares para garantir um acúmulo de água significativo nos
reservatórios.
Diante disso, as comunidades rurais enfrentam
desabastecimento e têm dificuldades para produzir
até mesmo aquilo que precisam para subsistir. Grande
parte das lavouras já está comprometida. A chuva não
veio. Este será um ano difícil. Esse é o sentimento do
homem do campo ao analisar a ausência de inverno
no ano de 2011 e 2012.
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Para os supersticiosos, as chuvas esperadas no
dia de São José, o dia 19 de março – o santo da chuva – segundo nossa crença católica, não chegaram à
Paraíba, como em grande parte do Nordeste. Segundo
especialistas, a grande responsável é a transição de
La Niña, responsável por mais chuvas no sertão, para
El Niño, que explica a maior estiagem neste período
de 2012. Hoje, a bacia do Atlântico Sul está neutra, ou
seja, mais fria do que a bacia do Atlântico Norte. Em
resumo, há menos umidade na atmosfera do sertão
nordestino. Para piorar, o oceano Pacífico está trocando
do La Niña para o El Niño, que também não ajudaria
o semiárido nordestino.
As secas prolongadas no sertão são oriundas,
muitas vezes, segundo os meteorologistas, da elevação da temperatura das águas do oceano Pacífico.
Esse aquecimento é chamado de El Niño. Sem a chuva
caindo no chão, o comércio para, não corre dinheiro.
Pergunto, então: como os pecuaristas, os agricultores
– incluo aqui os pequenos criadores de animais – vão
angariar fundos para suprir suas necessidades e quitar
suas dívidas? O comércio vai sofrer e muito. Só vão
restar como consumidores os funcionários públicos,
que ganham muito pouco ou quase nada, e os que são
segurados do INSS, que, na sua maioria, já comprometeram o seu dinheiro com empréstimos consignados.
Nem o remanejamento do gado e demais rebanhos
para outras cidades eles podem fazer, porque o pasto
é escasso em várias regiões.
Hoje, há um desalento em nossa região. Sugiro
que, ao promovermos inspeções e visitas, também sejam avaliados os estragos provocados pela estiagem.
Cito aqui algumas baixas pluviométricas registradas no período de 1 à 10 de Abril de 2012 divulgados
pela Emater, na Paraíba, em que revela (0,0 mm) de
índice de chuvas para as cidades de Campina Grande e Cruz do Espírito Santo. Ou mesmo os registros
de (0,3 mm) de Mamanguape; (0,6 mm) para Campo
de Santana/Tacima; (0,8mm) de Santa Rita; (1,4 mm)
Carrapateira; (1,9 mm) Pilõezinhos, dentre outros tantos municípios onde as chuvas não se consolidam.
O número de municípios que decretaram situação de emergência por conta da estiagem que atinge
o Nordeste não para de crescer e já é o maior dos
últimos cinco anos. Em levantamento realizado pelo
UOL nesta sexta-feira, consta que, pelo menos 458
municípios, no Nordeste, estão com estado de calamidade em vigor, sendo que metade deles já tiveram
reconhecimento Federal. Mais de 140 decretos foram
publicados esta semana. Cerca de quatro milhões de
pessoas já estão atingidas em áreas em estado de
emergência.
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Lembro aqui que a Secretaria Nacional de Defesa
Civil já havia reconhecido pelo órgão federal 222 decretos de emergência. Fora esses, mais de 200 municípios
que também decretaram a situação terão a documentação analisada e poderão ser reconhecidos ou não.
Ao todo, houve um aumento de 470% em relação ao
número de cidades com decretos reconhecidos pelo
Governo Federal, em comparação com o ano passado. Além disso, o atraso por parte da Defesa Civil do
Estado no repasse ao relatório das cidades em estado
de emergência já prejudica as ações de combate, pois
não temos uma estimativa concreta, somente dados
preliminares da coordenadoria, que apontam que mais
de 80 cidades paraibanas devem, nos próximos dias,
ter seu estado de calamidade decretado.
E preciso encontrar uma maneira sustentável e
viável de diminuir ao máximo o problema da seca, para
criar a possibilidade de potencializar aptidões regionais
e de desenvolver nova perspectiva de vida para os homens e mulheres que vivem no campo e nas cidades.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta semana visitei o interior do meu Estado, e vi de perto esse
drama. Visitei muitos desses municípios que, ao longo
deste ano, como um retrato da expectativa que tinham
do ano que passou, esperaram, mas simplesmente não
receberam nem um milímetro de chuva.
Senador Pedro Simon, o estado é de absoluta
calamidade. Não há água sequer para a sobrevivência
humana. O Exército está abastecendo com carro-pipa
– e hoje a Organização Mundial de Saúde condena
terminantemente o abastecimento de água através de
carro-pipa – setenta Municípios na Paraíba. Nós estamos com 80 cidades, das 223 – e V. Exª é tão querido
no meu Estado e conhece muito bem a bela Paraíba
– com uma situação que precisa...
E eu vi aqui o clamor do Senador Walter Pinheiro quando falou pela Bahia. Mais de 60% das cidades
baianas estão recebendo já a ação do Governo Federal,
e muito se deve ao apelo do Senador Walter Pinheiro,
sequenciado pela Senadora Lídice da Mata, que vem
trabalhando nessa tese com muito afinco. Não obstante
também o apelo do Senador João Durval, a bancada
Baiana trabalhou e vem trabalhando esse assunto.
Eu faço aqui ao Governo Federal igual súplica.
Já oficiei ao Ministro da Integração Nacional, ao Secretário Nacional de Defesa Civil esse quadro. É um
quadro alarmante. Não há nenhuma atividade econômica, Senador Ferraço, nesses Municípios. O sertão
da Paraíba deveria hoje estar lucrando, já colhendo;
mas simplesmente toda a lavoura, na região do sertão,
foi dizimada. Não há nenhuma atividade produtiva. E
aqueles agricultores que tinham empréstimos já estão
sendo executados, acumulando com aqueles que es-
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tariam sendo ou estão sendo executados de dividas
anteriores com o Banco do Nordeste.
Então, é um acúmulo de situações que vêm acabando, simplesmente acabando, com a atividade produtiva na Paraíba. Para os senhores terem uma ideia,
em um dos últimos debates, o jornalista da TV Senado,
Armando Rollemberg – vejo-o nos assistindo – falava
sobre a atividade produtiva do meu Estado. Nas décadas de 60, 70 o PIB da Paraíba, na área de produção agrícola, tinha pelo menos o comprometimento de
24%. Hoje são 5%. E muito se deve a essa realidade.
Nos últimos 20 anos, tivemos apenas sete anos
de um clima em que em três meses tínhamos chuva
e, no resto, essa seca, em que dependemos da cesta básica, do carro-pipa, porque vivemos a esperar o
projeto de transposição e obras de infraestrutura, que
aguardamos tão ansiosamente.
Faz-se necessária uma ação emergente, e confio
muito no Ministro Fernando Bezerra. Ele é um homem
da região. Este discurso tem um endereço certo, bate
à porta de quem conhece muito bem a angústia do
homem do campo. Eu não poderia, nesta segunda-feira, iniciando uma semana cheia de tantas atividades, deixar de expressar a dor do paraibano, a dor do
nordestino, a dor do homem e da mulher que querem,
nesse espaço tão privilegiado do País, uma resposta
rápida e imediata do Governo Federal.
Precisamos alocar recursos e, para tanto, o Governo precisa destinar ações urgentes e que não podem deixar, por elas, aquelas que devam ser feitas
para garantir o aporte de água para este Estado tão
carente e tão pobre, que é a Paraíba.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Vital do Rêgo.
Agora, com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Fora do microfone.) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Antes que o querido Senador Ricardo Ferraço chegar
até a tribuna, quero solicitar a V. Exª que me inscreva
pela liderança do Partido Socialismo e Liberdade.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exª está inscrito.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Meu caro Senador Anibal Diniz, Presidente em exercício desta sessão, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, especialmente quero dirigir-me, Senador Pedro Simon,
da tribuna do Senado, aos capixabas.
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Quero me dirigir aos capixabas, sobretudo, pela
grande apreensão que nós estamos vivendo neste
momento, para manifestar da tribuna do Senado o
meu mais irrestrito e absoluto apoio a uma das mais
importantes instituições filantrópicas, não apenas mais
importante, uma instituição séria, de elevada reputação
no meu Estado, por tudo o que fez ao longo da nossa história, por tudo o que tem feito e que, espero em
Deus, possa continuar fazendo. Refiro-me a um grupo
voluntário, de pessoas abnegadas que, sem qualquer
outro tipo de interesse que não o de dedicar-se ao
próximo – neste mundo de Deus em que estamos vivendo e onde muito mais importante do que ser é ter
–, é uma dessas instituições que fazem diferença em
qualquer comunidade, em qualquer sociedade. Essa
é a história da Associação Feminina de Educação e
Combate ao Câncer do Hospital Santa Rita de Cássia
(Afecc), no meu Estado do Espírito Santo.
É uma instituição criada ainda nos anos 50, portanto há 60 anos, que alimentou o sonho de construção
do nosso Hospital Santa Rita de Cássia e renovou as
esperanças de quem era diagnosticado com câncer.
Naquela época, Senador Pastore, as pessoas não tinham horizontes, não tinham perspectiva, não tinha
alternativa. Foi essa a instituição criada, naquele momento, para que pudéssemos acolher, em meu Estado,
as pessoas que padeciam dessa infelicidade e que não
contavam, sobretudo, com um plano de saúde, com
saúde privada, e precisavam de um braço filantrópico
de acolhimento. Antes desse tempo, somente a nossa centenária Santa Casa de Misericórdia de Vitória
oferecia tratamento oncológico no Espírito Santo. Era
impossível que somente a Casa de Misericórdia atendesse a todos os pacientes de forma completa e de
forma qualificada, pois a dedicação e o idealismo de um
dos médicos da história do meu Estado, o Dr. Afonso
Bianco, e de sua esposa, Drª Ylza Bianco, deram um
impulso a uma mobilização jamais vista na história do
nosso Estado. A Afecc nasceu dessa mobilização, em
1952, como semente de um projeto ambicioso: garantir não apenas um tratamento de excelência, mas um
tratamento digno e humanitário a pacientes carentes
diagnosticados com câncer.
Um projeto que foi crescendo aos poucos, criando raízes, conquistando a confiança e o apoio de toda
a sociedade capixaba, de autoridades e de governos.
Essa corrente, enfim, de solidariedade foi traduzida em festas beneficentes, bingos, bazares e campanhas, que arrecadaram os recursos necessários para
a construção do nosso Hospital Santa Rita de Cássia.
Inaugurado em 1970, o hospital é, hoje, um centro de alta complexidade em oncologia, atendendo, por
ano, a cerca de 370 mil pacientes, não apenas do meu
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Estado do Espírito Santo, mas também de regiões do
sul da Bahia, do leste de Minas Gerais e do norte do
Rio de Janeiro. Setenta e um por cento desses pacientes são atendidos pelo Sistema Único de Saúde.
Mas ser referência no tratamento de câncer não
é o único destaque do Santa Rita. O hospital é o mais
completo e bem equipado do meu Estado, com 16
especialidades de diagnóstico, 200 leitos, 800 trabalhadores e mais de 400 médicos, que trabalham diariamente no Hospital Santa Rita.
A Afecc, entidade beneficente que reverte toda a
sua arrecadação para o hospital, conta hoje com uma
equipe de 340 voluntários, que trabalham de forma
integrada com os familiares dos pacientes e os profissionais das áreas médica e social.
Pois bem, é essa entidade, com toda a sua história de luta e dedicação ao próximo, que enfrenta agora
um de seus maiores desafios: manter o certificado de
filantropia, a que faz jus há tantos anos.
O certificado foi suspenso pelo Ministério da
Saúde por questões burocráticas ou “burrocráticas”,
antes não consideradas pelo órgão responsável no
Ministério da Saúde. A questão será definida nos próximos dias, através de uma consulta pública aberta
pelo Ministério da Saúde. Já há toda uma mobilização
em meu Estado, em todos os segmentos sociais, dos
mais modestos aos mais qualificados, sem importar a
condição social, sem importar a etnia. Enfim, o Espírito Santo e os capixabas, nesse dia em que reverenciamos a nossa Padroeira, Nossa Senhora da Penha,
estamos de pé e ao lado, mobilizados e comprometidos com a D. Telma, a Presidente da Afecc e com esse
conjunto extraordinário de voluntários que fazem uma
diferença extraordinária no meu queridíssimo Estado
do Espírito Santo.
Se perdermos esse certificado, se não tivermos
habilitação para essa condição, a quantidade e a qualidade dos atendimentos no Hospital Santa Rita serão
seriamente comprometidas, e aí estará comprometido
o atendimento médico hospital de alta complexidade
no segmento da oncologia em meu Estado. Os pacientes de câncer do SUS, que têm no hospital a maior
esperança de tratamento, ficarão sem assistência. E
é importante que eu possa considerar não apenas o
atendimento e o acolhimento dado aos pacientes, mas
aos seus familiares, sobretudo a grande prioridade
que a Afecc tem dado no atendimento às crianças que
necessitam de um atendimento e de um acolhimento
absolutamente diferenciado, no caso da oncologia.
Se não tivermos a possibilidade de resgatarmos
o certificado de filantropia, perderemos receita e, seguramente, o nosso Hospital Santa Rita deixará de
oferecer um trabalho da maior qualidade.
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E quero fazer aqui, da tribuna do Senado, um
apelo ao Ministério da Saúde, um apelo à burocracia
do Ministério da Saúde, como se quisesse tocar no
coração de cada um, como se quisesse tocar no coração do Ministro Alexandre Padilha, como se quisesse
convencê-lo da necessidade de, tecnicamente, renovarmos esse que é um importantíssimo certificado a
nossa Afecc e ao nosso Hospital Santa Rita.
Essa consulta pública e aberta que fará o Ministério da Saúde, seguramente, contará com a mais
expressiva solidariedade de todos os capixabas, que
veem na Afecc, que veem no Hospital Santa Rita o
mais legítimo e verdadeiro patrimônio capixaba, por
uma história, por uma construção feita de dedicação,
de solidariedade às pessoas mais necessitadas.
O nosso sistema público de saúde é marcado pela
precariedade, pelo desperdício, pelas falhas de gestão.
Nesse cenário seria no mínimo uma inconsequência,
uma irresponsabilidade, porque estamos, enfim, também atravessando outra encruzilhada muito grande
com o nosso Hospital-Escola, o Hospital das Clínicas,
da nossa Universidade Federal do Espírito Santo que,
por conta de engessamento, não está tendo possibilidade – porque não há autorização para concurso público – de renovar os seus profissionais, de contratar
novos profissionais. Já estamos enfrentando um desafio
muito grave, muito complexo com o Hospital-Escola, o
Hospital das Clínicas, o hospital da nossa Universidade
Federal. Em paralelo, neste mesmo instante, estamos
agora enfrentando esse desafio da vida e da história
da nossa Afecc e do Hospital Santa Rita.
Por isso, traga a manifestação dos capixabas nesse dia em que os capixabas estão reverenciando Nossa
Senhora da Penha, a nossa padroeira. Que a sensibilidade de Nossa Senhora possa tocar no coração da
burocracia do Ministério da Saúde e possamos superar
esse que é um desafio muito grande, e possamos sair
ainda muito mais fortes nessa agenda que tem sido
neste momento algo que tem trazido muita preocupação
aos capixabas. Com muita fé, com muita esperança,
através dessa consulta pública, os capixabas dirão, e
dirão de forma afirmativa, límpida, tranquila, cristalina,
ratificando tudo que a Afecc e o Hospital Santa Rita de
Cássia têm feito em favor de capixabas humildes, de
capixabas, de mineiros, de baianos e de fluminenses
que não têm oportunidade de acesso a um plano de
saúde, que não têm oportunidade de acesso à saúde
privada e que necessitam fundamentalmente do bom
funcionamento e das portas abertas, escancaradas,
do Hospital Santa Rita de Cássia e da nossa Afecc.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Ferraço. Prestamos nossa
solidariedade ao Hospital Santa Rita.
Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues, pela Liderança do PSOL.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, todos os que nos assistem pela
TV Senado e que nos ouvem pela Rádio Senado, nunca é demais destacar o que diz a nossa Constituição
no seu art. 196, voltando a falar aqui sobre saúde. Diz
a Constituição da República que “a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”.
Nossa Constituição traz um dos dispositivos mais
avançados na formulação de políticas públicas de saúde no mundo. Estabelece a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que é invejado no mundo inteiro.
Dever-se-ia dar sequência ao princípio da eficiência
e da efetividade do funcionamento desse Sistema, o
que não ocorre. Digo isso, porque é sempre bom citar
o texto constitucional.
No último dia 1º de março, embora contestado
por alguns, o Ministério da Saúde divulgou os resultados do Índice de Desempenho do SUS, o chamado
Idsus. Esse Índice avalia a qualidade de atendimento
da rede pública de saúde no Brasil. O Idsus é uma
espécie de indicador síntese, que faz uma aferição
contextualizada do desempenho do SUS. É um bom
referencial, um bom fator, para que haja estatísticas
que avaliem o desempenho da saúde pública em todo
País. O Índice avalia o acesso à rede de saúde pública e também a efetividade da atenção básica, das
atenções ambulatorial e hospitalar e das urgências e
emergências na rede de saúde pública municipal e
estadual. Avalia, portanto o acesso à rede na atenção
básica e na atenção de média e de alta complexidade.
Seria totalmente injusto avaliar esse Índice se
fosse realizada uma classificação que considerasse
apenas a ordem crescente e decrescente dos cinco mil
Municípios brasileiros. É por isso que o próprio Índice
fez uma classificação dos Municípios em grupos distintos, de acordo com a necessidade e com a condição
de cada Município no atendimento às necessidades
básicas de saúde.
Antes de entrar nos números – em especial, vou
destacar os números relativos ao Amapá –, quero reiterar o que diz a nossa Constituição no seu art. 196,
destacando que “a saúde é direito de todos e dever
do Estado”. O legislador constituinte foi avançadíssi-
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mo nesse sentido e nesse aspecto. O grande dilema
desses anos diz respeito à eficiência e à efetividade
do funcionamento desse Sistema.
Aqui, quero cumprimentar o Ministério da Saúde e discordar dos gestores, governantes e prefeitos
que encontram na divulgação do Índice um problema.
É algo típico: acham que a solução é “matar o gado e
não cuidar do carrapato”. Alguns gestores criticaram
o Idsus. O Idsus é um avanço no sentido de buscarmos e garantirmos efetividade, de fato, para o sistema
de saúde público. O Índice nos passa um conjunto de
dados não favoráveis à ampla maioria dos Municípios
brasileiros e à própria avaliação do sistema de saúde
coordenado pelo Ministério da Saúde.
Isso também se deve – nunca é demais lembrar
– à oportunidade que, em dezembro, esta Casa perdeu, de regulamentar a Emenda nº 29. Se tivéssemos
regulamentado a Emenda nº 29, assegurando 10% da
receita bruta da União para a saúde pública, talvez, nós
não estivéssemos a insistir no debate sobre a efetividade e a eficiência do sistema de saúde, o que está
diretamente relacionado ao financiamento.
Os dados mais recentes, os dados das contas
públicas de 2010 e de 2011 apontam isso. Vejam: até
agosto de 2011, a receita líquida do Governo Federal
cresceu R$84,3 bilhões, diante do mesmo período do
ano de 2010. Isso representou um aumento da receita bruta...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Peço-lhe somente mais três minutos, Sr. Presidente.
Isso representou um aumento da receita bruta de
18,8%, mas apenas, Sr. Presidente, 10% dessa receita, ou seja R$8,4 bilhões, foram aplicados, de fato, em
gastos sociais. Nesse quesito, as despesas, que vou
tratar como investimentos em saúde, subiram 10%. Ou
seja, enquanto a arrecadação subiu 18,8%, o aumento
do investimento em saúde pública foi, lamentavelmente, de 10%, abaixo do próprio aumento da receita. O
crescimento de 10% se deu nos investimentos sociais,
e os investimentos com saúde cresceram apenas 4,5%.
Há um crescimento de 18,8% da receita e só 4,5% de
crescimento do investimento em saúde pública.
Isso resulta em dados não favoráveis, apontados
pelo próprio Idsus. Veja: a nota média do atendimento
do SUS no Brasil foi de apenas 5,47 em uma escala de 0 a 10. É uma avaliação que, claramente, ficou
muito aquém do desejável para melhorarmos a nossa
rede de saúde pública e a efetivação do direito à saúde
pública, como está no art. 196 da Constituição Federal. Dos cinco mil Municípios brasileiros, somente 346
Municípios alcançaram uma nota igual ou superior a
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7. Vejam que, de cinco mil Municípios, menos de 20%
tiveram uma avaliação dentro do que deveria ser a excelência exigida pelo sistema de saúde público. Assim,
1.149 Municípios, Sr. Presidente, tiveram um desempenho ou uma avaliação negativa, segundo o Idsus.
A situação do Amapá, por exemplo, não foge à
regra. No Amapá, há 16 Municípios. A capital, Macapá,
está inserida no Grupo 2 e, entre 93 Municípios inseridos nesse Grupo, ficou na 79ª posição, o que revela o
real abandono da saúde pública na capital do Estado
do Amapá. A cidade ficou na 79ª posição dentro de
um grupo de 93 Municípios e ficou em penúltimo lugar
entre as capitais brasileiras.
Falo da situação de outros Municípios, como o
Município de Tartarugalzinho, por exemplo, que ficou
na 2.021ª posição no último grupo composto por seis
Municípios.
É importante também fazermos uma análise dos
investimentos federais no Amapá. Em 2010, o Amapá
declarou ter aplicado 12,03%, segundo os indicadores
construídos pelo Ministério da Saúde. O investimento
em saúde representou um gasto de R$526,53 por habitante. Chamo a atenção, Sr. Presidente, para o fato
de que os recursos transferidos pelo Governo Federal
representaram, no caso do Amapá, 86,94% do total
dos gastos efetuados com saúde. A Prefeitura de Macapá declarou ter aplicado 18,1% com saúde, mas o
gasto por habitante no Município de Macapá foi bem
menor, de R$234,72. E, nos Municípios, a média de
transferência federal é de 71%.
Quando fazemos a comparação com outros Estados, percebemos que o Amapá necessitou de 86%
de investimento federal, enquanto Estados como São
Paulo e Rio de Janeiro declararam ter aplicado 18% de
recursos federais nos seus investimentos em saúde.
Então, chegamos à conclusão de que Estados
como o Amapá e Estados da Amazônia dependem
essencialmente da aplicação de recursos, da transferência de recursos federais para a efetivação e o funcionamento do sistema público de saúde. Isso revela a
necessidade que existia quando da oportunidade que
esta Casa perdeu de aprovar, no último dezembro, a
regulamentação da Emenda nº 29, garantindo não menos que 10% da receita bruta de investimento na saúde.
Além disso, há um gravíssimo problema na saúde
pública de todo o País. As últimas matérias veiculadas,
em especial, pelo Fantástico, da Rede Globo, dão conta
de que um dos principais problemas da saúde pública
é a existência de uma rede de corrupção que corrói
e destrói os poucos recursos existentes para a saúde
pública em todo o País.
Sr. Presidente, concluo, afirmando que, no ano
passado, foi dito aqui pela Liderança do Governo que

ABRIL13037
2012

Terça-feira 17

uma contrapartida à não regulamentação dos 10%
da Emenda nº 29 seriam as chamadas emendas populares, que foram possibilitadas por Municípios, e a
vinculação das emendas dos parlamentares à saúde
pública. Diante disso e até devido a esse apelo, destinei 60% das minhas emendas parlamentares à saúde
pública. Dentre as primeiras que serão liberadas, estou
destinando R$2 milhões para a aquisição de equipamentos por parte do Governo do Estado do Amapá
para atender à rede de saúde pública do meu Estado.
É fundamental que haja uma reflexão por parte
do Governo, é fundamental que todos concluam que
só vamos dar, de fato, eficácia ao que diz o art. 196 da
Constituição da República, segundo o qual “a saúde
é direito de todos e dever do Estado”, se tomarmos
duas providências básicas, e a primeira delas é a resolução, de fato, do problema do financiamento. Não
se resolve o problema do financiamento somente com
emendas parlamentares nem com o atual sistema de
financiamento. Esse problema será resolvido quando
regulamentarmos o sistema, de modo que cada um
dos entes federados não gaste menos do que 10% de
sua receita bruta com a saúde pública. Só assim, terá
sentido o mandamento constitucional do art. 196, que
diz que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”.
Além disso, corrupção é criminosa em qualquer
sentido. A corrupção relacionada a recursos da saúde
pública condena milhares, milhões à morte. Então, necessitamos de um sistema de controle e de combate
à corrupção eficaz, para que cenas como aquelas a
que temos assistido no noticiário em relação à saúde
pública não sejam disseminadas.
Por fim, é necessária uma decisão política desta
Casa, da Câmara dos Deputados e, em especial, do
Governo no sentido de que o atual investimento social,
a parcela dos investimentos do Orçamento da União
para a saúde é, de fato, insuficiente.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Randolfe.
Agora com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) –
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma segunda-feira
tranquila, plenário vazio, vários oradores se sucederam
na tribuna, abordando temas da maior importância, mas
temas da rotina tradicional do Congresso.
Se você assistir à televisão, ler jornal ou ouvir rádio, verificará que o ambiente lá fora é completamente
diferente deste. Há uma preocupação quase que angustiante com o que faremos daqui para o final desta
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semana. A argumentação é a de que a CPI, pedida
pelo Líder da Bancada do PT, insuflada pelo ex-Presidente Lula, apoiada na reunião da Bancada do PT
pela unanimidade da Bancada, aceita pela Liderança
do PSDB, aceita não com muita paixão pelo PMDB...
Mas havia unanimidade. Era de se imaginar que, hoje,
iniciar-se-ia um grande debate, a grande discussão,
seja qual for o motivo.
O Presidente do PT nacional disse que o grande
motivo era esvaziar o julgamento do mensalão, trazer
para o debate uma discussão que levasse ao fim e ao
cabo e esvaziasse a votação do mensalão. A Presidente teria ficado muito irritada, segundo a imprensa,
e com razão. Criar uma CPI sob o argumento de se
esvaziar o julgamento do mensalão ou, como dizem
outros, no sentido de vingança com relação aos que
fizeram o mensalão não tem lógica.
Estamos aqui, na segunda-feira. Paz, tranquilidade. V. Exª está aparentemente cansado. O silêncio,
às vezes, cansa. Não há coisa pior do que o barulho
do silêncio. Chega, agora, o Vice-Presidente também
com a fisionomia um pouco cansada. O que está acontecendo?
Dizem que há um movimento no sentido de esvaziar a CPI. O PT teria se arrependido, teria entendido
agora que foi um exagero. Para que CPI? O Governo
não queria a CPI, ainda que, à primeira vista, pessoas diferentes da própria oposição estejam na mira das
manchetes.
A verdade é que, volto a repetir: esta segunda-feira morta, nem digo morta, morna será o ambiente
desta Casa, o ambiente do Congresso Nacional, se
nos deixarem sós. Se depender de nós, ficará tudo
para depois, ficará tudo como dantes no velho castelo de Abrantes.
Por isso, dirijo-me a você que está me assistindo,
vocês, jovens que se utilizam de um fato novo neste
início de século, que se chama rede social, que está
crescendo e avançando cada vez mais.
Já repeti mil vezes, a eleição do Obama foi um
caso típico, em que a mocidade, os jovens, as redes
sociais primeiro impuseram ao próprio partido democrata um candidato que não tinha nenhuma condição.
Quando iniciaram as primárias, a esposa do ex-Presidente, a ex-Primeira Dama, era favas contadas.
No Brasil, estamos nesta situação. Se deixarmos
para os Senadores, pouco ou nada vai acontecer. Começa com uma coisa que eu nunca tinha visto.
Na última reunião do Conselho de Ética, o Presidente do PMDB disse: “Nós não queremos a presidência”. Ele abriu mão da presidência. O Presidente
do PMDB disse que o PMDB não é de comissão parlamentar de inquérito. E, hoje, o Presidente do PMDB
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diz no jornal que, se criarem a comissão parlamentar
de inquérito, o PMDB não faz questão da presidência.
O que está acontecendo? Meu Deus, a que situação chegamos! Um fato como esse, eu não me lembro
de ter ocorrido na história deste País, o que aconteceu
com o nosso querido amigo Demóstenes. O turbilhão
que isso significa, a violência que isso significa!
E outra notícia: um assessor especial do Sr. Cachoeira, velho conhecido nosso que, na época do impeachment, foi quem nos aproximou daquele motorista que fez as denúncias contra o Collor – à época,
brilhante jornalista –, hoje, segundo a informação que
tenho, é, ou foi, assessor de imprensa do Sr. Cachoeira.
O Sr. Cachoeira progrediu, e esse jornalista brilhante,
hoje, é seu assessor, e o Sr. Márcio Thomas Bastos,
ex-Ministro da Justiça, é seu advogado.
Mas a informação que me chegou é que o estado
de ânimo do Sr. Cachoeira é muito angustiante. Lá, na
prisão do Rio Grande do Norte, meu querido Senador
Garibaldi – está lá na sua casa, na sua cidade, Natal
–, dizem que raparam o cabelo dele – eu não acredito
que seja verdade, acho que é mentira – e que, quando
ele vier depor, virá depor algemado, cabelo rapado e
com fardamento de presidiário. A quem me falou isso
– e me mostrou a notícia “contrabandeada” –, eu disse
que, em primeiro lugar, ele não entra na comissão de
inquérito algemado, porque o presidente da comissão
de inquérito, se o vir algemado, manda tirar. Em segundo lugar, não há lugar nenhum do Brasil, em qualquer
situação, em que o preso sai com fardamento de preso
para depor perante a Justiça. E, se viesse, tenho certeza de que o presidente da comissão mandaria tirar.
Mas o importante é que dizem que a situação
do Sr. Cachoeira é de desespero. E que, nesse seu
desespero, ele teria uma metralhadora giratória com
gravação dos últimos anos, o que deixa muita gente
preocupada. Por isso que muitos não querem fazer
parte da CPI. Por isso muitos não quiseram ser relator
na Comissão de Ética. Por isso que o MDB não quer
a presidência, porque dizem que esse Sr. Cachoeira,
angustiado, teria sido preso de madrugada, na frente
de sua esposa e enteado, e que estaria numa situação de falar; mais do que falar, mostrar as gravações
de tudo que tem, envolvendo – só não vou dizer Deus
e todo mundo – todo mundo. E diz a imprensa que é
por isso que está todo mundo recuando, dando um
passo para traz.
Pois não, nobre Líder.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Simon, quero comungar do ambiente que o senhor muito bem descreve da tribuna no dia de hoje,
aqui, no Senado. E não quero acreditar que vai haver
uma reversão da CPI porque – e falei ainda há pouco
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à imprensa – isso não seria nem um mico. Seria um
king Kong. Seria motivo de vergonha nacional uma CPI
anunciada, na semana passada, por todos os líderes de
todos os partidos, após eu e o Senador Pedro Taques
iniciarmos a coleta e as assinaturas, e, de imediato, o
Senador Walter Pinheiro anunciou aqui, no plenário,
que o PT ia também pedir e estava coletando assinaturas; então, não quero acreditar nessa possibilidade.
Agora, existem alguns aspectos que eu não vejo muito
bem no requerimento da CPI. Eu estive numa reunião
dos líderes, na terça-feira passada, aqui. O Presidente
da Câmara visitou o Presidente Sarney, dizendo que
queria a instalação da CPI. Pois bem, o Presidente
Sarney chamou todos os Líderes para essa reunião.
Lá, todos os Líderes foram unânimes em dizer que a
CPMI tinha que existir. Fizemos o requerimento, que
foi para a Câmara. Quando voltou da Câmara, voltou
muito estranho. O requerimento falava da Delta. Veio
da Câmara sem a Delta. No requerimento, estava lá, na
ementa, logo no início: envolvimento do Sr. Cachoeira
com agentes privados e agentes públicos. Isso entra
no final. E, no final, entra um elemento novo para ser
investigado: as chamadas interceptações telefônicas.
Eu aprendi o seguinte adágio: quem coloca muita coisa
para ser investigada é porque não quer investigar nada.
Colocam elementos novos que não estão no centro da
investigação. Sejamos claros: qual é o centro dessa
investigação que tem que ocorrer? São as relações
do Sr. Cachoeira com agentes públicos – Senadores,
Deputados, Governos Estaduais, Governo Federal,
Governos Municipais – e o envolvimento desses para
com os agentes privados. É esse o centro; é esse o
eixo que não pode ser desfocado, que tem que ser o
objeto da investigação. Eu também fico preocupado:
apresentamos a necessidade de se investigar a Delta, mas não querem colocar a empresa como núcleo,
como peça central, como objeto de investigação. Não
sei, será porque o Sr. Cachoeira sabe que essa empresa tem relação com Governos Municipais, Estaduais e
inclusive com o Governo Federal? Eu acredito, até pelo
que tenho ouvido, visto, lido, em todos os jornais, que
a CPI, para ser séria, tem que convocar o Sr. Carlos
Cachoeira, tem que convocar o Senador Demóstenes, tem que convocar os Deputados Federais citados
na Câmara e tem que convocar o dirigente da Delta,
porque ela é citada em todas as partes, em todos os
negócios em que ela está envolvida. Então, só para
concluir, eu ouvi, ainda há pouco, que a CPI vai seguir
o critério da proporcionalidade entre os partidos. Eu
acho que tem que ser assim. É o que reza a Constituição, mas o princípio de funcionamento de CPI não
é esse. O princípio de investigação de CPI, o senhor
sabe muito bem, é investigar e encontrar a verdade. É
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esse o princípio. É a esse princípio que ela deve, de
fato, destinar-se. E não quero acreditar que haja um
movimento para fazer uma CPI sob controle, sem que
de fato se procure e se encontre a verdade. Seria lamentável pela Nação. Cumprimento V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Em
primeiro lugar, o normal em uma CPI é que o presidente seja de um grupo, e o relator, de outro; o normal é
o presidente ser do governo, e o relator, da oposição.
Ou, às vezes, há motivo – e às vezes acontece – de o
Governo preferir o relator. Então, fica com o relator e
dá o presidente para o outro lado. Sempre foi assim.
Mas também, quando se criou a CPI do Mensalão, só
colocaram gente do Governo. Ela passou a ser chamada de CPI “placa branca”.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Chapa branca.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – CPI
chapa branca, e deu no que deu. O Governo tinha a
maioria, ampla maioria – presidente e relator –, mas
há momentos em que a dignidade e a ética falam mais
alto, e os fatos foram aparecendo. O Presidente da CPI,
do PT, e o Relator, do MDB, nosso querido Garibaldi,
tiveram a dignidade de falar com firmeza e buscar a
verdade; tiveram de denunciar, e denunciaram.
Agora, eu digo aqui, com muito carinho; falo,
primeiro, ao Presidente da OAB e falo, segundo, ao
Presidente da CNBB – eles têm muito a ver com o
momento em que estamos vivendo: se hoje, aqui, na
frente do Congresso, estivessem os jovens cobrando,
a manchete do Ancelmo Gois, em O Globo, não seria
essa de uma pizza na CPI do Senado. Não seria essa,
não, como ocorreu na hora do Ficha Limpa, porque nós
estaríamos cercados pela juventude.
Hoje, longa vida ao rei, ao Presidente Sarney,
que está bem. Graças a Deus. Sua saúde vai bem,
obrigado. Rezamos por ele, mas, entrando no hospital, ontem, com um problema de saúde, imaginei que
estaria presidindo os trabalhos a Srª Marta Suplicy,
Primeira Vice-Presidente. O momento era tão importante, a responsabilidade do que nós íamos fazer! E, se
quiséssemos entregar o requerimento de convocação
da CPI, entrega-se para quem?
O Presidente está doente. Doente não, mas está
em estado de restabelecimento, e a 1ª Vice não apareceu. É sinal de que a coisa já estava pré-planejada.
Eu assinei a CPI hoje. Saí à procura. Procurei o Líder
do Governo e disse: “Eu quero assinar a CPI”. Então
foram lá não sei onde e trouxeram o requerimento. Eu
fui a 26ª, falta uma.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Eu
assinei depois do senhor.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Então já tem 27.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) –
Deixe-me dar uma informação. Eu fui depois do
Senador Pedro Simon. Eu assinei, e não tinha 26. Eram
22 ou 23. Talvez não haja número ainda, salvo melhor
juízo. Eu, chegando ao Senado, da mesma forma que
V. Exª – só para dizer –, vim porque queria assinar.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Claro
que confio em V. Exª, mas, além de confiar em V. Exª,
tenho de dizer que eu não vi. Quem me disse foi o Líder
do Governo. Quando eu falei, o Líder do Governo me disse: “A tua já é a 26ª, falta uma”. Se não era, já na conta
o nosso Líder do Governo está se equivocando. Mas,
de qualquer maneira, 23, 24, faltam três. E se terminar
com as três, para quem se entrega? Onde está a Dona
Marta Suplicy? Falaram que ela ia para a embaixada em
Washington. Parece que não vai. Mas ela pelo menos
deveria estar aqui, numa hora tão importante que nem
essa. Se não está é porque essa reunião vazia já era
esperada. Se não está é porque já estava certo que não
seria hoje que se entregaria o documento.
Meu jovem, nesta Casa eu não confio. Eu confio
é na força da imprensa, é nos jovens aceitando a importância do seu gesto de vir aqui na frente.
Quando nós votamos o Ficha Limpa, e aprovamos por unanimidade, muita gente votou com mágoa,
não queria votar, mas teve a inteligência de interpretar
que aquela não era hora de brincar. Não votar naquela hora era ficar marcada perante a opinião pública. E
todos tiveram a dignidade de votar, e votaram. Nesta
CPI vai ser a mesma coisa, a mesma coisa.
A CPI do Impeachment também foi assim, começou devagar. Todo mundo com medo do governo, um
governo forte, poderoso. O que ia acontecer?
O Dr. Ulysses veio ao meu gabinete apavorado:
“Mas Simon, o que é isso? Logo tu, do Rio Grande do
Sul? Com esse negócio de impeachment e não sei o quê,
terminou o Getúlio se suicidando; com esse negócio de
impeachment e não sei o quê, terminou o Jango deposto.
E agora vêm criar um movimento desses, em que não
se sabe como termina? É capaz de terminarem fechando o Congresso. Recém abriram e já fecham de novo!”.
Estava todo mundo assustado. O movimento foi
adiante porque a mocidade foi para a rua. A explosão
do movimento foi quando o Collor mandou o povo ir
para a rua vestido de preto, de luto. Mentira minha,
quando o Collor mandou o pessoal ir para a rua, os
jovens irem para a rua vestidos de verde e amarelo,
e os jovens foram de preto. Queriam que fossem de
verde e amarelo, em solidariedade a ele...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
...cuja propaganda, como candidato, tinha o verde
e tinha o amarelo. E a mocidade lotou o Brasil, sem
ninguém pedir o contrário, por conta dela, de preto. E
cercaram esta Casa, e esta Casa votou. A Ficha Limpa
foi aqui assim e foi lá no Supremo, com todo o respeito,
foi lá no Supremo. E deu no que deu.
Olha, nós estamos numa encruzilhada. Não tem
chance nenhuma de dar empate, de querer levar e ficar
tudo igual e sair na mesma. Não tem. Ou nós saímos
com dignidade, ou nós saímos...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Difícil ser mais desmoralizado. Já estamos no máximo
(Fora do microfone.). E a fórmula que existe é esta:
apurar e levar adiante.
Eu estou com esta notícia aqui da IstoÉ há uns
quinze dias:
Waldomiro Diniz, condenado.
Justiça do Rio de Janeiro condenou Waldomiro Diniz, ex-presidente da Loterj e ex-subchefe da Casa Civil quando o ministro era José
Dirceu, a 12 anos de prisão. Motivo:corrupção
passiva e crime contra a lei de ações. A decisão
se baseia em denúncia do Ministério Público.
Não tive tempo para vir aqui. Esse é o Sr. Waldomiro
Diniz, Subchefe da Casa Civil, que apareceu na televisão
discutindo a comissão da roubalheira com o Sr. Cachoeira.
Mas, na época, diz a imprensa que o Lula se aconselhou, e principalmente com o Sr. Ministro da Justiça,
Sr. Márcio Thomaz Bastos. E o conselho foi não fazer
nada. Foi o Sr. Márcio Thomaz Bastos que teria levantado a tese que o Lula levou adiante: foi caixa dois.
Caixa dois é ilícito, mas não é crime. Não, mensalão foi caixa dois, disseram. Foi caixa dois, foi caixa
dois. E essa tese do Sr. Bastos terminou sendo acatada
pelo governo, mas esvaziada pelo Supremo, quando
o Procurador-Geral da República denunciou quadrilha
organizada e dizendo que o então Chefe da Casa Civil
era o chefe da quadrilha. Tantos anos depois, voltamos:
é o Sr. Cachoeira o chefão.
A diferença é que o Sr. Márcio Thomaz Bastos,
que era Ministro da Justiça, hoje é advogado do Sr.
Cachoeira, por R$ 15 milhões.
Eu sou advogado. Um princípio que deve ser respeitado é que todo réu tem direito a um advogado de defesa.
Mas será que para o Sr. Cachoeira...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Fora
do microfone.) – ...que tem advogado, quantos advogados terá com R$15 milhões?
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E o Sr. Bastos, agora, primeiro, levantou a tese
– parece mentira –, querendo anular todas as provas
porque as provas tinham sido levantadas sem o Supremo ter autorizado ouvir o Sr. Demóstenes. E o Sr.
Demóstenes tem foro privilegiado.
A resposta da Polícia Federal está de uma clareza
absoluta. O Sr. Demóstenes nunca foi ouvido pela Polícia Federal. Nunca teve seu telefone grampeado pela
Polícia Federal. Quem teve, com autorização judicial,
o telefone grampeado foi o Sr. Cachoeira. Os telefonemas eram todos ou o Sr. Cachoeira telefonando para
o Demóstenes ou o Sr. Demóstenes telefonando para
o Sr. Cachoeira. Foi o que o Supremo disse quando
derrubou a tese do Sr. Márcio Thomas Bastos.
Aí apareceu outra tese de que o Sr. Cachoeira
está solicitando a liberdade, que o fato de ele estar
em uma prisão lá em Natal e a mulher não estar lá
está deixando o casal em uma situação muito constrangedora. Ele está se sentindo muito mal longe da
mulher. O Supremo também não aceitou, também não
foi válida essa tese.
Sempre tive uma admiração muito grande pelo Sr.
Márcio Thomaz Bastos. Eu o achei um grande nome,
foi um grande Ministro da Justiça. Tinha respeito por
sua integridade. Hoje tenho mágoa. Achei interessante, achei um ato de grandeza, depois de ter sido Ministro quatro anos, um grande Ministro, sem nenhum
problema, renunciar para ficar na vida particular. Todo
mundo fala que dois ou três dos Ministros do Supremo que foram indicados pelo Lula passaram por S. Exª
o Dr. Bastos. Que tenha seu escritório de advocacia,
que seja excepcional, que seja brilhante, que ganhe
rios de dinheiro, mas faço um apelo ao Sr. Bastos: renuncie a essa procuração. Não vai faltar um mar de
advogados querendo defender o Sr. Cachoeira, principalmente com o dinheiro que ele tem. Não fica bem
para o Sr. Bastos e nem para o Lula o papel que ele
está desempenhando.
Meu jovem Líder Randolfe, lute. Você está em seu
primeiro mandato, no segundo ano, e está pegando
um caso, como Líder, que eu, depois de 30 anos nesta Casa, não vi pior. A diferença é que V. Exª é líder, e
um líder brilhante. E eu sou uma pessoa cujo partido
colocou no limbo. Sou uma pessoa cujo partido gostaria de ver longe. Aliás, já me ofereceram: “Sai que
não tem nenhum problema. Sairá com carta de recomendação, e sem pedido de devolução do mandato”.
Respondi que não. Eu fiz o Partido, fui um dos
que fundou o Partido, e nas horas dramáticas eu estava lá. Os que mandam hoje onde é que estavam?
Então, a não ser esta tribuna, eu não tenho a
chance que V. Exª tem como líder. Participe das reuniões, cobre, dê duro, e tenho certeza que é uma palavra
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de bom senso e de equilíbrio, porque uma realidade
que temos nesta Casa, desculpe-me, é a ditadura das
lideranças. O Presidente e dois ou três líderes.
O falecido Senador Itamar se queixava, no tempo
em que estava aqui, de que ele era líder de um partido
como V. Exª: só tinha ele...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Fora
do microfone.) – Em reunião de líderes, ele citava questão de ordem e dizia que não havia sido chamado, e em
reunião de líderes em que se reuniam dois, o PMDB, o
PT, talvez mais um, o PSDB, e o resto que vinha atrás.
Em primeiro lugar, em reunião de líderes têm que
estar todos os líderes, pelo menos terem sido convocados. Leve adiante isso.
A imprensa está do nosso lado, e isso é muito
bom. O que ainda não aconteceu é a sociedade. Os
jovens ainda não estão entendendo direito o que está
acontecendo. E, por outro lado, cá entre nós, há uma
descrença. As pessoas que me procuram – este final
de semana que fiquei em Brasília – elas olham e não
têm o que fazer. Não dá. Há uma descrença. O comando da Câmara e do Senado, o comando dos partidos
conseguiu vencer essa imagem.
Eu confio, eu creio que a sociedade vai se movimentar e nós vamos correr com a mocidade atrás
nos empurrando. Eu creio, eu acredito. Eu sou um cara
tão otimista que não me surpreende se amanhã o Sr.
Bastos renunciar ao cargo de advogado. Dinheiro já
está provado que, se ele quisesse, teria mil maneiras
de ser, e não é a sua preocupação. A ansiedade pela
amizade que ele tem com o Sr. Cachoeira, de ver o Sr.
Cachoeira sem advogado, não existe.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Acho que o Sr. Bastos vai renunciar. E eu confio demais no Supremo.
Olha, quinta-feira, estarei lá, na última fila, ou de
pé, se não tiver lugar, para assistir à posse do novo
Presidente. Olha, o novo Presidente do Supremo! E a
nova Presidente do Tribunal Superior Eleitoral! É bom
demais! É talvez o momento, para mim, mais alto e mais
dignificante da história do Supremo Tribunal Federal.
Por isso, nesta segunda-feira, cheia de paz... Só
que nunca gostei da paz do cemitério. Eu gosto da paz
da alegria, do debate e da discussão. Mas eu ainda
digo: não vamos parar. Os líderes não vão silenciar.
Ainda que a imprensa dê a entender que a oposição
também está meio não querendo. O negócio já pegou
muita gente. É um governador aqui, é outro ali em
Goiânia. Então, tinha muita gente dizendo: “Não sei
onde vai parar!”.
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E essa notícia vazada, hoje, de que o Sr. Cachoeira está numa posição angustiada e que está doido
para falar e tem gravação que envolve Deus e todo
mundo... Deus, eu sei que está tranquilo, mas uma
grande parte do mundo está assustada.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
o Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka,
2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Anibal Diniz.
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Antes, porém, Senador, temos dois Requerimentos de Informação.
Requerimento nº 294, de 2012, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado
com os arts. 215, 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Fazenda,
no âmbito da Receita Federal, a fim de instruir a PEC
123/2011, as seguintes informações: quais são os tributos
da cadeia produtiva, desde a aquisição da matéria-prima
até a venda ao consumidor final dos fonogramas e videofonogramas de artistas brasileiros e qual a renúncia fiscal
proveniente da aprovação da PEC 123/2011.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os Senadores que concordam permaneçam como se encontram.
O requerimento lido vai a Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Requerimento nº 295, de 2012. Da
mesma forma, requer, nos termos do art. 50, § 2º da
Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e
216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
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solicitadas ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (MDIC), as seguintes informações
sobre importação de CD-R, CD virgem, DVD-R, a fim
de instruir a PEC 123/2011: quais são as empresas importadoras de CD-R e DVD-R que importaram acima de
50 mil unidades/ano nos últimos cinco anos, informar
CNPJ, endereço, especificar valores e tipos de operação.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Ambos os requerimentos são da Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB do Amazonas.
Os requerimentos lidos vão à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT– AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Waldemir Moka, Senadora Vanessa Grazziotin, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, gostaria de fazer o registro de três assuntos
no pronunciamento de hoje.
O primeiro deles é que aconteceu hoje em Rio
Branco, no Estado do Acre, o Encontro Nacional da
União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos
Estaduais, que contou com a presença de parlamentares de quatorze Estados da Federação lá em Rio
Branco, na sede da Assembleia Legislativa do Estado.
Nesse encontro da Unale, discutiu-se sobre a dívida
dos Estados e uma forma de se tentar diminuir a carga
desses parcelamentos que têm levado muitos Estados
à completa inviabilidade econômica.
Quero dizer que o Estado do Acre se sente honrado em receber esse encontro. Faço um cumprimento
especial ao presidente da União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais, o Deputado Estadual Luís Tchê, que é um Deputado do PDT do Acre
e que tem conduzido com muita competência a União
Nacional dos Legisladores.
Como disse, hoje, nesse encontro em Rio Branco, houve um amplo debate exatamente sobre a situação difícil pela qual passam os Estados que sofrem
muito com seus endividamentos, no que diz respeito
aos encargos sociais.
Ao mesmo tempo, quero dizer que o Vice-Governador do Estado, César Messias, representou o Governador Tião Viana no encontro e fez uma exposição
importante sobre a situação econômica do Estado,
principalmente no que diz respeito à adimplência do
Estado do Acre em relação a todas as negociações de
suas dívidas. Ele deixou muito claro que o Estado do
Acre tem hoje uma dívida inferior a sua receita líquida.
Essa não é a realidade da maioria dos Estados. Nós
temos Estados da Federação que estão devendo até
duas vezes e meia a sua receita líquida, ao passo que
o endividamento do Estado do Acre, por exemplo, não
compromete integralmente uma receita líquida anual.
Isso dá a entender que há uma tranquilidade no
que diz respeito à condução econômica do Estado,
principalmente no que tange à adimplência junto aos
organismos financiadores, junto ao Governo Federal.
Isso dá condição de governabilidade, mas, ao mesmo
tempo, o Estado do Acre se soma aos demais Estados
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da União, porque é preciso reduzir os juros dessas dívidas, porque cada ponto percentual que se tira dessa
dívida, principalmente no que diz respeito aos juros e
à correção monetária, significa maior folga financeira
para investimento naquilo que é finalidade do Estado:
nas políticas públicas de saúde, de educação, na produção, na geração de emprego.
Por isso, essa pauta que foi tratada hoje no Acre
pela União Nacional dos Legisladores é algo que tem
a nossa mais irrestrita solidariedade. O Deputado
Luís Tchê, Presidente Nacional da Unale, tem nossa
consideração, nosso respeito e nosso cumprimento
especial pela realização desse encontro de tamanha
importância lá no nosso Estado do Acre.
O segundo assunto de que eu gostaria de tratar
muito rapidamente, Sr. Presidente, para entrar depois efetivamente no tema do meu pronunciamento,
é uma espécie de protesto à nota do Ricardo Noblat,
do jornal O Globo, dizendo que a Presidenta Dilma
não manda, deixando a entender que quem manda é
o Presidente Lula.
Eu acho essa nota descabida, preconceituosa e
ofensiva à nossa Presidenta Dilma. Se há algo de que
o povo brasileiro, que tem feito uma avaliação cada vez
melhor da ação da Presidenta Dilma à frente do nosso
País, não tem dúvida é exatamente a certeza de que
ela está no comando do País, tomando as suas decisões, a maioria delas com acerto.
Não é admissível que essas insinuações continuem acontecendo, como se a Presidenta Dilma fosse uma pessoa desavisada, que não estivesse atenta
às coisas que estão acontecendo no Brasil, aqui no
Parlamento, no seu Governo, e se o Presidente Lula
estivesse influindo sobre as tomadas de decisões.
É bom que fique claro que existem questões polêmicas a serem resolvidas no Partido dos Trabalhadores,
existem divergências em relação à Bancada do Partido
dos Trabalhadores – tanto aqui no Senado, quanto na
Câmara, não há um entendimento uníssono a respeito
de todos os temas. Temos muitas polêmicas a serem
clareadas em relação à Bancada do Partido dos Trabalhadores, mas não temos nenhuma dúvida de que
quem comanda o Brasil é a Presidenta Dilma, com sua
equipe de ministros, e que todas as responsabilidades
pelos acertos e possíveis erros que possam acontecer
na sua gestão são inteiramente da Presidenta Dilma.
Eu considero que essa nota do Ricardo Noblat
chega a ser ofensiva e preconceituosa com a nossa
Presidenta Dilma e, por isso, o meu protesto e a minha tranquilização ao povo brasileiro, que elegeu a
primeira mulher Presidenta do Brasil, no sentido de
que a Presidenta Dilma continua, sim, no comando. É
ela quem dá as orientações para os seus ministros,
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a partir da sua análise estratégica, e ela é quem está
na condução, no comando do nosso País. Então, não
faz sentido tal afirmação. As divergências que possam
haver em relação à Bancada do Partido dos Trabalhadores e pontos, digamos, divergentes, também, em
relação à sintonia ou não com o comando do Palácio
do Planalto, eu entendo como de inteira normalidade
no processo político.
Agora, as insinuações de que o Presidente Lula,
terminado o seu tratamento do câncer, estaria tomando
as decisões à frente da Presidenta Dilma não procedem.
Isso não faz sentido e é, no mínimo, ofensivo à
competência e à dignidade da Presidenta Dilma, que
tem demonstrado, desde o início, a sua total firmeza
na condução dos destinos do Brasil.
Então, nesse sentido, deixo aqui o meu protesto e
faço esta minha manifestação pública em solidariedade
à nossa Presidenta Dilma. E, em todas as discussões
que continuará havendo sobre os temas mais polêmicos que estão em pauta hoje no Brasil, seja na Câmara
Federal, seja aqui no Senado, tenho certeza de que
as opiniões serão manifestas, e a nossa Presidenta
tranquilamente vai ter também as suas opiniões, sendo
elas aceitas ou não. Mas ela tem opinião firme e bem
construída em relação a cada um dos temas em pauta.
E gostaria de registrar nesta segunda-feira que,
mesmo em um cenário internacional desfavorável por
conta da crise nos países mais desenvolvidos, iremos
trabalhar, no Brasil, com uma perspectiva econômica
positiva para este final de 2012 e início de 2013.
De acordo com o texto encaminhado ao Congresso pelo Executivo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2013 apresenta aperfeiçoamentos para aumentar
a transparência na execução orçamentária e traz parâmetros otimistas para o desenvolvimento nacional.
O projeto da LDO para 2013 aponta para um
crescimento econômico moderado, mas constante até
2015: segundo projeções do Ministério do Planejamento, o Produto Interno Bruto terá crescimento real de
5,5% em 2013, de 6% em 2014 e de 5,5% em 2015,
lembrando que o crescimento do nosso PIB em 2011
foi na taxa de 2,7% e que temos uma previsão, agora
para 2012, de crescimento de 4,5%.
Já falamos a esse respeito aqui no plenário e
voltamos a repetir: o nosso crescimento é sólido. É um
crescimento moderado, mas muito consistente e principalmente com distribuição de renda. Aí está o grande
diferencial em relação ao percentual do PIB do Brasil
quando comparado aos demais países integrantes do
grupo de emergentes. Os demais países do grupo de
emergentes têm um crescimento maior do que o do
Brasil, mas não têm a distribuição de renda e o investimento em seguridade social que temos em nosso País.
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Por isso é algo a ser considerado no que diz respeito ao nosso crescimento de 2,7%, que é um crescimento sólido.
O que aconteceu em 2011, apesar de pequeno,
nós teremos a continuidade desse crescimento para
2012 chegando a 4,5%, em 2013 a 5,5%, em 2014
chegaremos a 6% e em 2015 a previsão é de 5,5%
de crescimento no nosso PIB.
Segundo o projeto da LDO, para o próximo ano,
haverá uma progressiva queda das taxas de juros reais, em função dos avanços estruturais da economia
brasileira, e a manutenção da política fiscal com a geração de superávits primários.
A meta do superávit fiscal será mantida em
R$155,9 bilhões, ou 3,1% do PIB, ficando as estatais
liberadas de fazer superávit, para garantir os investimentos de que o País tanto precisa.
Sobre a questão dos juros, a taxa básica, a taxa
Selic, atualmente em 9,75%, está prevista para atingir o patamar de 9% em 2013, de 8,5% em 2014 e de
8% em 2015.
Inclusive, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, se reunirá amanhã e vai avaliar
a possibilidade de uma nova queda dos juros básicos,
com base na conjuntura econômica interna e externa
do País.
A expectativa do mercado financeiro segundo nos
informam agências de notícias, é que o Banco Central
promova um corte de 0,75 ponto percentual na Selic,
o que já anteciparia o nível da Selic previsto para o final do ano na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Então, nós teremos a possibilidade, nessa reunião que acontece amanhã do Copom, de termos uma
redução de 0,75 ponto percentual na taxa Selic, fazendo com que a nossa taxa atinja os 9% que já estão
programados na LDO para 2013.
Vale também lembrar que o Governo trabalha firmemente para baixar os juros para o consumidor final.
A própria Presidenta Dilma vem cobrando com
insistência a redução de juros dos bancos oficiais, o
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.
A Caixa Econômica Federal anunciou um corte
nas linhas de crédito pessoal, cartão de crédito e cheque especial, por exemplo.
O Banco do Brasil anunciou medidas para reduzir
as taxas de juros das principais linhas de créditos para
pessoas físicas, micro e pequenas empresas.
O Governo diz claramente que o juro alto é um
entrave ao crescimento e inicia uma resposta a um
problema antigo: o alto nível do spread bancário, que
é a diferença entre os juros que os bancos pagam
para captar recursos e as taxas que eles cobram dos
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seus clientes. Esse é um bom começo, é um bom encaminhamento.
Mas, Srs. Senadores, voltando à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013, sabemos que essa lei,
além de orientar a elaboração do Orçamento da União,
dispõe ainda sobre as alterações na legislação tributária e pode autorizar a criação de cargos, empregos
e funções e a alteração da estrutura de carreiras. As
principais partes do projeto da LDO tratam da política
fiscal, cenário econômico, metas fiscais, prioridades da
administração pública e despesas obrigatórias.
Para o salário mínimo, as estimativas que estão
no projeto são o resultado da lei aprovada no Congresso em 2011, pela qual ficou estabelecida uma política
de reajustes do salário mínimo até 2015.
Dessa forma, o salário mínimo, hoje de R$622,00,
está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para
R$667,75 em 2013. E, para 2014, a previsão é que o
salário chegue a R$729,20 e para o ano de 2015 o
salário mínimo será de R$803,93.
Além disso, segundo o Ministério do Planejamento, os investimentos públicos vão continuar induzindo
o crescimento econômico. Teremos aí destaque para
os investimentos para a Copa do Mundo de 2014, para
as Olimpíadas de 2016 e a continuidade do Programa
de Aceleração do Crescimento, o PAC, e do Programa
Minha Casa, Minha Vida, tudo isso consorciado com o
Programa Brasil Maior, que visa dinamizar e dar maior
condição de competitividade à indústria nacional.
Podemos afirmar que o Brasil reúne hoje boas
condições para enfrentar a atual instabilidade internacional provocada pela crise nos principais países
desenvolvidos do mundo. O Brasil conta hoje com um
mercado robusto, tem sólidas reservas cambiais e controle da inflação e solidez fiscal. Além disso, contamos
com o empenho na geração de emprego e renda.
Os últimos dados apresentados pelo Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados, o Caged,
do Ministério do Trabalho, apontaram nessa segunda-feira que houve comportamento favorável do emprego
no mês passado, refletido em seis dos oito setores de
atividade econômica contabilizados.
Ainda que a criação de vagas com carteira assinada em março tenha diminuído nos três primeiros
meses deste ano, com 141 mil vagas a menos do que
no primeiro trimestre do ano passado, e tenha havido
queda de vagas em março na comparação com fevereiro, o número de vagas de trabalho subiu na comparação de março deste ano com março do ano passado.
Foram criados 111.746 postos de trabalho com
carteira assinada em março deste ano, o que representa um aumento de 20,57% sobre o mesmo mês do
ano de 2011, quando foram criados 92.675 postos de
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trabalho. Os destaques ficaram por conta do setor de
serviços, com 83 mil contratações; construção civil, com
36 mil admissões; e comércio, com 6.400 admissões.
Nos últimos 12 meses, tivemos aumento de 1,761
milhão postos de trabalho, o que equivale à expansão
de 4,82% no número de empregos. Já entre janeiro de
2011 e fevereiro de 2012, houve crescimento de 6,33%
sobre dezembro de 2010.
O que temos neste ano é a confirmação de uma
política econômica consistente para garantir resultados
mais favoráveis nos próximos anos.
Mais uma vez, cabe-nos, no Congresso Nacional,
aqui no Senado Federal e na Câmara dos Deputados,
apoiar, cobrar e, principalmente, votar medidas que serão a base da nossa lei orçamentária para o próximo
ano. E temos que fazer a discussão no mais elevado
nível dos temas que dizem respeito ao nosso País e,
principalmente, buscar todos os entendimentos possíveis e necessários para garantir a continuidade dos
investimentos que estão sendo feitos no nosso Brasil,
visando a diminuir as desigualdades sociais e regionais e, fundamentalmente, elevar a condição de vida
do nosso povo, atacando aquilo que está no centro
das preocupações da nossa Presidenta Dilma, que é,
justamente, combater a exclusão social e fazer com
que mais e mais brasileiros tenham ascensão social
e melhorem suas condições de vida.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Anibal Diniz?
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Um
aparte, com prazer, ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador,
eu queria, com alegria, comentar o discurso de V. Exª,
principalmente com relação a um tema ao qual dediquei
grande parte da minha vida e que hoje vejo o resultado
positivo, não só eu, mas muitos militantes desta causa, a causa do salário mínimo. Quando o Presidente
Lula fechou o acordo com as centrais sindicais – e
eu participei da apresentação do projeto original que
propunha a inflação mais o dobro do PIB e, depois, no
acordo, ficou estabelecida a inflação mais o PIB –, e eu
era parceiro de todas as centrais e também do acordo
firmado com o Presidente Lula, muitos diziam que nós
estávamos sonhando. O acordo original do Presidente Lula com as centrais e com o Congresso era que o
salário mínimo subiria a inflação mais o PIB até 2023.
Nós tivemos a ousadia de dizer que, em 2023, o salário mínimo estaria acima de US$1 mil, ou seja, um
salário mínimo de Primeiro Mundo. Percebemos que o
salário mínimo, em 2015, estará acima de R$800,00.
Se projetarmos para 2023, seriam praticamente mais
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oito anos, com certeza absoluta, chegaremos, nessa
data, como foi a discussão inicial, a um salário mínimo
no Brasil acima de US$1 mil. Quero dizer que, quando
estive com a Presidenta Dilma conversando sobre o
salário mínimo, e naquela data histórica votamos com
muita convicção de que era uma política correta, ela
disse: “Enquanto eu estiver aqui, eu garanto”. No futuro, se o nosso projeto continuar, é claro que ele vai
até 2023. Então, quero apenas cumprimentar V. Exª
por ter aprofundado o debate das previsões, para os
próximos anos, do Orçamento e do salário mínimo. Os
dados que V. Exª me dá eu os confirmo com alegria.
Não estou vendo nenhum caos na área do emprego.
V. Exª mostra que, com relação aos dados de março
do ano passado e de março deste ano, estamos crescendo. Então, como tenho dito, vamos devagar com o
andor, não é esse apocalipse todo não, a economia
está indo bem. A última posição da Presidenta Dilma
merece o elogio de todos os Senadores, tanto da situação quanto da oposição, que é a questão da taxa dos
juros, sobre a qual não vou falar agora, mas foi eixo do
meu pronunciamento hoje. Inclusive, li o editorial da Istoé Dinheiro, um belo editorial fortalecendo a iniciativa
da Presidenta Dilma em relação à taxa de juros. Enfim,
faço o aparte cumprimentando V. Exª. V. Exª sabe que,
às vezes, vou à tribuna questionar alguns pontos. Acho
que faz parte do bom debate entre todos nós. Mas, por
outro lado, o conjunto de seu pronunciamento e a última medida de combater firmemente, energicamente a
taxa de juros, começando pelo Banco do Brasil e pela
Caixa Econômica Federal, mas que vai repercutir nos
bancos privados, com certeza absoluta, só merece os
nossos elogios. Parabéns a V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Senador Paim, o aparte que V. Exª faz deve ser incorporado
na íntegra, porque ele traz muita qualidade e agrega
valor ao meu pronunciamento, uma vez que V. Exª
tem toda a legitimidade do mundo para tratar desse
tema, principalmente quando se fala do ganho real do
salário mínimo, da política de geração de empregos
e de todo o esforço que o Governo tem feito no sentido de fazer com que o nosso crescimento seja um
crescimento sólido, um crescimento sustentável e um
crescimento com distribuição de renda. Então, quando
fazemos este pronunciamento mostrando quais são
as previsões iniciais para a LDO de 2013 e a previsão
do crescimento do nosso PIB para 2012, 2013, 2014
e 2015, é exatamente com a intenção de tranquilizar
o ambiente, para dizer que nós estamos no caminho
certo, que nós temos toda a tranquilidade do mundo
para fazer uma discussão serena, porque quem está
no comando é a Presidenta Dilma, e a equipe econômica da nossa Presidenta tem consciência do quan-
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to ela é exigente e do quanto ela está comprometida
no sentido de fazer o Brasil continuar crescendo com
distribuição de renda, seguindo o seu objetivo central:
elevar o padrão de vida do povo brasileiro e diminuir
as desigualdades regionais, fazer com que as pessoas, cada vez mais, elevem suas condições de vida e
melhorem o seu padrão de vida.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Como orador inscrito, concedo a palavra ao Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente; Srs. Senadores; Senador Paim; aqueles
que nos veem e nos ouvem pelos meios de comunicação desta Casa – TV Senado e Rádio Senado –,
Senador Moka, o meu sentimento nesta tribuna hoje
é um misto de decepção, com sentimento de perda,
coração angustiado, mas também cheio de esperança,
porque eu não sou homem de perder a esperança e
entregar os pontos antes da hora.
V. Exª tem acompanhado a nossa peregrinação,
a peregrinação do meu Estado, a peregrinação das
forças políticas, das organizações sociais, do cidadão
anônimo, daquele que, lá, recolhe imposto, daquele
que tem a saúde, a educação e o transporte, pois,
parte significativa vem dos incentivos fiscais do Fundap... Nós fomos duramente golpeados com o advento
dos royalties. Colocaram na nossa conta e na conta
do Rio de Janeiro a miséria do Brasil. Colocaram na
nossa conta e na do Rio de Janeiro todo o sofrimento
e pobreza do povo brasileiro, o empobrecimento dos
Estados e dos Municípios, como se Rio e Espírito
Santo fossem dois Estados de um povo milionário, de
um povo abastado, como se toda a riqueza deste País
ficasse simplesmente com estes dois Estados: Rio e
Espírito Santo, em detrimento da miséria vivida pelos
demais entes Federados.
O baixo IDH do Maranhão é culpa nossa. A pobreza periférica de Pernambuco, da Paraíba, os bolsões de miséria instalados em São Paulo são culpa
dos Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.
Isso é uma brincadeira de mau gosto! Essa é
uma falácia a que fomos submetidos ao longo do ano
passado. E V. Exª sabe qual foi a nossa luta, o nosso
enfrentamento.
Mas a minha maior dor é saber que os Parlamentares são pessoas esclarecidas, tão esclarecidas
que sabem que a riqueza do petróleo é de todos, diz
a lei, mas sabem também que royalty não é petróleo,
é pagamento de passivo social, de passivo ambiental
nos Estados produtores. E aí fizeram uma lei infame,
a chamada Emenda Ibsen Pinheiro, lá do seu Esta-
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do, Senador Paim, uma emenda safada, cretina, uma
emenda eleitoreira, indigna e que foi ratificada por este
Senado, ratificada por este Senado, mesmo tendo a
compreensão de que royalty não é petróleo. Esta é
a minha vergonha: saber que são homens esclarecidos, que sabem que royalty não é petróleo, royalty é
pagamento de passivo ambiental, royalty não é energia, .royalty não é minério, é o pagamento de passivo
ambiental.
Nós precisamos discutir o Pacto Federativo.
Então, o meu Estado, o Espírito Santo, Senador
Paim, sofre duas pancadas: primeiro, o royalty – estamos vivendo a grande celeuma, que voltou para a
Câmara –, e agora o Fundap.
Venho a esta tribuna, Senador Moka, Senadora
Vanessa, para tratar desse assunto. Aliás, Senadora
Vanessa, mês passado, V. Exª se pronunciou aqui falando de sua solidariedade e da necessidade de não
fatiarmos e de discutirmos o Pacto Federativo, o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios e a
questão dos incentivos.
V. Exª é de um Estado que tem a Zona Franca.
Eu chamo a atenção de V. Exª e a do Presidente Moka
para dizer que o Presidente Sarney – que desejo que
tenha uma boa e rápida recuperação; está internado
e, graças a Deus, foi acudido rápido, pois havia um
comprometimento de uma veia do coração dele da
ordem de 70%, e ele quase teve um infarto aqui, mas
passa muito bem, graças a Deus – quis abrir uma zona
franca no Amapá. A Senadora Vanessa era Deputada
Federal. A bancada Federal se manifestava lá, e aqui
Arthur Virgílio virava um siri na lata. E eu me juntei ao
Arthur, porque era covardia. Se você abre precedente
e começa a abrir zona franca em todo lugar deste País
é para penalizar Manaus, o Amazonas. E o Fundap,
Senador Paim, é como se estivessem tirando a nossa
zona franca sem pena e sem dó.
O meu registro, nesta tribuna, é o de quem faz
um apelo emocionado.
O Sr. Guido Mantega, depois de 15 dias de silêncio, sem atender a um governador – olha, Sr. Guido,
desta tribuna, eu já disse algumas coisas que se cumpriram. Lembro-me do Sr. Palocci, quando eu disse:
“Olha, Sr. Palocci, vou mandar-lhe um recado, dado
por Salomão, nem fui eu, foi Salomão quem disse que
a arrogância precede à ruína”. “Sr. Guido Mantega, a
arrogância precede a ruína. Sr. Guido Mantega, a arrogância precede a ruína” –, 15 dias sem receber o
Governador de Goiás, o Governador de Santa Catarina, numa atitude deselegante como Ministro, como
se estivesse dizendo: “Eu não quero conversa com
vocês. Vamos passar o rodo e acabou. Está determinado: amanhã, nós vamos passar o cerol; não tem
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conversa”. E, hoje, à tarde, ele recebeu o meu Governador, Renato Casagrande, que está aqui peregrinando. Nesse momento, S. Exª se encontra batendo de
porta em porta, pedindo pelo amor de Deus, porque
simplesmente a conversa com o Sr. Guido Mantega
foi conversa de bêbado para delgado. Ele viu como
se fosse cego e ouviu como se fosse surdo e deixou
claro que, amanhã, na Comissão, na CAE, a base do
Governo vai passar o rodo.
Hoje é meu Estado, amanhã pode ser o seu, Senador Moka. Não foi o seu, o seu não entrou na dança, a tubulação do gás da Bolívia passa por lá. O seu
Estado tinha uma beirinha para pagar um preço. Em
princípio, estava junto com a gente, porque ia tomar
uma pancadinha também do Sr. Guido Mantega e da
Presidente Dilma – infelizmente –, mas o Delcídio do
Amaral meteu o pé na porta, Senador Paim. Delcídio do
Amaral meteu o pé na porta e bateu na mesa e falou:
“Eu sou deste partido, Eu sou do partido da Presidente.
Vocês não vão me atropelar dentro do meu Estado, não
vão acabar com a minha história política. Vocês não
vão me desmoralizar”. Aliás, discurso que eu queria
ver os Parlamentares do PT do meu Estado fazerem.
Meteu o pé na porta! E ele tinha de fazer isso mesmo.
Mas estava do lado dele o Moka, estava do lado dele
o Senador do meu partido, nosso Antonio Russo, que
substituiu a nossa querida Marisa Serrano, e logo, logo
o Governo achou uma compensação.
Quando vejo o Senador Armando Monteiro fazer
discurso em nome da indústria – e é verdade, precisamos salvar a indústria, a indústria não pode quebrar, a
indústria gera emprego; emprego é honra, é comida na
mesa, é honra, não é Senador Paim? Precisa-se gerar
emprego, precisa-se gerar trabalho –, mas para salvar a indústria é preciso matar o Espírito Santo? Será
que não tem uma fórmula, Senador Moka? É preciso
matar Santa Catarina? É preciso matar Goiás? Estava
planejado também na lista das mortes o seu Estado?
Será? Eu sei que não.
Este País tem crescido. Deus tem abençoado este
País. A mão de Deus tem estado sobre este País. Este
País é privilegiado. Este País tem prosperado. E o meu
Estado não merece essa covardia, porque é um Estado
que fez o seu dever de casa, fez o seu dever de casa.
E o seu Estado saltou essa fogueira, Presidente Moka,
porque Delcídio do Amaral meteu o pé na porta. Eu
vi Marcelo Déda, Governador pelo PT, meter o pé na
porta e dizer: “Eu tinha 14 anos de idade quando eu fiz
este partido. Andei pelas ruas, e o povo não entendia
nada; outros tinham medo do PT, e eu querendo que
o povo assinasse a ficha para fazer o PT no meu Estado, e depois de eu chegar a Governador do Estado,
não é alguém que chegou ao partido ontem que vai
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acabar com a minha história não!”. Fala do Déda. “Não
vão tirar um centavo de Sergipe”. Fala do Déda. E não
está certo, Senador Paim? Não está certo, Presidente
Moka? Está certo. Não está, Presidente Moka?
É o que nós precisamos ouvir, é o que nós precisamos ouvir!
Essa atitude da Presidente Dilma vai gerar uma
coisa: a ex-Ministra Iriny, que é do PT, é candidata a
Prefeita de Vitória. Essa atitude da Presidente Dilma
e do Guido vai simplesmente aniquilá-la.
O Prefeito João Coser está saindo agora, depois
de oito anos. E hoje eu vi uma frase, no jornal, de um
leitor, dizendo assim: “O PT quebrou Vitória. Agora,
Dilma quer quebrar o Espírito Santo.”
Presidente Dilma, eu lhe imploro, até em nome
do seu partido. Para eu chegar aqui e implorar alguma
coisa... Eu fico até com vergonha, porque eu a ajudei
a ser Presidente. Fui para a rua pregar isso, fui para
a rua enfrentar, mas, a gora, eu estou pedindo pelo
amor de Deus. Imagine aonde chegamos!
Eu quero pedir a sensibilidade dos Senadores.
Senador Paim, amanhã é o seu Estado
Senador Moka, o canhão pode se voltar para o
seu Estado um dia novamente, e os senhores terão
em mim solidariedade.
Aos Senadores da CAE, eu peço solidariedade.
Vocês sabem que nós precisamos discutir o Pacto Federativo; vocês sabem que nós precisamos discutir o
Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados;
o Governo precisava fazer uma passagem decente,
sem tensão, de maneira que o povo do Espírito Santo,
lá na frente, olhe para trás e nem se lembre que houve
o Fundap – a mesma coisa com Santa Catarina, com
Goiás. Mas nós vamos ser punidos abruptamente. A
lei entrará em vigor mesmo em janeiro de 2013, e que
se lasque, que se lasque, o Espírito Santo!
Fez o dever de casa, como um aluno que passa
em todas as provas, estuda muito, faz o dever de casa,
dá um banho em todo mundo. Durante três anos do
Governo Paulo Hartung, o Estado cresceu, na média,
mais do que o País. Um Estado que estava quebrado
no começo do Governo Lula – quebrado! –, e que o
crime organizado tentou ajoelhar. Mas não ajoelhou
porque o povo é trabalhador.
Fez o dever. Aí chega no final do ano, o diretor,
junto com os professores, fala: “Vamos punir esse aluno
aí porque ele estudou muito. Vamos punir esse aluno
porque ele sabe as coisas. Vamos puni-lo porque ele é
equilibrado. Ele não é bagunceiro. Chega cedo à aula.
Porque ele faz todas as pesquisas e dá um banho nas
provas. Pune esse aluno!” É assim? É. E o Espírito
Santo está pagando esse preço.
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O meu Partido – e sei que terei solidariedade com
o voto do Senador Blairo, que governou e sabe que
esse tipo de comportamento é nefasto e inconsequente... Quero solidariedade deste bloco agora: PTB, PSC
e PR, Senador Gim Argello, para que possamos dar
equilíbrio. Esta é a Casa do equilíbrio. Esta é a Casa
do bom senso. Amanhã, na CAE, precisamos do bom
senso, Srs. Senadores. Precisamos de equilíbrio. Não
podemos abruptamente fazer uma coisa como essa
só para agradar o Governo.
Amanhã, quando vocês precisarem de solidariedade, a Bíblia diz que com a medida com que medirdes vos medirão a vós. E tudo o quanto quereis que os
outros vos façam, façais vós também. Se fosse com os
seus Estados, vocês estariam agonizando, sofrendo,
como estamos agora.
É um assunto absolutamente sério, Senador Paim,
e que o Governo não tem a mínima sensibilidade. Presidente Dilma, fui para rua porque acredito na senhora.
E vou continuar acreditando, até porque, Senador Paim,
quando o Governo Paulo Hartung começou, o Governo
Lula começou, o nosso Estado quebrado, fomos até
Lula – eu era o coordenador da bancada –, pedindo,
Senador Moka, para ele fazer antecipação dos royalties do petróleo para salvarmos o Estado.
Ele falou que não sabia como fazer isso, que ele
estava começando o governo e nem conhecia essas
contas. Mas ele sabia que não podia fazer, porque não
tinha noção do preço do petróleo quando a gente fosse
começar a pagar. E ele estava certo. E falou: “Mas não
vou desanimar. Vou consultar o Ministro das Minas e
Energia.” Viu, Senador Moka? E consultou.
Sabe o que o Ministro das Minas e Energia falou?
Não pode, Presidente. Isso é loucura. Não dá para fazer, porque não sabemos quanto vai custar o barril na
época do pagamento. É loucura. Não dá para fazer,
Presidente. Mas esse Estado precisa sair do buraco,
o Ministro falou. E nós acreditamos num Brasil novo,
sob a sua administração, e vamos trabalhar para isso.
E precisamos e acreditamos no Espírito Santo.
Presidente, vamos arriscar. E mandou, antecipou, 500 milhões para o meu Estado. Sabe quem foi
esse Ministro, Senador Moka? Dilma Rousseff. Agora,
pergunto, Ministra Dilma Rousseff, Presidenta da República: a mão que ajudou a salvar agora vai matar? A
mão que ajudou a salvar agora vai matar? Ainda acredito na sensibilidade. Acredito que o Líder vai receber
uma orientação. Tenho esperança e fé em Deus. Aí de
mim se não tivesse fé em Deus! Foi para isso que fui
mandado para cá, para acreditar até o final.
Então, apelo à sensibilidade dos Srs. Senadores. Eu apelo. Amanhã, Senador Moka, o senhor vira
Governador do seu Estado. Amanhã, Senador Paim,
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o senhor vira Governador do seu Estado ou qualquer
um outro Senador e vão saber qual é a dor. Hoje, Renato Casagrande peregrinando e batendo de porta
em porta, de porta em porta, e ouve uma conversa
fria, calculista que ouviu do Sr. Guido Mantega... Guido Mantega, a arrogância precede a ruína. Este País
não é seu; esse dinheiro não é seu. Eu penso na dor
desse Governador.
Encerro o meu pronunciamento apelando para a
sensibilidade dos Srs. Senadores.
Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Magno Malta, estou aqui esperando a minha inscrição.
V. Exª é o último orador na tribuna. Quero dizer-lhe que
pode contar com minha solidariedade. Se eu estivesse
em sua situação – e por isso falo com a maior tranqüilidade – estaria na tribuna com o mesmo discurso. V.
Exª está agindo corretamente. Nós, Senadores, além
das questões específicas da conjuntura, da política
nacional, temos obrigação de defender os interesses
dos nossos Estados. Por isso, V. Exª está coberto de
razão ao fazer essa defesa e de querer que haja uma
compensação. V. Exª não é contra que se faça uma discussão ampla sobre o tema, sobre o pacto federativo,
que se avance na reforma tributária, no Fundo de Participação dos Estados, mas que o seu Estado não seja
prejudicado. Esse é o eixo do seu pronunciamento. Por
isso, só posso cumprimentá-lo. Vi aqui, em um certo
momento, o Senador Lindbergh fazendo um discurso
duro, firme, em defesa dos interesses do Estado do
Rio de Janeiro. E disse a ele, como digo a V. Exª, que
faria um discurso no mesmo tom que V. Exªs estão fazendo. V. Exª está agindo corretamente na busca de
uma solução. Quero dar esse testemunho. Eu fui testemunha de sua verdadeira cruzada nacional em defesa
do nosso projeto, para reeleger o nosso projeto com a
Presidenta Dilma. V. Exª foi aos outros Estados, mas
foi também ao Rio Grande do Sul, quando havia uma
avalanche de denúncias infundadas contra a Presidenta, jogando o povo evangélico em relação à reeleição
dela. V. Exª foi lá para dar o testemunho de que nada
daquilo procedia. Meus cumprimentos a V. Exª
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Quero dar um outro testemunho que acrescento ao meu
pronunciamento, enriquecendo-o, pela sua história,
pela sua biografia. A sua palavra enriquece o meu
pronunciamento.
Mas quero dar outro testemunho para V. Exª. Hoje,
eu não sou nem recebido por ela. Olha, a arrogância
precede a ruína. Não fui eu quem escreveu isso. Foi
Salomão. A arrogância precede a ruína.
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Eu gostaria de fazer um registro, Sr. Presidente,
a uma nota setorial nacional GLBT, do PT, sobre o posicionamento do Senador Lindbergh Farias.
Na semana passada, o Senador Lindbergh me
aparteou. Eu fazia um pronunciamento em defesa do
Pastor Silas Malafaia, processado pelo grupo GLBT.
Houve a manifestação de um procurador complemente equivocada, com uma denúncia montada, porque o
Pastor Silas Malafaia, na televisão, referiu-se à Marcha
do Orgulho Gay, em São Paulo, salientando que eles
levaram para avenida os símbolos da Igreja Católica
em posições sensuais.
V. Exª é católico. As pessoas que estão me vendo
são católicas. Você gostaria de ver os santos da sua
Igreja, São José, São Cosme e São Damião, Nossa Senhora, na avenida, em posições sensuais? Eles estão
querendo agredir quem? Desrespeitar quem? Porque
quem quer respeito tem que dar respeito.
Simplesmente, o Pastor Silas Malafaia estranhou,
porque, há muito tempo, um pastor da Igreja Universal
chutou uma santa na televisão, e parecia que o mundo
ia acabar. A Igreja Católica veio para cima, junto com
a Globo e com todo mundo para destruir todo mundo.
“E, agora, ficaram calados”? Ele disse: “Não, tem que
reagir!” E isso custou a ele um processo.
Eu vim defender, e o Lindbergh me aparteou. Por
causa do aparte dele, saiu essa nota...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...que
quero ler na íntegra. Sr. Presidente, permita-me, porque é importante:
Na última terça-feira, 3 de abril, o senador
petista pelo Rio de Janeiro, companheiro Lindbergh Farias, fez um aparte ao pronunciamento do
representante capixaba naquela Casa, o [pastor]
fundamentalista [prestem atenção; isso é com
relação a mim – e Senador Magno Malta (PR).
Magno Malta é um dos maiores ícones
do obscurantismo, tenaz opositor dos direitos
humanos, sobretudo dos direitos da população
[LGBT] (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais.
Em seu pronunciamento homofóbico [sou
eu], o senador faz ataques contra o movimento pelos direitos humanos das pessoas LGBT,
propagando fantasias com a existência de um
‘império homossexual’. Magno Malta também
faz a defesa de um dos principais inimigos da
cidadania homossexual, o pastor Silas Malafaia, conhecido por incitar [...] e se opor ao
PLC 122 [...].
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Para a perplexidade da militância petista
e de todo o movimento social LGBT brasileiro,
assistimos ao senador Lindbergh Farias, do PT,
possuidor de uma bela trajetória de esquerda,
de defesa da juventude, da população negra
[tal, tal], se somar a Magno Malta na defesa
de Silas Malafaia.
Silas Malafaia está sendo processado
pelo Ministério Público Federal por incitar o
ódio, a violência [e tal]. Em seu programa semanal [tal, tal].
É preciso acrescentar que Malafaia ameaçou verbalmente e está processando o presidente da maior associação de defesa dos
direitos LGBT do Brasil, Toni Reis, da ABGLT.
[Por aí vai.]
A fala do companheiro Lindbergh se torna ainda mais grave por ignorar [olha só!] e
desconsiderar o cerne do debate sobre o PLC
122, que é a interdição dos discursos que incitam a violência utilizando-se do pretexto da
liberdade religiosa.
Esquece-se o senador [Lindbergh] que a
liberdade de expressão e a liberdade religiosa
não estão acima do princípio da igualdade,
da dignidade [tal, tal]. Mais ainda, discursos
de ódio [não estão sob] a preoteção [tal, tal
aos evangélicos]. Tanto assim, que, no Brasil
[por aí vai.].
O velho Marx nos ensinou que as ideias
se tornam força material quando penetram nas
massas. Discursos homofóbicos [olha só!] de
pastores e padres, difundidos nos meios de
comunicação de massa armam as mãos que,
na sequência, vão agredir e matar milhares
de homossexuais e pessoas [trans] em todo
o Brasil.
O Partido dos Trabalhadores tem resolução Congressual de apoio à criminalização da
homofobia e ao casamento [civil] de homossexuais. A senadora Marta Suplicy (PT-SP), vice-presidente do Senado, é relatora do PLC 122,
e convocou audiência pública para o [próximo]
dia 15 de maio, justamente para tentar avançar,
mais uma vez, na aprovação da criminalização
da homofobia. Marta segue as diretrizes do PT.
Lindbergh Farias, ao defender o homofóbico
Silas Malafaia, se afasta [...].
Importante ressaltar que o Rio de Janeiro
é vanguarda no debate e garantia dos direitos
LGBT, pois é o estado com mais políticas públicas e maior orçamento para as ações [tal, tal,
tal]. O prefeito Eduardo Paes (PMDB) também
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executa políticas de promoção da cidadania
dessa população.
[...]
Esperamos, sinceramente, que o Senador Lindbergh Farias não tenha resolvido se
perfilar com o segundo grupo de políticos fluminenses, os inimigos dos direitos humanos
e da cidadania LGBT.
(...)
Apelamos para que o companheiro Lindbergh Farias se debruce um pouco mais sobre
as posições do Malafaia – incompatíveis com
o Estado democrático de direito (...).”
Senador Paim, algumas coisas me chamam a
atenção aqui. Primeiro, ele diz que essa é uma posição
do PT. Queremos saber se é uma posição de partido.
Pergunto ao Líder do PT nesta Casa, Senador
Walter Pinheiro, que é evangélico: essa é a posição
do seu Partido? V. Exª me conhece!
Comunico aqui que esse moço me chama de
homofóbico e de fundamentalista. Não conheço qualquer ação homofóbica de minha parte. O homofóbico é
aquele que tem ódio, que quer matar, destruir, esganar,
tripudiar. Nunca nem fiz piada, muito menos tripudiei,
escarneci, discriminei!
Sou Presidente do meu Partido num Estado que
está cheio de homossexuais, e eles vão disputar a
eleição, alguns para prefeito, com meu apoio, como é
o caso de Moa, em Nova Venécia.
V. Exªs já me viram com alguma atitude homofóbica nesta Casa ou fora dela?
Esse rapaz tão somente virou o promotor do
quarteirão, ele é o guardião agora e toma conta das
liberdades neste País. Se você não é a favor da prática homossexual, você é homofóbico. Se você crê na
Bíblia e não crê nessa prática, você é homofóbico. Não
vejo ninguém processando o programa Zorra Total,
não vejo ninguém processando o programa Pânico,
não vejo ninguém processando humoristas. O YouTube
está cheio de piadas, tirando onda...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Evangélicos que me ouvem no Brasil e que me vêem, atenção às redes sociais! Precisamos saber qual é a posição desse Partido.
Garanto a V. Exª, pelo amor e pelo respeito que
tenho por V. Exª – V. Exª disse que fui ao seu Estado
defender a Presidente Dilma; fui lá defender a candidatura de V. Exª e lá voltarei por V. Exª –, que, se essa
for uma posição de partido, nunca mais na minha vida
subirei em um palanque em que estiver esse Partido.
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Lindbergh não tem direito de expressão mais, não
tem mais liberdade de expressão. Lindbergh foi policiado aqui e tem de seguir o Partido. Se é uma decisão
de partido, o Pinheiro também vai ter de segui-la? O
Pinheiro é evangélico, e é evangélico de verdade, não
é meia-boca, não! O Pinheiro é evangélico de verdade.
Pinheiro e Ana são pregadores na Bahia. Pinheiro não
faz uma atividade de partido no domingo, a não ser a
de ir para a igreja. Pinheiro também vai ser criminalizado? A minha pergunta é essa. Nós precisamos de
uma manifestação.
Com relação a mim, quem assina a carta chama-se Julian Rodrigues. Espero que seja o nome verdadeiro dele. Comunico que processarei criminalmente
esse rapaz, o Julian Rodrigues, a partir de amanhã,
porque quero que ele leve, em juízo, as provas do meu
procedimento anti-homossexual, onde incitei ódio,
onde mandei matar, onde esganei, onde debochei,
onde eu o desrespeitei. Quero que leve só um discurso meu, só isso.
Sr. Julian, vamos para a barra do tribunal, eu e
o senhor, para que o senhor prove em juízo que sou
fundamentalista e que sou homofóbico.
Ora, banalizaram a palavra “homofobia” no Brasil!
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Banalizaram essa palavra e querem fazer uma lei para que
ela seja banalizada mesmo!
Se V. Exªs, Senador Paim e Senador Moka, não
concordam com a prática homossexual e concordam
com a prática heterossexual, V. Exªs os respeitam, como
eu os respeito. Eles trabalham, eles pagam impostos,
eles estudam e têm direito a seguir a vida.
Deus deu o livre arbítrio a todos os homens,
para fazerem da sua vida o que quiserem. Quem sou
eu para tirar o livre arbítrio de alguém? Quem sou eu
para impedir alguém de fazer algo? O meu papel é
respeitar, o meu papel é ser tolerante. E sou tolerante;
não sou intolerante. A intolerância, sim, é crime, mas
tolerância, não! Temos de ser tolerantes com padre,
com pastor, com macumbeiro, com umbandista, com
hinduísta, com o menino que nasceu com uma deficiência nos olhos e nas pernas, com a cor das pessoas,
com a raça das pessoas. Nós precisamos ser tolerantes com o ser humano!
Eu presidi a maior CPI deste País, a CPI do Narcotráfico. Enfrentei a morte, enfrentei ameaças neste
País. Descortinei e mostrei o estado bandido dentro
do Estado de direito. O Presidente desta sessão, o
Senador Moka, era Deputado Federal comigo e pertencia àquela CPI. Cruzamos as fronteiras deste País.
Lembra-se, Senador Moka, de que fomos ao Paraguai
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com um mandato de prisão da Interpol? Fomos lá buscar Fernandinho Beira-Mar em dois aviões pequenos,
em um encontro marcado com o Presidente do Paraguai, às três horas da manhã. E ele mentiu para nós!
Fugiu do encontro em que havia prometido entregar Fernandinho Beira-Mar para o Brasil.
Botei minha vida em risco. O Brasil sabe disso!
Dizer que eu sou contra direitos humanos? Há
31 anos eu tiro gente da rua. Eu tenho uma instituição
chamada Projeto Vem Viver. Eu recupero drogados há
31 anos. É a minha vida, é o que sei respirar.
V. Exª, Senador Paim, já esteve na minha instituição. V. Exª sabe que, lá, não tem um centavo do governo, que eles vivem dos meus direitos autorais. São
seis refeições por dia. Eu aprendi a enxugar lágrima
de mãe que chora, de pai que sofre, a recolher gente
na rua. Agora, ouvir isto? Ouvir que eu sou militante
contra os direitos humanos?
Eu presidi a CPI da Pedofilia neste Brasil. Eu
meti o dedo numa ferida que vivia escondida debaixo
do tapete e revelei o crime mais nocivo, mais bárbaro,
neste País: o crime de pedofilia, de abuso de criança.
Hoje, o Brasil fala, o Brasil denuncia; hoje, o Brasil prende; hoje, tem legislação; hoje, todo mundo faz
campanha de prevenção, todo mundo conhece, resultado dessa missão que Deus me deu.
O Sr. Julian desconhece a minha história, a minha vida. Espero que seja o nome dele mesmo: Julian
Rodrigues.
Sr. Julian, nós vamos para o tribunal. Amanhã,
eu processo criminalmente o senhor. Meu advogado
entra amanhã, e o senhor vai provar no tribunal se eu
sou homofóbico, se eu sou fundamentalista, se eu sou
militante contra os direitos humanos. Aliás, pertenço,
com muita honra, à Comissão de Direitos Humanos,
da qual V. Exª é Presidente.
Nós vamos fazer isso. E continuo defendendo a
posição do Pastor Silas Malafaia.
Encerro meu pronunciamento, Sr. Presidente,
dizendo que acabei de falar com o Pastor Reuel, de
Santa Catarina.
Senador Moka, todo ano, acontece, em Santa
Catarina, um congresso dos Gideões internacionais,
que fazem missões de evangelismo no mundo inteiro.
Sabe o que é isso? Levam donativos, levam esperança, comida e remédio para o Haiti e para a África,
pregando, falando de Jesus no mundo inteiro, numa
iniciativa do Pastor Cesino, um homem de Deus, pastor
da Assembleia de Deus de Camboriú, que começou
um evento pequenininho, Senador Paim. Esse evento
recebe 300 mil pessoas todo ano, e começa dia 21,
em Camboriú.
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Acabei de falar com o filho dele, o Pastor Reuel
Feitosa. O congresso começa no dia 21.
Ô Reuel, o seu Estado de Santa Catarina está
sendo penalizado...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Também está sendo penalizado pelo nosso, pelo vosso
querido Guido Mantega, Senador Paim, com determinação da nossa Presidente. Eu lamento muito.
O Governador Colombo vai passar duras dificuldades, e vocês, em Camboriú, por via de consequência, vão sofrer.
Mas o congresso para falar de Deus vai receber
300 mil pessoas a partir do dia 21. E isso acontece há
anos. É um congresso de 300 mil pessoas, Senador
Paim, que não tem ocorrência policial, que não tem
tráfico de drogas. As reuniões terminam, e não tem
lata de cerveja no chão, não tem resto de maconha,
não tem papelote de cocaína, não é ponto de prostituição. Quando esse congresso acontece, esvaziam-se
os motéis de lá. Vai estar cheio de crianças, famílias,
pregadores, cantores, pessoas que vão para lá para
entregar o coração.
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – E, para
o desespero de quem não conhece a obra de Deus e
fica com raiva, entrega a oferta, para sustentar missionário no mundo inteiro, pregando o Evangelho de Jesus.
Mais uma vez, eu abraço Camboriú, abraço o Pastor Cesino, esse homem de Deus, um homem maduro,
um homem jubilado. Abraço o filho, que segue a carreira
do pai, juntamente com toda a família, a Assembleia
de Deus de Camboriú. Deus ajude, Deus abençoe que
esse evento seja da mesma forma como foi em todos os
anos. E lá, anos a fio, milhares e milhares de pessoas,
lavadas, remidas no sangue de Jesus, pessoas que
conhecem a vida, que conhecem a liberdade através
da pregação do Evangelho.
Também faço o registro de que o Reuel, assim
como eu, é amante da luta, amante do MMA. É a Presidente querendo acabar com o nosso Estado e o
Mentor querendo acabar com o MMA no Brasil, o Deputado José Mentor. É de autoria dele a lei que proíbe
a transmissão dessa luta na televisão.
Ele tinha de proibir é Deputado de beber publicamente e de fumar publicamente. Isso é que é mau
exemplo. Essa lei ele não tem coragem de fazer não.
Isso ele tinha de fazer. Ficar enchendo a cara de cachaça em porta de boteco e fumando aí, na frente das
crianças, contra isso, ele tinha que fazer.
Por que não fez uma lei pedindo à Globo para tirar
o Big Brother do ar? Não tem coragem. Por que não
faz uma lei para tirar a Fórmula 1? Nós vimos o Senna
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morrer ao vivo, nosso maior ídolo, não foi? Não vimos
Alain Prost tentando passar por cima de Senna? Não
vimos Niki Lauda ser queimado ao vivo? Isso é que
é violência. Por que não tira o futebol do ar? Por que
ele não faz essa lei? Já vimos a torcida do Corinthians
matar gente do Palmeiras; gente do Palmeiras matar
do Corinthians. Tem pessoas paraplégicas, tetraplégicas. Torcida se matando ao vivo. Por que não tira? Eu
vi o dia em que o Márcio, do Bangu, quebrou o joelho
do Zico, nosso grande ídolo, o Galinho. E tantas outras
tragédias. Lembro a Copa de 94, em que o Leonardo
deu uma cotovelada na cara de um americano. Ele não
é lutador de MMA. Por que não tira do ar? Dizer que
MMA é violento? Ô Deputado..,
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Esse
é um esporte e quem entra ali está preparado.
O senhor comparou, na televisão, com briga de
galo, deve ser porque é amigo de Duda Mendonça.
Mas não é rinha de galo, não. Galo é inconsciente.
Galo não tem consciência. Deus criou esses animais
domésticos para o alimento do homem e ele tem um
papel para cumprir com a natureza. Galo não foi feito
para brigar, não. Agora, o homem que entra ali é preparado, é consciente, tem exame médico e preparou
a sua musculatura. O nome é artes marciais, Deputado. É uma arte. Não sei a serviço de quem o senhor
está, mas vamos trabalhar para que isso não aconteça.
Está vendo aí, Reuel, estão trabalhando para tirar
do ar e você não vai mais poder assistir. Vai continuar
assistindo sim, porque não vão tirar do ar não. Ele vai
tirar o MMA do ar no dia em que, na galinha, nascer
dente e saci cruzar as pernas. Nesse dia, ele vai tirar.
Fora isso, não vai tirar, não.
Reuel, estou lhe mandando uma camisa do Cigano, meu amigo. Estou lhe mandando uma camisa
do Paulo Thiago, nosso ídolo de Brasília, do Bope, que
foi nocauteado, sábado, lá em Estocolmo, infelizmente.
Quando o octógono fecha, só vai ganhar um e Paulo
perdeu a luta. Foi nocauteado muito rapidamente, em
30 segundos. Sofreu um nocaute, dormiu e quando
acordou perguntou quem tinha anotado a placa do
caminhão, porque o caminhão já tinha ido embora. Vai
continuar lutando. É um grande atleta. É um orgulho
nosso do Bope daqui de Brasília.
Estou te mandando a camisa do Paulo e uma
luva assinada pelo Minotauro.
Sr. Presidente, muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, Proposta de Emenda
à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Proposta de Emenda à Constituição
que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 296, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 399, de
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2011, e 15, de 2012, por versarem sobre o mesmo
assunto (Revalidação de diplomas de instituições de
ensino superior estrangeiras).
Sala das Sessões, em
de
de 2012. – Senador Eduardo Braga.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO
Nº 297, DE 2012
(Aditamento ao Requerimento
nº 204, de 26/03/2012)
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 40, parágrafo 1º, Inciso I, do
RISF, requeiro licença dos trabalhos da Casa para participar como Representante Brasileiro no Parlamento
do MERCOSUL, da Sessão Especial para a posse dos
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novos parlamentares e de Sessão Preparatória para a
votação de mudanças do Regimento Interno do Parlamento do Mercosul, no próximo dia 23 de abril de
2012, na cidade de Montevidéu, Uruguai.
Comunico ainda, nos termos do art. 39, inciso I,
do RISF, que estarei ausente do país nos dias 22, 23
e 24 de abril de 2012.
Sala das Sessões, 13 de abril de 2012. – Senador Paulo Paim.
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13071

REQUERIMENTO Nº 299, DE 2012

REQUERIMENTO Nº 300, DE 2012

Nos termos dos arts. 13 e 40 do Regimento Interno do Senado Federal c/c o art. 14, § 2º da Resolução
nº 1, de 2011-CN, requeiro licença dos trabalhos da
Casa, nos dias 22 a 24 de abril de 2012, com o fim de
participar, na qualidade de membro do Parlamento do
Mercosul, de Sessão Especial para a posse dos novos
parlamentares argentinos e de Sessão Preparatória
para a votação de mudanças do Regimento Interno
do Parlamento do Mercusol, na cidade de Montevidéu, Uruguai.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39, I, do
RISF, que estarei ausente do País entre os dias 19 a
24 de abril de 2012.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2012. – Senador
Roberto Requião.

Senhor Presidente,
Em aditamento ao Requerimento nº 259, de 2012,
em face do adiamento da Sessão do Parlamento do
MERCOSUL do dia 13 para o dia 23 de abril, Requeiro
que a licença solicitada para ausentar-me do país, seja
concedida para o período de 22 a 24 de abril de 2012.
Sala das Sessões, 13 de abril de 2012. – Senador
Mozarildo Cavalcanti
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos vão à publicação e serão votados oportunamente.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 96,
de 2012, do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 450, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 96/2012/CMA
Brasília, 11 de abril de 2012
Ref.: Decisão terminativa – PLS nº 450, de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão, na 13ª Reunião Extraordinária, de
10-4-2012, aprovou em decisão terminativa o Projeto
de Lei do Senado nº 450, de 2011 – com as emendas
nº 1 a 6 CCT/CMA – que “altera a Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências, para garantir a
facilitação de atendimento do consumidor por órgãos
públicos de proteção e fiscalização através da internet”.
Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com referência ao Ofício nº 96, de
2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 450,
de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os Srs. Senadores Cyro Miranda, Flexa Ribeiro, Cícero Lucena e Aloysio Nunes Ferreira
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso
I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
da matéria intitulada “Governo quer expulsar grevistas
à força”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo de
9 de fevereiro de 2011.
A matéria destaca que em um dia sem negociações entre grevistas e governo da Bahia, o Exército
voltou a apertar o cerco aos policiais amotinados na
Assembleia Legislativa.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Governo quer expulsar grevistas à força
Tentativa de acordo pacífico não avança e 1.470
homens de tropas federais cercavam ontem Assembleia Legislativa de Salvador
9 de fevereiro de 2012 | 3h 01
TIAGO DÉCIMO / SALVADOR – O Estado de S.Paulo
Em um dia sem negociações entre grevistas e
governo da Bahia, o Exército voltou a apertar o cerco
aos policiais amotinados na Assembleia Legislativa. O
secretário da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo
não vai mais negociar com os líderes do movimento e o
Exército poderá usar a força para “resolver a situação”.
“A paciência da sociedade está se esgotando.
Vão chegar mais tropas à Bahia e a situação será resolvida, de uma forma ou de outra”, afirmou Rui Costa.
“Não negociamos com o (Marco) Prisco (presidente
da Aspra, que comanda a ação na Assembleia), que
tem contra si um mandado de prisão expedido. E esse
mandado será cumprido nas próximas horas.”
Ele ressaltou, porém, que outros grevistas – não
envolvidos em crimes – não devem ser punidos. “Já
concluímos as negociações. Os que não tiveram atitude de agressão à sociedade não sofrerão sanção
administrativa ou judicial.”
O terceiro dos 12 mandados de prisão contra
líderes do movimento grevista foi cumprido no fim da
tarde de ontem, segundo a Secretaria de Segurança
Pública. A soldado Jeane Batista de Souza, do Batalhão de Guardas da PM, é acusada de formação de
quadrilha e roubo de patrimônio público (viaturas), assim como os dois policiais já detidos, o soldado Alvin
dos Santos Silva, preso no domingo, e o sargento Elias
Alves de Santana, detido na terça-feira. Os três também passarão por processos administrativos da PM.
O Estado até admite pagar a gratificação solicitada pelos sindicalistas, mas em um prazo maior, e não
abre mão de punir os líderes da greve. Depois de se
reunir com o governador Jaques Wagner, o deputado
federal Nelson Pelegrino (PT) reiterou que o governo
já cedeu o que podia na questão salarial. Em nota
oficial, a bancada baiana no Congresso afirma que
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a situação “chegou ao limite”. Nenhum integrante da
oposição, porém, quer comentar o caso.
As linhas montadas ontem pelos militares para isolar os manifestantes foram estendidas em cerca de 300
metros – o que levou ao bloqueio de todos os acessos
ao Centro Administrativo da Bahia (CAB). O número de
integrantes do Exército no local também foi aumentado,
de 1.050 para 1.200 – há ainda 50 policiais da Força
Nacional, 200 de grupos da PM e 20 da Polícia Federal.
O momento de maior nervosismo foi pela manhã,
quando um grupo foi impedido de levar mantimentos para
os acampados. Como resposta, os grevistas passaram
a gritar palavras de ordem e a provocar os militares. À
tarde, um grupo de simpatizantes do movimento bloqueou por meia hora a Avenida Paralela, principal acesso
ao aeroporto de Salvador. E à noite houve corre-corre
quando outro grupo tentou furar o bloqueio.
Violência. Os homicídios na região metropolitana
já somam 135 desde o dia 31. Só entre a madrugada e
a tarde de ontem, foram seis assassinatos. A população
reclama que o Exército não tem feito patrulha à noite
na periferia da capital. Em Feira de Santana, a 109 km
de Salvador, tropas do Exército montaram pequenas
bases perto de seis hospitais e de prontos-socorros da
periferia. Os médicos e enfermeiros ameaçavam parar
de trabalhar por falta de segurança. / COLABORARAM
DIEGO ZANCHETTA e LUCIANA NUNES LEAL, ENVIADOS ESPECIAIS A SALVADOR
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o
registro da matéria intitulada “Até o próximo escândalo”,
publicada pela revista Época de 30 de janeiro de 2012.
A matéria destaca que acusado de tentativa de
suborno, o chefe da polícia de Brasília aparece em vídeo prevendo que o governador petista, Agnelo Queiroz, acabará preso.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima citada
seja considerada parte integrante deste pronunciamento,
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Até o próximo escândalo
Autor(es): Gustavo Ribeiro
Veja – 6-2-2012
Acusado de tentativa de suborno, o chefe da
polícia de Brasília aparece em vídeo prevendo que o
governador petista acabará preso
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O Distrito Federal tem a maior renda per capita
do país, seus indicadores sociais estão entre os melhores e setores sensíveis e problemáticos para qualquer administrador, como saúde, educação e segurança, são quase totalmente custeados pelo governo
federal. A capital, portanto, oferece condições mais do
que privilegiadas a seus governantes. E, nas últimas
duas décadas, eles têm aproveitado bem todas essas
facilidades – para roubar, corromper e transformar
Brasília numa vergonhosa vitrine reveladora do que
existe de pior e mais degradante na política brasileira.
Desde que o ex-governador José Roberto Arruda foi
filmado acariciando um maço de dinheiro, o que lhe
custou o mandato e dois meses na cadeia, imaginava-se que nada mais ultrajante poderia surgir, ao menos
de forma tão explícita. O atual governador, o petista
Agnelo Queiroz, tem se esforçado para mostrar que
isso é possível. No quesito desfaçatez, ele já supera
o antecessor.
Na semana passada, VEJA publicou uma reportagem revelando que o delator do esquema de corrupção que desviou mais de 1 bilhão de reais dos cofres
públicos na capital afirmava ter recebido uma proposta
de suborno para não divulgar provas de que o PT também havia se associado à máfia. O portador da oferta,
segundo a denúncia, era o diretor da Polícia Civil de
Brasília, o delegado Onofre Moraes. Depois das negativas de sempre, o delegado foi demitido. E perdeu
o emprego não por causa da oferta de suborno, mas
porque apareceu em uma gravação de vídeo dizendo
que Agnelo Queiroz, seu chefe, acabaria preso, “num
camburão da Polícia Federal”.
Uma conversa de botequim, segundo o delegado.
Uma possibilidade realmente concreta, se as instituições funcionassem como deveriam. As revelações de
que o PT usou a máfia para fins eleitorais e de que
tentou comprar o silêncio de uma testemunha protegida pela Justiça são motivos mais do que suficientes
para chamar a polícia – ou o “camburão”, para ficar no
jargão do delegado, que ainda foi elogiado por Agnelo
pelo “bom trabalho técnico” que vinha realizando. Há
outras histórias envolvendo o petista com chantagens
e suborno.
VEJA revelou, no ano passado, que Agnelo era
chantageado por um lobista de um laboratório, que
ameaçava contar o que sabia caso não recebesse
uma recompensa. Ele afirmava ter subornado o governador. Para provar, o chantagista gravou um vídeo
e apresentou um comprovante de depósito na conta
de Agnelo. O governador negou qualquer proximidade com o chantagista, mas soube-se, depois, que o
“desconhecido” ocupava até um cargo de confiança
no governo, onde nem sequer aparecia para trabalhar.
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“Surpreso”, Agnelo mandou demiti-lo. Mas e o depósito? Agnelo explicou que o dinheiro era simplesmente
a devolução de um empréstimo feito ao lobista, aquele
que ele nem conhecia. O chantagista sumiu. Pessoas
próximas ao governador levantaram oitocentas mil hipóteses para explicar o súbito desaparecimento. Em
dezembro, o policial militar João Dias, pivô das denúncias que levaram à queda do ministro do Esporte,
invadiu a sede do governo de Brasília com uma mala
de dinheiro, acusando o principal assessor de Agnelo
de lhe enviar 200000 reais para comprar seu silêncio
sobre as falcatruas envolvendo os petistas no caso.
O petista disse que mal conhecia o soldado, seu ex-correligionário, amigo e cabo eleitoral, que, inclusive, também já foi preso. Na semana passada, a PM,
subordinada ao governador, promoveu João Dias ao
posto de cabo. Para o governador. todos esses fatos
não passam de uma conspiração mafiosa para inviabilizar seu governo. Talvez ele devesse ouvir as
previsões de seu ex-chefe de polícia e se preocupar
mais com elas.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada, “Empréstimo viciado”,
publicada pela revista Época em sua edição de 2 de
abril de 2012.
A matéria destaca que sem licitação, empresas
não dizem quanto cobram para administrar os recursos
do crédito consignado.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Empréstimo viciado
Autor(es): ANGELA PINHO
Época – 2-4-2012
Sem licitação, empresas não dizem quanto cobram
para administrar os recursos do crédito consignado
Devo, não nego, pago quando puder”, diz o dito
popular. Não com o crédito consignado. Promovido em
2004 como forma de aquecer a economia, ele é uma
maneira relativamente segura de endividamento. O interessado toma empréstimo no banco e paga em parcelas
descontadas automaticamente do salário. Como o risco
de inadimplência é menor, os juros caem. Credores,
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devedores, todos ganham. Especialmente um seleto
grupo de pessoas que viram no serviço uma mina de
ouro. Em diversos locais do país, políticos, parentes e
agregados têm conseguido contratos com governos
estaduais e prefeituras para fornecer programas de
computador que gerenciam os empréstimos dados a
funcionários públicos. Além dos esquemas de favorecimento, as operações desse tipo colocam em risco
o sigilo das informações financeiras e cadastrais dos
tomadores de dinheiro.
O software usado nas operações de empréstimo
consignado é um elemento pouco conhecido dessa modalidade de crédito. Ele funciona como intermediário
entre os órgãos públicos em que os servidores trabalham e os bancos. A intermediação é necessária. Serve
para informar ao banco quanto do salário do servidor
ainda está disponível para empréstimo. Operadores
ligados aos bancos, porém, listam pelo menos quatro
problemas associados a essas operações.
Primeiro, não há regras para a contratação das
empresas de software. Muitas prestam serviços para
prefeituras e governos sem licitação. Segundo, também
não há normas para a remuneração dessas empresas. Algumas ficam com um percentual das parcelas
descontadas do salário dos servidores – normalmente
entre 2% e 5%. Outras cobram um valor fixo. Terceiro,
não há transparência nas operações. Quem arca com
as parcelas nem sequer é informado sobre a existência dessas taxas, pagas compulsoriamente. O quarto
problema é o risco de mau uso das informações sigilosas dos tomadores de empréstimos. Não há qualquer
norma que regulamente a atuação das empresas de
software, que passaram a ter acesso a dados pessoais
ligados à remuneração dos funcionários.
O crédito consignado movimentou R$ 160 bilhões
em 2011. Grande parte desse valor foi intermediado
pelos softwares em empréstimos feitos por servidores
públicos – que garantem a quitação por causa da estabilidade no emprego – e aposentados. Para fugir da
necessidade de licitação, as empresas de software se
beneficiam de uma peculiaridade do negócio. Como
sua remuneração não é feita pelos órgãos públicos,
mas pelos bancos (com o dinheiro do servidor), alguns governos e prefeituras argumentam não haver
necessidade de um processo de concorrência para
selecionar a prestadora do serviço. Da forma como o
sistema foi montado, criou-se o pior dos mundos para
o tomador do empréstimo: quem influencia a escolha das empresas de software são os governos e as
prefeituras, enquanto o valor cobrado pelo serviço é
negociado exclusivamente entre elas e os bancos. Os
clientes só participam com a taxa.
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Num mundo sem regras, as suspeitas de favorecimento começaram a pipocar. Na Paraíba, o sistema
de crédito consignado é administrado pela MCF Administradora de Crédito e Cobrança, contratada sem
licitação. Ela pertence ao grupo empresarial MCF, do
qual faz parte o deputado federal Mario Feitoza (PSB-CE). A empresa nega qualquer influência do deputado
para fechar o negócio, que se repete “em muitos outros
Estados e municípios”. Afirma ainda que Feitoza não
tem mais vínculo direto com a empresa. O deputado
é membro do Conselho de Administração do grupo
MCF, controlador da empresa de crédito. Em fevereiro,
o Tribunal de Contas do Estado suspendeu temporariamente o contrato por entender que o processo de
licitação era necessário.
Em Goiás, a empresa contratada também sem
concorrência para gerenciar o crédito consignado é a
WMG. Seu dono é Marcelo Brenner, irmão do ex-gerente de tecnologia da informação do governo anterior.
O site da WMG também está registrado em nome do
irmão, Marco Brenner. Marcelo jura ser coincidência.
Segundo ele, a WMG foi chamada porque fez uma
proposta vantajosa ao governo. “Não existe nenhuma
ligação do senhor Marco Brenner com minha empresa. Ele só registrou, a meu pedido, o domínio do site.
Isso nada tem a ver com a propriedade da empresa,
que está em meu nome”, disse por e-mail.
No Ceará, outra coincidência. Em 2009, o governo fez uma licitação para contratar uma empresa para
administrar os empréstimos consignados. A vencedora,
conhecida como ABC, contratou outra para prestar o
serviço, de nome CCI. Chama a atenção o fato de o
dono da CCI ser genro de um dos quadros mais poderosos do governo Cid Gomes (PSB): Arialdo de Mello
Pinho, secretário da Casa Civil. O caso do Ceará pode
ser ainda mais grave. Segundo denúncia encaminhada ao Ministério Público pelo deputado estadual Heitor Férrer (PDT), outra empresa controlada pela CCI,
a Promus, fica com 19% de comissão sobre os empréstimos. Mello Pinho afirmou por intermédio de sua
assessoria que sua Pasta não participou da licitação,
realizada pela Central de Licitação da Procuradoria-Geral do Estado. A ABC não se pronunciou.
Por tratar-se de um serviço relativamente novo,
só recentemente os órgãos de controle começaram
a olhar para as empresas de software que atuam no
crédito consignado. Em 2011, o Tribunal de Contas
de Rondônia determinou a suspensão do contrato do
governo local com a Multimargem. A empresa, que
funcionava numa casa simples de Porto Velho, fora
contratada por decreto. O negócio lhe proporcionou
um faturamento anual de R$ 500 mil, de acordo com
o processo. O Tribunal entendeu que a licitação era
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indispensável. No julgamento, o relator do caso, Wilber Coimbra, também manifestou preocupação com a
manipulação dos dados sigilosos dos clientes.
Por essas empresas passam informações preciosas, como os salários, os valores que os funcionários
podem tomar emprestado e a quantidade de financiamento contratada. Muita gente no mercado pergunta
por que o Banco Central (BC) não estabelece regras
e passa a fiscalizar essas empresas. A explicação do
BC: elas não realizam operações bancárias, como
depósitos e empréstimos. Fica claro que a dívida no
sistema de crédito consignado vai além do dinheiro. É
de transparência.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “Casa da Moeda
contrariou interesse do PTB”, publicada pelo jornal O
Globo em sua edição de 8 de fevereiro de 2012.
A matéria destaca que o PTB teve interesses
contrariados em pelo menos uma ocasião na gestão
do economista Luiz Felipe Denucci Martins à frente
da Casa da Moeda, demitido do cargo depois de uma
queda de braço com partido.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Casa da Moeda contrariou interesses do PTB
Autor(es): agência o globo:Regina Alvarez Sérgio Fadul
O Globo – 8-2-2012
Na gestão de Denucci Martins, partido tentou barrar sistema de controle de bebidas que gerava caixa
para a instituição
BRASÍLIA. O PTB teve interesses contrariados
em pelo menos uma ocasião na gestão do economista
Luiz Felipe Denucci Martins à frente da Casa da Moeda, demitido do cargo depois de uma queda de braço
com o partido.
Em abril de 2010, atendendo a pedido do representante de uma cervejaria, o PTB ingressou com
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo
Tribunal Federal (STF) contra a forma de implantação
do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), regulamentado por uma instrução normativa da
Receita Federal e posto em funcionamento por meio
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de um equipamento instalado nas fábricas pela Casa
da Moeda.
O sistema foi concebido para combater a sonegação fiscal na indústria de bebidas. O controle é feito
ainda na linha de produção.
Na instrução, a Receita estabeleceu que a Casa
da Moeda ficaria encarregada de implantálo, com a
aplicação de um selo holográfico nas embalagens. O
custo dos equipamentos e da manutenção é ressarcido à Casa da Moeda com o pagamento de R$ 0,03
por unidade produzida pelos fabricantes. As empresas
foram autorizadas a deduzir esse valor no recolhimento do PIS/Cofins, contribuições sociais destinadas à
seguridade.
Em outubro de 2009, a Cervejaria Petrópolis, fabricante das marcas Itaipava e Crystal, impetrou mandado de segurança contra a Receita Federal e obteve
liminar na Justiça para ficar de fora do Sicobe. Por
meio de comunicado nos jornais, na época, a empresa
disse ser favorável ao novo sistema, mas contrária à
vinculação de pagamentos dos serviços diretamente
à Casa da Moeda, com a compensação no pagamento do PIS/Cofins. Alegou que “essas contribuições só
podem ser destinados à Seguridade Social e ao Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), segundo consta no
artigo 149 da Constituição Federal”. Em dezembro do
mesmo ano, a liminar foi suspensa.
Em abril de 2010, o PTB entrou com uma Adin no
STF contra o Sicobe, usando a mesma justificativa da
cervejaria, embora a empresa não seja citada na ação.
A Casa da Moeda, alega o partido na ação, não
poderia receber por um serviço recursos retirados de
duas contribuições vinculadas ao financiamento da
seguridade social.
Procurado para comentar a Adin, o presidente
do PTB, Roberto Jefferson – que tem base eleitoral
em Petrópolis – recomendou que os repórteres conversassem com o deputado Paes Landim (PTB-PI). O
deputado, por sua vez, disse que, ao propor a ação,
atendeu ao pedido de um colega, o advogado Otto
Medeiros, representante da Cervejaria Petrópolis em
Mato Grosso.
– Veja bem. O meu interesse era agradar o meu
colega Otto Medeiros. Ele me pediu e achei que era
justo – disse Landim.
Segundo o deputado, os advogados do PTB
foram consultados sobre o pedido e consideraram a
ação procedente.
O advogado Otto Medeiros disse que procurou o
deputado Paes Landim em nome de outras empresas
que representa no Mato Grosso no ramo de água mineral. Ele fez duras críticas à cobrança feita pela Casa
da Moeda pela manutenção dos serviços que presta
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no funcionamento do Sicobe: – A ação do PTB decorre
(da demanda) de pequenos industriais do Mato Grosso. (Essa medida) veio para acabar com as pequenas
empresas – disse, acrescentando.
– O pagamento de R$ 0,03 por unidade para manutenção dos computadores inviabiliza o crescimento
das pequenas indústrias. Ninguém é contra o Sicobe,
é um sistema exemplar de fiscalização, a impugnação
total é sobre a cobrança da manutenção dos computadores (pela Casa da Moeda).
Convocação de Mantega pode ser via PMDB
Pedido antigo é para falar da crise internacional
Autor(es): agência o globo:Cristiane Jungblut Isabel
Braga
O Globo – 8-2-2012
BRASÍLIA. Com o apoio do presidente da Câmara,
deputado Marco Maia (PT-RS), o governo blindou o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e evitou a votação,
ontem, do requerimento do DEM para que ele comparecesse ao plenário para falar da troca de comando
na Casa da Moeda. Mas a estratégia do governo pode
naufragar hoje, por uma iniciativa do PMDB. A Comissão Mista de Orçamento (CMO) analisa requerimento
do seu presidente, senador Vital do Rego (PMDB-PB),
convidando Mantega para falar sobre a crise internacional e seus efeitos na economia brasileira.
A ordem, porém, é não aprovar o pedido.
A CMO tentou votar o requerimento ontem à tarde, mas a sessão não teve quorum.
O senador Vital do Rego disse que a questão será
rediscutida hoje. Ele ressaltou que o pedido, antigo,
é para o ministro falar da crise internacional e que é
praxe os ministros comparecerem para fazer balanços
da situação econômica.
– Esse requerimento já foi feito há algum tempo
e estava na pauta há quatro meses. Se fosse por esse
motivo (demissão na Casa da Moeda), não o convocaria.
Mas não vejo nenhuma dificuldades para ele vir
agora – disse Vital do Rego.
Alguns governistas chegaram a considerar que
a CMO seria “um palco mais seguro” para Mantega
no Congresso, mas a orientação do governo é ganhar
tempo e não aceitar isso imediatamente.
O vice-líder do governo no Congresso, deputado Gilmar Machado (PT-MG), disse que na CMO é
preciso haver acordo para votação: – Não tem como
fazer imposição.
Para o presidente da Câmara, Marco Maia, Mantega não precisa ser ouvido sobre a demissão na Casa
da Moeda, porque já teria falado sobre o assunto. O
DEM pretendia votar no plenário o requerimento de
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convocação de Mantega, como anunciara o líder do
partido ACM Neto (BA), mas o tema sequer foi incluído na pauta.
Mais cedo, Maia disse que não acreditava em
acordo sobre isso: – Os grandes temas nacionais são
tratados no plenário da Câmara. A Casa da Moeda
não é grande tema.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não havendo mais oradores inscritos,
a presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às
Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se, amanhã,
às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 7, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 549, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 7, de 2012, que reduz a
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep, da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep – Importação e da Cofins
– Importação incidentes sobre a importação e
a receita de venda no mercado interno dos produtos que menciona; altera as Leis nºs 10.865,
de 30 de abril de 2004, 10.522, de 19 de julho
de 2002, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
5.991, de 17 de dezembro de 1973, 10.451,
de 10 de maio de 2002, e 11.051, de 29 de
dezembro de 2004; e revoga dispositivos das
Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (proveniente da Medida Provisória nº 549, de 2011).
(Lido no Senado Federal no dia
11.04.2012)
Relator revisor: Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de:
12.02.2012)
Prazo final prorrogado: 26.04.2012
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 8, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 551, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 8, de 2012, que altera dispositivos das Leis nºs 7.920, de 12 de dezembro
de 1989, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 9.825,
de 23 de agosto de 1999, 12.462, de 5 de agosto
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de 2011, 6.009, de 26 de dezembro de 1973,
e 5.862, de 12 de dezembro de 1972; revoga
o Decreto-Lei nº 1.896, de 17 de dezembro de
1981; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 551, de 2011).
(Lido no Senado Federal no dia
16.04.2012)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
17.02.2012)
Prazo final prorrogado: 1º.05.2012
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 3, DE 2010
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento
nº 270, de 2012 – RISF 336, III)
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na Casa
de origem), que dispõe sobre o processo e
o julgamento colegiado em primeiro grau de
jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas; altera o Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
(Código de Processo Penal), a Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e a Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003; e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 231, de 2011; e 359,
de 2012, das Comissões:
– Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena, oferecendo a redação do vencido;
– da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (sobre as emendas de Plenário), Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável
às Emendas nºs 1, 2, 4 e 8-Plen, nos termos
de subemendas que oferece; pela rejeição das
Emendas nºs 3, 5, 6, 7 e 9-Plen; apresentando,
ainda, a Emenda nº 10-CCJ, com votos vencidos dos Senadores Ricardo Ferraço, Aloysio
Nunes Ferreira, Francisco Dornelles e Aécio
Neves e da Senadora Lúcia Vânia.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador
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Valdir Raupp, que altera a redação do art.
3º da Emenda Constittucional nº 62, de 9 de
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de
adesão ao regime especial de precatório até
a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 689, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
5
REQUERIMENTO Nº 50, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 50, de 2012, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 447, de 2007; e 158, de
2010, por regularem matéria correlata (isenção
de imposto de renda)
6
REQUERIMENTO Nº 239, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 239, de 2012, do Senador José Agripino, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 635, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecno-
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logia, Inovação, Comunicação e Informática
(sistema de pagamentos por meio de dispositivos móveis).
7
REQUERIMENTO Nº 240, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 240, de 2012, do Senador Sérgio Souza, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 635, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática.
8
REQUERIMENTO Nº 241, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 241, de 2012, do Senador João Vicente
Claudino, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 635, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 46
minutos.)
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