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Ata da 82ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 17 de maio de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Sra. Marta Suplicy, do Sr. Casildo Maldaner, da Sra. Ana Rita,
dos Srs. Jorge Viana, Paulo Paim e Aloysio Nunes Ferreira
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 18 horas e 59 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 25, de 2012 (nº
452/2012, na origem), do Tribunal de Contas da União,
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que encaminha cópia do Acórdão nº 1.083/2012-TCU,
referente ao acompanhamento da operação de crédito
autorizada pela Resolução nº 1/2011, do Senado Federal (TC 006.387/2011-0).
É o seguinte o Aviso:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Aviso nº 25, de 2012, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 439, DE 2012
Requeiro, na forma do disposto no caput do art.
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS)
nº 136, de 2012 – Complementar; e do PLS nº 467, de
2008 – Complementar, por versarem sobre a mesma
matéria. – Senador José Pimentel.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – SP)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído em
Ordem do Dia oportunamente, nos termos regimentais.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 162, DE 2012
(Complementar)
Altera a Lei Complementar nº 141, de 13
de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do
art. 198 da Constituição Federal, para determinar o percentual mínimo da receita corrente
líquida que a União deverá aplicar anualmente
em ações e serviços públicos de saúde.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei Complementar nº 141, de
13 de janeiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º A União aplicará, anualmente, em
ações e serviços públicos de saúde, o montante mínimo correspondente a dezoito por cento
de sua receita corrente líquida, calculada nos
termos do inciso IV do art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
.................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do
segundo ano-calendário posterior ao de sua publicação.
Justificação
Após mais de uma década de intensa pressão do
movimento sanitário, com destaque para a Frente Parlamentar da Saúde, finalmente o Congresso Nacional
entregou à sociedade a regulamentação da Emenda
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Constitucional nº 29, de 2000, com a votação final do
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei do Senado nº 121, de 2007, em 7 de dezembro de
2011, no Plenário desta Casa Legislativa.
O que deveria ser motivo de intensa comemoração
pelos militantes na defesa da saúde pública brasileira
transformou-se em frustração, pois o tão sonhado percentual a ser aplicado pela União em ações e serviços
públicos de saúde – proposto pelo autor do projeto, Senador Tião Viana, equivalente a 10% da receita corrente
bruta – não obteve o apoio da maioria dos senadores.
Prevaleceu a proposta oriunda da Câmara dos Deputados, que manteve a regra de estabelecer o piso com
base no montante aplicado no exercício financeiro anterior, corrigido pela variação nominal do produto interno
bruto (PIB). Essa determinação não atende aos anseios
da sociedade de elevar o montante de recursos públicos
aplicados em saúde. Com efeito, pesquisa realizada pelo
Ibope mostrou que 95% da população brasileira considera importante destinar mais recursos para a saúde.
A atual regra de cálculo do montante mínimo a
ser aplicado pela União em ações e serviços públicos
de saúde frustrou todos os que defendiam o aumento
da responsabilização da esfera federal no financiamento da saúde.
Ressalte-se que o Governo Federal tem retraído
progressivamente o quinhão destinado à saúde na divisão
das receitas orçamentárias: a participação do Ministério
da Saúde no Orçamento da União foi reduzida de 8,0%
para 6,8% entre 2000 e 2010. Enquanto isso, o ônus de
sustentar o Sistema Único de Saúde (SUS) recai cada
vez mais sobre os ombros de Estados e Municípios.
Um dos argumentos alegados pelo Governo Federal para a rejeição da proposta do Senador Tião Viana refere-se ao fato de a receita bruta não pertencer à
União, pois significativa parcela é destinada a outros
entes federados. Não se poderia, pois, vincular despesa a percentual de receita que não pertence ao ente.
Esse entendimento foi compartilhado por integrantes
do Tribunal de Contas da União e da Controladoria
Geral da União.
Nesse sentido, propomos retomar a ideia de fixar
um percentual mínimo da receita da União a ser aplicado em saúde, desta vez tomando por base de cálculo
a receita corrente líquida. Essa medida atenderia aos
anseios dos 95% da população que opinaram favoravelmente ao aumento da destinação de recursos para
a saúde e evitaria contestações jurídico-constitucionais
ao texto normativo.
Considerando a relevância do tema, esperamos
contar com o apoio de nossos Pares para a aprovação do projeto de lei que ora apresentamos. – Senador
Cícero Lucena.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR
Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012
Mensagem de veto
Regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores
mínimos a serem aplicados anualmente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos
de transferências para a saúde e as normas
de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080,
de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de
julho de 1993; e dá outras providências.
A Presidenta da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o Esta Lei Complementar institui, nos termos
do § 3o do art. 198 da Constituição Federal:
I – o valor mínimo e normas de cálculo do montante mínimo a ser aplicado, anualmente, pela União
em ações e serviços públicos de saúde;
II – percentuais mínimos do produto da arrecadação de impostos a serem aplicados anualmente pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em
ações e serviços públicos de saúde;
III – critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados
aos seus respectivos Municípios, visando à progressiva redução das disparidades regionais;
IV – normas de fiscalização, avaliação e controle
das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.
CAPÍTULO III
Da Aplicação de Recursos em Ações e Serviços
Públicos de Saúde
Seção I
Dos Recursos Mínimos
Art. 5o A União aplicará, anualmente, em ações
e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos desta Lei Complementar,
acrescido de, no mínimo, o percentual corresponden-
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te à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB)
ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual.
§ 1o (VETADO).
§ 2o Em caso de variação negativa do PIB, o valor
de que trata o caput não poderá ser reduzido, em termos nominais, de um exercício financeiro para o outro.
§ 3o (VETADO).
§ 4o (VETADO).
§ 5o (VETADO).
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e
de Assuntos Econômicos)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 163, DE 2012
Altera os arts. 4º, 6º e 16 da Lei nº
12.154, de 23 de dezembro de 2009, para introduzir parâmetros adicionais de transparência e controle relativamente às atividades
de supervisão e normatização das entidades
fechadas de previdência complementar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de
2009, passa a vigorar com as seguintes alterações,
renomeando-se o parágrafo único do art. 6º como § 1º:
“Art. 4º A PREVIC será administrada por
uma Diretoria Colegiada composta por 1 (um)
Diretor-Superintendente e 4 (quatro) Diretores,
escolhidos dentre pessoas de ilibada reputação e de notória competência, nomeados pelo
Presidente da República mediante indicação
do Ministro de Estado da Previdência Social,
depois de aprovados pelo Senado Federal,
nos termos da alínea f do inciso III do art. 52
da Constituição Federal.
§ 1º O mandato dos diretores será de 5
(cinco) anos.
§ 2º Em caso de vacância no curso do
mandato, este será completado por sucessor
investido na forma prevista no caput deste
artigo.
§ 3º Os diretores somente perderão o
mandato em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado, ou de pena
demissória decorrente de processo administrativo disciplinar.” (NR)
“Art. 6º ...................................................
..............................................................
§ 2º É vedado ao ex-membro da Diretoria
utilizar informações privilegiadas obtidas em
decorrência do cargo exercido, sob pena de
incorrer em improbidade administrativa.” (NR)

14

19446

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

“Art. 16 ..................................................
..............................................................
§ 2º Os conselheiros deverão ter de reputação ilibada, formação superior completa
e elevado conceito no campo de sua especialidade.
§ 3º Os atos e minutas de normativos
do Conselho Nacional de Previdência Complementar deverão ser sempre acompanhados da exposição formal dos motivos que os
justifiquem.
§ 4º Os membros da Câmara de Recursos deverão ter formação superior completa
e experiência comprovada em matéria jurídica, gerencial, financeira, contábil, atuarial, de
fiscalização ou de auditoria, que mantenha
estreita relação com o segmento de previdência complementar de que trata esta Lei.” (NR)
Art. 2º Os mandatos dos primeiros membros da
Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (PREVIC) escolhidos na
forma desta Lei serão de três anos para um diretor,
de quatro anos para dois diretores e de cinco anos
para dois diretores, a serem estabelecidos no decreto
de nomeação.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A aprovação prévia, pelo Senado Federal, de pessoas indicadas para exercer cargos governamentais de
elevada relevância insculpiu-se em nossa Carta Maior
como forma de salvaguardar eventuais nomeações de
cunho exclusivamente político, de modo a preservar
princípios éticos, quanto à conduta moral do indicado,
assim como evitar escolhas desprovidas do critério de
competência técnica.
Assim, o processo de escolha de autoridades
vem sendo mais e mais acompanhados pela sociedade, num ambiente de transparência no qual, graças
às sabatinas realizadas nas comissões competentes
da Casa, pode o indicado demonstrar suas aptidões.
Mediante o crivo dos questionamentos, as idéias
e a capacidade do indicado expõem-se à opinião pública. Isto agrega valor ao parlamento e sedimenta a
Democracia.
Neste contexto, consoante o mandamento constitucional que atribui ao Senado tal aprovação, a legislação específica tem cada vez mais estendido o
rol daqueles que se incluem na categoria “titulares de
outros cargos que a lei determinar” (CF, art. 53, III, f).
Aí se inserem, por exemplo, os dirigentes das
diversas agências reguladoras, como a Agência de
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Desenvolvimento da Amazônia (ADA); a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA); a Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); a
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); a Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL); a Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); a Agência
Nacional de Transportes Aquaviários (ANAQ); além de
outras instâncias reguladoras e fiscalizadoras de políticas setoriais, como a Autoridade Pública Olímpica
(APO) e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes (DNIT).
Entendemos que o órgão atualmente responsável
pela regulação e fiscalização das atividades das entidades de previdência complementar, a Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), autarquia criada pela Lei nº 12.154, de 23/12/2009, assim
como aquele que venha a substituí-lo, deve ter seus
dirigentes igualmente aprovados pelo Senado Federal.
Isto porque, de forma indubitável, resta claro que
a PREVIC tem atribuições e estrutura idênticas às de
agência reguladora, inclusive com diretoria colegiada,
e seu funcionamento está para a previdência complementar assim como o da ANS está para a saúde complementar, sendo a escolha dos dirigentes desta última
condicionada à aprovação do Senado, o que se faz por
meio da Comissão de Assuntos Sociais.
Não fora pela flagrante analogia mencionada,
o elevado grau de responsabilidades e o orçamento
enfeixados no âmbito da autarquia (só a Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar,
recolhida quadrimestralmente das 369 entidades, varia
de R$ 150,00 a R$ 2,2 milhões, de cada uma delas,
dependendo do porte) já justificariam que a escolha
de seus diretores passasse pelo exame esta Casa.
Diante de tão contundentes fundamentos, espero contar com o apoio dos nobres pares no sentido
da aprovação do presente projeto. – Senador Jayme
Campos.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.154, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009
Mensagem de veto
Cria a Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC e dispõe sobre o seu pessoal; inclui a Câmara
de Recursos da Previdência Complementar
na estrutura básica do Ministério da Previdência Social; altera disposições referentes a auditores-fiscais da Receita Federal
do Brasil; altera as Leis nos 11.457, de 16 de
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março de 2007, e 10.683, de 28 de maio de
2003; e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Da Criação da Autarquia
Art. 1o Fica criada a Superintendência Nacional
de Previdência Complementar – PREVIC, autarquia
de natureza especial, dotada de autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio, vinculada ao
Ministério da Previdência Social, com sede e foro no
Distrito Federal e atuação em todo o território nacional.
Parágrafo único. A Previc atuará como entidade
de fiscalização e de supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de
execução das políticas para o regime de previdência
complementar operado pelas entidades fechadas de
previdência complementar, observadas as disposições
constitucionais e legais aplicáveis.
CAPÍTULO II
Das Competências
Art. 2o Compete à Previc:
I – proceder à fiscalização das atividades das
entidades fechadas de previdência complementar e
de suas operações;
II – apurar e julgar infrações e aplicar as penalidades cabíveis;
III – expedir instruções e estabelecer procedimentos para a aplicação das normas relativas à sua
área de competência, de acordo com as diretrizes do
Conselho Nacional de Previdência Complementar, a
que se refere o inciso XVIII do art. 29 da Lei no 10.683,
de 28 de maio de 2003;
IV – autorizar:
a) a constituição e o funcionamento das entidades
fechadas de previdência complementar, bem como a
aplicação dos respectivos estatutos e regulamentos
de planos de benefícios;
b) as operações de fusão, de cisão, de incorporação ou de qualquer outra forma de reorganização
societária, relativas às entidades fechadas de previdência complementar;
c) a celebração de convênios e termos de adesão por patrocinadores e instituidores, bem como as
retiradas de patrocinadores e instituidores; e
d) as transferências de patrocínio, grupos de participantes e assistidos, planos de benefícios e reservas
entre entidades fechadas de previdência complementar;
V – harmonizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar com as normas
e políticas estabelecidas para o segmento;
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VI – decretar intervenção e liquidação extrajudicial das entidades fechadas de previdência complementar, bem como nomear interventor ou liquidante,
nos termos da lei;
VII – nomear administrador especial de plano de
benefícios específico, podendo atribuir-lhe poderes de
intervenção e liquidação extrajudicial, na forma da lei;
VIII – promover a mediação e a conciliação entre entidades fechadas de previdência complementar
e entre estas e seus participantes, assistidos, patrocinadores ou instituidores, bem como dirimir os litígios
que lhe forem submetidos na forma da Lei no 9.307,
de 23 de setembro de 1996;
IX – enviar relatório anual de suas atividades ao
Ministério da Previdência Social e, por seu intermédio,
ao Presidente da República e ao Congresso Nacional; e
X – adotar as demais providências necessárias
ao cumprimento de seus objetivos.
§ 1o O Banco Central do Brasil, a Comissão de
Valores Mobiliários e os órgãos de fiscalização da previdência complementar manterão permanente intercâmbio
de informações e disponibilidade de base de dados, de
forma a garantir a supervisão contínua das operações
realizadas no âmbito da competência de cada órgão.
§ 2o O sigilo de operações não poderá ser invocado como óbice ao fornecimento de informações,
inclusive de forma contínua e sistematizada, pelos
entes integrantes do sistema de registro e liquidação
financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do
Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, sobre
ativos mantidos em conta de depósito em instituição
ou entidade autorizada à prestação desse serviço.
§ 3o No exercício de suas competências administrativas, cabe ainda à Previc:
I – deliberar e adotar os procedimentos necessários, nos termos da lei, quanto à:
a) celebração, alteração ou extinção de seus
contratos; e
b) nomeação e exoneração de servidores;
II – contratar obras ou serviços, de acordo com
a legislação aplicável;
III – adquirir, administrar e alienar seus bens;
IV – submeter ao Ministro de Estado da Previdência Social a sua proposta de orçamento;
V – criar unidades regionais, nos termos do regulamento; e
VI – exercer outras atribuições decorrentes de lei
ou de regulamento.
CAPÍTULO III
Da Estrutura Básica
Art. 3o A Previc terá a seguinte estrutura básica:
I – Diretoria;
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II – Procuradoria Federal;
III – Coordenações-Gerais;
IV – Ouvidoria; e
V – Corregedoria.
CAPÍTULO IV
Da Diretoria Colegiada
Art. 4o A Previc será administrada por uma Diretoria Colegiada composta por 1 (um) Diretor-Superintendente e 4 (quatro) Diretores, escolhidos dentre
pessoas de ilibada reputação e de notória competência,
a serem indicados pelo Ministro de Estado da Previdência Social e nomeados pelo Presidente da República.
Art. 5o Ao Diretor-Superintendente e aos Diretores é vedado o exercício de qualquer outra atividade
profissional sindical ou de direção político-partidária,
salvo a de magistério, desde que em horário compatível, observadas as demais restrições aplicáveis aos
servidores públicos federais em geral.
Art. 6o O ex-membro da Diretoria fica impedido,
por um período de 4 (quatro) meses, contados da data
de sua exoneração, de prestar serviço ou de exercer
qualquer atividade no setor sujeito à atuação da Previc.
Parágrafo único. Durante o período de impedimento, é facultado ao ex-membro da Diretoria optar:
I – pelo recebimento da remuneração integral
do cargo de Diretor, caso comprove não possuir outra
fonte de renda decorrente de atividade remunerada
fora das hipóteses previstas no caput; ou
II – pela diferença entre a remuneração integral
e a renda da outra fonte, às quais se refere o inciso
I, caso esta renda seja inferior àquela remuneração.
Art. 7o Sem prejuízo de outras atribuições previstas em regimento interno, compete à Diretoria Colegiada da Previc:
I – apresentar propostas e oferecer informações
ao Ministério da Previdência Social para a formulação
das políticas e a regulação do regime de previdência
complementar operado por entidades fechadas de
previdência complementar;
II – aprovar os critérios e as diretrizes do programa anual de fiscalização no âmbito do regime operado
por entidades fechadas de previdência complementar;
III – decidir sobre a conclusão dos relatórios finais
dos processos administrativos, iniciados por lavratura
de auto de infração ou instauração de inquérito, com
a finalidade de apurar responsabilidade de pessoa física ou jurídica, e sobre a aplicação das penalidades
cabíveis;
IV – apreciar e julgar, em primeiro grau, as impugnações referentes aos lançamentos tributários da
Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar – TAFIC, a que se refere o art. 12;
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V – elaborar e divulgar relatórios periódicos de
suas atividades; e
VI – revisar e encaminhar os demonstrativos
contábeis e as prestações de contas da Previc aos
órgãos competentes.
§ 1o As deliberações da Diretoria Colegiada serão
tomadas por maioria simples, presente a maioria de
seus membros, cabendo ao Diretor-Superintendente,
além do seu voto, o de qualidade.
§ 2o Considerando a gravidade da infração, o
valor da multa aplicada ou o montante do crédito cobrado, conforme dispuser o regulamento, a Diretoria
Colegiada poderá delegar as competências relativas
aos incisos III e IV.
CAPÍTULO V
Das Metas de Gestão
Art. 8o O Ministério da Previdência Social estabelecerá metas de gestão e de desempenho para a
Previc, mediante acordo celebrado entre o Ministro de
Estado da Previdência Social e a Diretoria Colegiada
da autarquia.
§ 1o As metas de gestão e de desempenho constituir-se-ão no instrumento de acompanhamento da
atuação administrativa da Previc e de avaliação de
seu desempenho.
§ 2o As metas deverão referenciar-se ao período
mínimo de 1 (um) ano, sendo periodicamente avaliadas
e, quando necessário, revisadas.
Art. 9o As metas de gestão e de desempenho serão acompanhadas e avaliadas por comissão integrada
por representantes indicados pela Casa Civil da Presidência da República, pelo Ministério da Previdência
Social e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social.
CAPÍTULO VI
Dos Bens e das Receitas
Art. 10. Constituem acervo patrimonial da Previc
os bens e direitos de sua propriedade, os que lhe forem
conferidos ou os que venha a adquirir ou incorporar.
Art. 11. Constituem receitas da Previc:
I – dotações consignadas no orçamento geral da
União, créditos adicionais, transferências e repasses
que lhe forem conferidos;
II – recursos provenientes de convênios, acordos
e contratos celebrados com entidades, organismos e
empresas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais;
III – receitas provenientes do recolhimento da
taxa a que se refere o art. 12;
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IV – produto da arrecadação de multas resultantes da aplicação de penalidades decorrentes de fiscalização ou de execução judicial;
V – doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
VI – valores apurados na venda ou locação de
bens, bem como os decorrentes de publicações, dados
e informações técnicas; e
VII – outras rendas eventuais.
CAPÍTULO VII
Da Taxa de Fiscalização e Controle
Art. 12. Fica instituída a Taxa de Fiscalização e
Controle da Previdência Complementar – TAFIC, cujo
fato gerador é o exercício do poder de polícia legalmente atribuído à Previc para a fiscalização e a supervisão
das atividades descritas no art. 2o.
§ 1o São contribuintes da Tafic as entidades fechadas de previdência complementar constituídas na
forma da legislação.
§ 2o A Tafic será paga quadrimestralmente, em
valores expressos em reais, conforme tabela constante do Anexo V, e seu recolhimento será feito até o
dia 10 (dez) dos meses de janeiro, maio e setembro
de cada ano.
§ 3o Os valores relativos à Tafic não pagos na
forma e prazo determinados sofrerão acréscimos de
acordo com a legislação aplicável aos débitos em atraso relativos a tributos e contribuições federais.
§ 4o Em caso de pagamento com atraso da Tafic,
incidirá multa de mora de 20% (vinte por cento) sobre
o montante devido, que será reduzida a 10% (dez por
cento) se o pagamento for efetuado até o último dia
útil do mês subsequente ao do vencimento.
§ 5o A Tafic será recolhida ao Tesouro Nacional,
em conta vinculada à Previc, por intermédio de estabelecimento bancário integrante da rede credenciada.
CAPÍTULO VIII
Dos Órgãos Colegiados
Art. 13. O Conselho de Gestão da Previdência
Complementar, órgão da estrutura básica do Ministério
da Previdência Social, passa a denominar-se Conselho
Nacional de Previdência Complementar, que exercerá
a função de órgão regulador do regime de previdência
complementar operado pelas entidades fechadas de
previdência complementar.
Art. 14. O Conselho Nacional de Previdência
Complementar contará com 8 (oito) integrantes, com
direito a voto e mandato de 2 (dois) anos, permitida
uma recondução, sendo:
I – 5 (cinco) representantes do poder público; e
II – 3 (três) indicados, respectivamente:
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a) pelas entidades fechadas de previdência complementar;
b) pelos patrocinadores e instituidores; e
c) pelos participantes e assistidos.
Art. 15. Fica criada, no âmbito do Ministério da
Previdência Social, a Câmara de Recursos da Previdência Complementar, instância recursal e de julgamento
das decisões de que tratam os incisos III e IV do art.
7o, cujo pronunciamento encerra a instância administrativa, devendo ser tal decisão e votos publicados no
Diário Oficial da União, com segredo da identidade dos
autuados ou investigados, quando necessário.
§ 1o A Câmara de Recursos da Previdência Complementar será composta por 7 (sete) integrantes, com
direito a voto e mandato de 2 (dois) anos, permitida
uma recondução, sendo:
I – 4 (quatro) escolhidos entre servidores federais
ocupantes de cargo efetivo, em exercício no Ministério
da Previdência Social ou entidades a ele vinculadas; e
II – 3 (três) indicados, respectivamente:
a) pelas entidades fechadas de previdência complementar;
b) pelos patrocinadores e instituidores; e
c) pelos participantes e assistidos.
§ 2o Os membros da Câmara de Recursos da
Previdência Complementar e respectivos suplentes
serão designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social.
Art. 16. As regras de organização e funcionamento
do Conselho Nacional de Previdência Complementar e
da Câmara de Recursos da Previdência Complementar
serão definidas em regulamento.
§ 1o O Conselho Nacional será presidido pelo Ministro de Estado da Previdência Social, e a Câmara de
Recursos, por um dos servidores referidos no inciso I
do § 1o do art. 15, por designação daquela autoridade,
cabendo-lhes exercer, além do voto ordinário, também
o voto de qualidade.
§ 2o Os membros da Câmara de Recursos deverão ter formação superior completa e experiência
comprovada em matéria jurídica, gerencial, financeira,
contábil, atuarial, de fiscalização ou de auditoria, que
mantenha estreita relação com o segmento de previdência complementar de que trata esta Lei.
CAPÍTULO IX
Do Quadro de Pessoal e dos Servidores
Art. 17. Fica criado o Plano de Carreiras e Cargos da Previc no seu Quadro de Pessoal, composto
por cargos de provimento efetivo regidos pela Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
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Art. 18. O Plano de Carreiras e Cargos da Previc
– PCCPREVIC é composto pelas seguintes Carreiras
e cargos:
I – Carreira de Especialista em Previdência Complementar, composta do cargo de Especialista em
Previdência Complementar, de nível superior, com atribuições de alto nível de complexidade voltadas para
as atividades especializadas de análise, avaliação e
supervisão para fins de autorização, a que se refere
o art. 33 da Lei Complementar no 109, de 29 de maio
de 2001, de compatibilização, de controle e supervisão do regime de previdência complementar, operado
por entidades fechadas de previdência complementar,
bem como para a implementação de políticas e para
a realização de estudos e pesquisas respectivos a
essas atividades;
II – Carreira de Analista Administrativo, composta
do cargo de Analista Administrativo, de nível superior,
com atribuições voltadas para o exercício de atividades
administrativas e logísticas de nível superior relativas ao
exercício das competências constitucionais e legais a
cargo da Previc, fazendo uso dos equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades;
III – Carreira de Técnico Administrativo, composta
do cargo de Técnico Administrativo, de nível intermediário, com atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo
da Previc, fazendo uso dos equipamentos e recursos
disponíveis para a consecução dessas atividades; e
IV – demais cargos de provimento efetivo de nível
superior, intermediário e auxiliar, cujos titulares se encontravam em exercício na Secretaria de Previdência
Complementar do Ministério da Previdência Social em
31 de março de 2008.
§ 1o Os cargos efetivos de que trata este artigo
estão estruturados em Classes e Padrões, na forma
do Anexo I.
§ 2o As atribuições específicas dos cargos de
que trata este artigo serão estabelecidas em decreto.
Art. 19. O ingresso nos cargos de provimento
efetivo de que tratam os incisos I a III do art. 18 dar-se-á por meio de concurso público de provas ou de
provas e títulos, observados os seguintes critérios de
escolaridade:
I – para os cargos de nível superior, será exigido diploma de nível superior, em nível de graduação
e habilitação específica; e
II – para os cargos de nível intermediário, será
exigido certificado de conclusão de ensino médio, ou
equivalente, e habilitação específica, quando for o caso,
conforme as atribuições do cargo.
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§ 1o O concurso público referido no caput poderá
ser realizado por área de especialização, organizado
em uma ou mais fases, incluindo, se for o caso, curso
de formação, conforme dispuser o edital de abertura
do certame, observada a legislação específica.
§ 2o O concurso público será realizado para provimento efetivo de pessoal no padrão inicial da classe
inicial de cada cargo.
§ 3o O edital disporá sobre as características de
cada etapa do concurso público, a experiência profissional exigida e os critérios eliminatórios e classificatórios.
Art. 20. O desenvolvimento do servidor nos cargos de provimento efetivo do PCCPREVIC ocorrerá
mediante progressão funcional e promoção.
§ 1o Para os fins desta Lei, progressão funcional
é a passagem do servidor de um padrão para outro
imediatamente superior, dentro de uma mesma classe,
e promoção, a passagem do servidor do último padrão
de uma classe para o padrão inicial da classe imediatamente superior, observando-se os seguintes requisitos:
I – para fins de progressão funcional:
a) cumprimento do interstício mínimo de 18 (dezoito) meses de efetivo exercício em cada padrão; e
b) resultado médio superior a 80% (oitenta por
cento) do limite máximo da pontuação em avaliações
de desempenho individual, de que trata o art. 27, no
interstício considerado para a progressão; e
II – para fins de promoção:
a) cumprimento do interstício mínimo de 18 (dezoito) meses de efetivo exercício no último padrão de
cada classe;
b) resultado médio superior a 90% (noventa por
cento) do limite máximo da pontuação nas avaliações
de desempenho individual, de que trata o art. 27, no
interstício considerado para a promoção;
c) participação em eventos de capacitação com
carga horária mínima estabelecida em regulamento; e
d) existência de vaga.
§ 2o Os interstícios estipulados nos incisos I e II
do § 1o serão:
I – computados em dias, descontados os afastamentos remunerados que não forem legalmente considerados de efetivo exercício; e
II – suspensos, nos casos em que o servidor se
afastar sem remuneração, e retomados a partir do retorno à atividade.
§ 3o Na contagem do interstício necessário ao
desenvolvimento do servidor nos cargos de que trata
o inciso IV do art. 18, será aproveitado o tempo computado da data da última progressão ou promoção até
a data da regulamentação a que se refere o art. 21.
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§ 4o Para os fins do disposto no § 3o, não será
considerado como progressão ou promoção o enquadramento decorrente da aplicação desta Lei.
§ 5o O quantitativo máximo de cargos por classe,
referidos nos incisos I a III do art. 18, é de:
I – até 30% (trinta por cento) do total de cargos
da Carreira na classe A;
II – até 27% (vinte e sete por cento) do total de
cada cargo da Carreira na classe B;
III – até 23% (vinte e três por cento) do total de
cada cargo da Carreira na classe C; e
IV – até 20% (vinte por cento) do total de cada
cargo da Carreira na classe Especial.
§ 6o Para fins do cálculo do total de vagas disponíveis por classe para promoção, o quantitativo de
cargos cujos titulares estejam posicionados na classe
há mais de 10 (dez) anos será somado às vagas existentes, observado o limite de cada classe conforme
estabelecido nos incisos I a IV do § 5o.
§ 7o O titular de cargo integrante das Carreiras
de que tratam os incisos I a III do art. 18 que permanecer por mais de 15 (quinze) anos posicionado em uma
mesma classe, desde que tenha obtido, durante pelo
menos 2/3 (dois terços) do período de permanência
na classe, percentual na avaliação de desempenho
individual suficiente para progressão com 18 (dezoito) meses de efetivo exercício, será automaticamente
promovido à classe subsequente.
§ 8o O disposto no § 7o não se aplica à promoção
para a classe Especial.
§ 9o Os limites estabelecidos no § 5o poderão ser
redistribuídos por ato do Ministro de Estado da Previdência Social, para os primeiros 10 (dez) anos contados
da data de publicação desta Lei, para permitir maior
alocação de vagas nas classes iniciais e o ajuste gradual do quadro de distribuição de cargos por classe.
Art. 21. Os critérios de concessão de progressão
funcional e promoção de que trata o art. 20 serão regulamentados por decreto.
Art. 22. Até que seja editado o decreto a que se
refere o art. 21, as progressões funcionais e as promoções cujas condições tenham sido implementadas
serão concedidas observando-se, no que couber, as
normas aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei no 5.645, de 10
de dezembro de 1970.
Art. 23. Ficam instituídas a Gratificação de Desempenho de Atividade na Superintendência de Previdência Complementar – GDAPREVIC, devida aos
servidores ocupantes dos cargos de que tratam os
incisos I a III do art. 18, e a Gratificação de Desempenho dos Cargos do PCCPREVIC – GDCPREVIC,
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devida aos servidores ocupantes dos cargos de que
trata o inciso IV daquele artigo.
Parágrafo único. As gratificações criadas no caput somente serão devidas quando o servidor estiver
em exercício de atividades inerentes às atribuições do
respectivo cargo nas unidades da Previc.
Art. 24. A GDAPREVIC e a GDCPREVIC serão
pagas observando-se os seguintes limites:
I – máximo de 100 (cem) pontos por servidor; e
II – mínimo de 30 (trinta) pontos por servidor.
Art. 25. A pontuação a que se referem as gratificações será assim distribuída:
I – até 80 (oitenta) pontos em decorrência do resultado da avaliação de desempenho institucional; e
II – até 20 (vinte) pontos em decorrência dos
resultados da avaliação de desempenho individual.
Parágrafo único. Os valores a serem pagos a título de GDAPREVIC e GDCPREVIC serão calculados
multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas
avaliações de desempenho individual e institucional
pelo valor do ponto constante do Anexo II, fixado para
cada cargo, nível, classe e padrão.
Art. 26. A avaliação de desempenho institucional
visa a aferir o desempenho do órgão no alcance dos
objetivos organizacionais, podendo considerar projetos
e atividades prioritárias e características específicas
compatíveis com as suas atividades.
Art. 27. A avaliação de desempenho individual
visa a aferir o desempenho do servidor no exercício
das atribuições do cargo, com foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais.
Art. 28. A avaliação individual terá efeito financeiro apenas se o servidor tiver permanecido em exercício de atividades inerentes ao respectivo cargo por,
no mínimo, 2/3 (dois terços) de um período completo
de avaliação.
§ 1o A média das avaliações de desempenho
individual do conjunto de servidores do PCCPREVIC
não poderá ser superior ao resultado da avaliação de
desempenho institucional.
§ 2o O servidor ativo beneficiário da GDAPREVIC
ou GDCPREVIC que obtiver avaliação de desempenho
individual igual ou inferior a 10 (dez) pontos não fará
jus à parcela referente à avaliação de desempenho
institucional do período de avaliação.
§ 3o O servidor ativo beneficiário da GDAPREVIC
ou GDCPREVIC que obtiver na avaliação de desempenho individual pontuação inferior a 50% (cinquenta
por cento) do valor máximo desta parcela será imediatamente submetido a processo de capacitação ou
de análise da adequação funcional, conforme o caso,
sob responsabilidade da Previc.
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§ 4o A análise de adequação funcional visa a identificar as causas dos resultados obtidos na avaliação
do desempenho e servir de subsídio para a adoção
de medidas que possam propiciar a melhoria do desempenho do servidor.
Art. 29. Ato do Poder Executivo disporá sobre os
critérios gerais a serem observados para a realização
das avaliações de desempenho individual e institucional da GDAPREVIC e da GDCPREVIC.
Parágrafo único. Os critérios e os procedimentos específicos de avaliação institucional e individual
e de concessão da GDAPREVIC e da GDCPREVIC
serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Previdência Social, observada a legislação pertinente.
Art. 30. As metas de desempenho institucional
serão fixadas anualmente em ato da Diretoria Colegiada da Previc.
§ 1o As metas referidas no caput devem ser objetivamente mensuráveis e diretamente relacionadas às
atividades da Previc, levando-se em conta, no momento
de sua fixação, os índices alcançados nos exercícios
anteriores, quando houver histórico.
§ 2o As metas de desempenho institucional e os
resultados apurados a cada período serão amplamente
divulgados pela Previc, inclusive no seu sítio eletrônico.
§ 3o As metas poderão ser revistas na hipótese
de superveniência de fatores que tenham influência
significativa e direta na sua consecução, desde que a
própria entidade não tenha dado causa a tais fatores.
§ 4o O ato a que se refere o art. 29 definirá o
percentual mínimo de alcance das metas abaixo do
qual as parcelas da GDAPREVIC e da GDCPREVIC
correspondente à avaliação institucional serão iguais
a zero, sendo os percentuais de gratificação distribuídos proporcionalmente no intervalo entre esse limite
e o índice máximo de alcance das metas.
Art. 31. As avaliações referentes aos desempenhos individual e institucional serão apuradas anualmente e produzirão efeitos financeiros mensais por
igual período.
§ 1o O primeiro ciclo de avaliações de desempenho individual e institucional implementado a partir da
publicação desta Lei poderá ter sua duração reduzida
em função das peculiaridades da Previc, mediante ato
da sua Diretoria Colegiada.
§ 2o As referidas avaliações serão processadas
no mês subsequente ao término do período avaliativo,
e seus efeitos financeiros iniciarão no mês seguinte ao
de processamento das avaliações.
Art. 32. Até que sejam regulamentados os critérios e procedimentos de aferição das avaliações de
desempenho e processados os resultados do primeiro período de avaliação de desempenho, para fins de
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atribuição da GDAPREVIC e da GDCPREVIC, o valor
devido de pagamento mensal por servidor ativo será
correspondente a 80 (oitenta) pontos, observados os
respectivos cargos, níveis, classes e padrões.
§ 1o O resultado da primeira avaliação de desempenho gerará efeitos financeiros a partir do início do
primeiro ciclo de avaliação, devendo ser compensadas
eventuais diferenças pagas a maior ou a menor.
§ 2o Em caso de afastamentos e licenças considerados como de efetivo exercício, sem prejuízo da
remuneração e com direito à percepção de gratificação
de desempenho, o servidor continuará percebendo a
GDAPREVIC ou GDCPREVIC em valor correspondente
ao da última pontuação obtida, até que seja processada a sua primeira avaliação após o retorno.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos casos
de cessão.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se ao ocupante de cargo de Natureza Especial e de cargos em
comissão.
Art. 33. Até que seja processada a sua primeira avaliação de desempenho individual que venha a
surtir efeito financeiro, o servidor nomeado para cargo
efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem
vencimento ou cessão sem direito à percepção da
GDAPREVIC ou da GDCPREVIC no decurso do ciclo
de avaliação receberá a gratificação no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos.
Art. 34. O titular de cargo efetivo do PCCPREVIC
em efetivo exercício na Previc, quando investido em
cargo em comissão de Natureza Especial ou do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores-DAS, níveis
6, 5, 4 ou equivalentes, fará jus à GDAPREVIC ou à
GDCPREVIC calculada com base no valor máximo da
parcela individual, somado ao resultado da avaliação
institucional do período.
Parágrafo único. Ocorrendo exoneração do cargo em comissão, com manutenção do cargo efetivo, o
servidor que faça jus à GDAPREVIC ou à GDCPREVIC continuará a perceber a respectiva gratificação de
desempenho em valor correspondente ao da última
pontuação atribuída, até que seja processada a sua
primeira avaliação após a exoneração.
Art. 35. O ocupante de cargo efetivo do PCCPREVIC que não se encontre desenvolvendo atividades na PREVIC somente fará jus à GDAPREVIC ou
GDCPREVIC:
I – quando cedido para a Presidência, Vice-Presidência da República, Ministério da Previdência Social
ou requisitado para órgão da Justiça Eleitoral, situação
na qual perceberá a respectiva gratificação de desempenho calculada com base nas regras aplicáveis como
se estivesse em efetivo exercício na Previc;

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

II – quando cedido para órgãos ou entidades do
Governo Federal distintos dos indicados no inciso I, o
servidor investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, DAS-4 ou equivalentes,
perceberá a respectiva gratificação de desempenho
calculada com base no resultado da avaliação institucional do período; e
III – quando cedido para outro órgão, em cumprimento ao disposto em legislação específica, na forma
do inciso I.
Parágrafo único. A avaliação institucional do servidor referido neste artigo será a da Previc.
Art. 36. A GDAPREVIC e a GDCPREVIC não
poderão ser pagas cumulativamente com quaisquer
outras gratificações ou vantagens que tenham como
fundamento o desempenho profissional, individual,
coletivo ou institucional ou a produção ou superação
de metas, independentemente da sua denominação
ou base de cálculo.
Art. 37. Para fins de incorporação da GDAPREVIC
ou da GDCPREVIC aos proventos de aposentadoria
ou às pensões, serão adotados os seguintes critérios:
I – para as aposentadorias concedidas e pensões
instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação
será correspondente a 50% (cinquenta por cento) do
valor máximo do respectivo nível, classe e padrão; e
II – para as aposentadorias concedidas e pensões
instituídas após 19 de fevereiro de 2004:
a) quando ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão se aplicar o disposto nos arts. 3o e
6o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3o da Emenda Constitucional no
47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o percentual
constante no inciso I; e
b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo
das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei no
10.887, de 18 de junho de 2004.
Art. 38. A estrutura remuneratória das Carreiras
e cargos integrantes do PCCPREVIC compõe-se de:
I – Vencimento Básico;
II – Gratificação de Desempenho de Atividade
Previdenciária Complementar – GDAPREVIC, nos
termos do art. 24; e
III – Gratificação de Desempenho dos Cargos do
PCCPREVIC – GDCPREVIC, nos termos do art. 24.
Art. 39. Os servidores integrantes do PCCPREVIC
não fazem jus à percepção das seguintes gratificações:
I – Gratificação de Atividade – GAE de que trata
a Lei Delegada no 13, de 27 de agosto de 1992;
II – Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnico-Administrativa – GDATA de que trata a Lei no
10.404, de 9 de janeiro de 2002; e
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III – Vantagem Pecuniária Individual – VPI de que
trata a Lei no 10.698, de 2 de julho de 2003.
Art. 40. Os padrões de vencimento básico das
Carreiras e cargos do PCCPREVIC são os constantes do Anexo III.
Art. 41. Ficam, automaticamente, enquadrados
no PCCPREVIC, nos termos desta Lei, os servidores
titulares dos cargos de provimento efetivo de nível
superior, intermediário e auxiliar do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei no 5.645, de
10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos
do Poder Executivo, instituído pela Lei no 11.357, de
19 de outubro de 2006, e dos Planos correlatos das
autarquias e fundações públicas, não integrantes de
Carreiras estruturadas, Planos de Carreiras ou Planos Especiais de Cargos, regidos pela Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, pertencentes ao Quadro
de Pessoal do Ministério da Previdência Social, que
estavam em exercício na Secretaria da Previdência
Complementar daquele Ministério em 31 de março
de 2008, mantidas as denominações e as atribuições
do cargo, bem como os requisitos de formação profissional e a posição relativa na tabela de correlação, de
acordo com o Anexo IV.
§ 1o É vedada a mudança do nível do cargo ocupado pelo servidor em decorrência do disposto nesta Lei.
§ 2o Os cargos de nível superior e intermediário do Quadro de Pessoal do Ministério da Previdência Social à disposição da Secretaria de Previdência
Complementar em 31 de dezembro de 2007, quando
estiverem vagos, serão transformados em cargos das
Carreiras referidas nos incisos I a III do art. 18, respeitado o respectivo nível.
Art. 42. O enquadramento dos cargos no PCCPREVIC não representa, para qualquer efeito legal,
inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação aos cargos e às atribuições atuais
desenvolvidas pelos servidores ocupantes de cargos
efetivos objeto de enquadramento.
Art. 43. É vedada a redistribuição de cargos do
PCCPREVIC para outros órgãos e entidades da administração pública federal, bem como a redistribuição
de outros cargos para o Quadro de Pessoal da Previc.
Art. 44. É de 40 (quarenta) horas semanais a carga horária de trabalho dos integrantes do PCCPREVIC, ressalvados os casos amparados por legislação
específica.
Art. 45. É vedada a acumulação das vantagens
pecuniárias devidas aos ocupantes dos cargos do PCCPREVIC com outras vantagens de qualquer natureza
a que o servidor faça jus em virtude de outros Planos
de Carreiras ou de Classificação de Cargos.
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Art. 46. Aplica-se o disposto nesta Lei aos aposentados e pensionistas, mantida a respectiva situação
na tabela remuneratória no momento da aposentadoria
ou da instituição da pensão, respeitadas as alterações
relativas a posicionamento decorrentes de legislação
específica.
Art. 47. A aplicação do disposto nesta Lei aos
servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas não
poderá implicar redução de remuneração, proventos
e pensões.
§ 1o Na hipótese de redução de remuneração,
provento ou pensão decorrente da aplicação desta Lei,
a diferença será paga a título de Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada – VPNI, a ser absorvida por
ocasião do desenvolvimento no cargo, da reorganização
ou reestruturação das Carreiras, da reestruturação de
tabela remuneratória, concessão de reajustes, adicionais, gratificações ou vantagem de qualquer natureza,
conforme o caso.
§ 2o A VPNI estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração
dos servidores públicos federais.
Art. 48. Além dos princípios, deveres e vedações
previstos na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
aplicam-se aos servidores em exercício na Previc:
I – o dever de manter sigilo quanto às operações
da entidade fechada de previdência complementar e
às informações pessoais de participantes e assistidos, de que tiverem conhecimento em razão do cargo
ou função, sem prejuízo do disposto no art. 64 da Lei
Complementar no 109, de 29 de maio de 2001, e na
legislação correlata; e
II – a vedação de:
a) prestar serviços, ainda que eventuais, a entidade fechada de previdência complementar, exceto
em caso de designação específica para exercício de
atividade de competência da Previc;
b) firmar ou manter contrato com entidade fechada de previdência complementar, exceto na qualidade
de participante ou assistido de plano de benefícios; e
c) exercer suas atribuições em processo administrativo em que seja parte ou interessado, em que haja
atuado como representante de qualquer das partes
ou no qual seja interessado parente consanguíneo ou
afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau,
cônjuge ou companheiro, bem como nas demais hipóteses da legislação, inclusive processual.
§ 1o A inobservância do dever previsto no inciso I é considerada falta grave, sujeitando o infrator à
pena de demissão ou de cassação de aposentadoria
ou disponibilidade, de que tratam os arts. 132 e 134
da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
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§ 2o As infrações das vedações estabelecidas
no inciso II são punidas com a pena de advertência,
suspensão, demissão ou cassação de aposentadoria,
de acordo com a gravidade, conforme o disposto nos
arts. 129, 130 e seu § 2o, 132 e 134 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.
§ 3o As disposições deste artigo aplicam-se aos
Procuradores Federais responsáveis pela representação judicial e extrajudicial da Previc, pelas suas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos,
bem como pela apuração da liquidez e certeza de
seus créditos.
§ 4o O disposto no inciso I não se aplica ao servidor por dar conhecimento a qualquer autoridade hierarquicamente superior de informação concernente a
prática de crime, descumprimento de disposição legal
ou ato de improbidade.
Art. 49. O Procurador-Geral Federal definirá a
distribuição de cargos de Procurador Federal na Procuradoria Federal de que trata o inciso II do art. 3o.
Art. 50. Ficam criados, na Carreira de Procurador
Federal de que trata o art. 35 da Medida Provisória no
2.229-43, de 6 de setembro de 2001, regidos pelas
leis e normas próprias a ela aplicáveis, 40 (quarenta)
cargos de Procurador Federal.
Art. 51. Ficam criados no Quadro de Pessoal da
Previc:
I – na Carreira de Especialista em Previdência
Complementar, 100 (cem) cargos de Especialista em
Previdência Complementar;
II – na Carreira de Analista Administrativo, 50
(cinquenta) cargos de Analista Administrativo; e
III – na Carreira de Técnico Administrativo, 50
(cinquenta) cargos de Técnico Administrativo.
Art. 52. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo, destinados à estruturação da Previc, os seguintes
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS: 1 (um) DAS-6, 1 (um) DAS-5,
14 (quatorze) DAS-4, 38 (trinta e oito) DAS-3, 29 (vinte
e nove) DAS-2 e 13 (treze) DAS-1.
§ 1o (VETADO)
§ 2o (VETADO)
CAPÍTULO X
Disposições Gerais
Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários
do Ministério da Previdência Social, uma vez atendidas
as necessidades de reestruturação deste, para fazer
frente às despesas de estruturação e manutenção
da Previc, utilizando-se das dotações orçamentárias
destinadas às atividades finalísticas e administrativas,
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observadas as mesmas ações orçamentárias e grupos
de despesas previstos na lei orçamentária.
§ 1o Serão transferidos para a Previc os acervos
técnico e patrimonial, bem como as obrigações e direitos do Ministério da Previdência Social correspondentes às atividades a ela atribuídas.
§ 2o Os processos administrativos em tramitação no Conselho de Gestão da Previdência Complementar e na Secretaria de Previdência Complementar
do Ministério da Previdência Social, respeitadas as
competências mantidas no âmbito das unidades do
referido Ministério, serão transferidos para a Câmara
de Recursos da Previdência Complementar e para a
Previc, respectivamente.
Art. 54. Ficam redistribuídos para a Previc os
cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Ministério
da Previdência Social existentes na Secretaria de
Previdência Complementar em 31 de março de 2008.
Art. 55. As competências atribuídas à Secretaria
de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, por meio de ato do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Monetário
Nacional e de decretos, ficam automaticamente transferidas para a Previc, ressalvadas as disposições em
contrário desta Lei.
Art. 56. A Advocacia-Geral da União e o Ministério da Previdência Social promoverão, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação
desta Lei, levantamento dos processos judiciais em curso envolvendo matéria de competência da Previc, que,
decorrido esse prazo, sucederá a União em tais ações.
§ 1o Após o decurso do prazo de que trata o caput, a Advocacia-Geral da União peticionará perante
o juízo ou tribunal em que tramitarem os processos,
informando da sucessão de partes.
§ 2o Durante o prazo previsto no caput, a União
continuará parte legítima e a Advocacia-Geral da União
acompanhará os feitos e praticará os atos processuais
necessários.
Art. 57. Incluem-se entre as entidades fechadas
de previdência complementar tratadas nesta Lei aquelas de natureza pública referidas no art. 40 da Constituição Federal.
Art. 58. Até que sejam publicados os regulamentos
referentes à entidade e aos órgãos colegiados de que
tratam os arts. 1o, 14 e 15, a Secretaria de Previdência
Complementar e o Conselho de Gestão da Previdência Complementar continuarão desempenhando suas
atribuições em conformidade com a legislação vigente
na data anterior à da publicação desta Lei.
Art. 59. A implementação dos efeitos financeiros
decorrentes do disposto nesta Lei nos exercícios de
2009 e 2010 fica condicionada à existência de dispo-
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nibilidade orçamentária e financeira para a realização
da despesa em montante igual ou superior à estimativa feita, nos termos do art. 17 da Lei Complementar
no 101, de 4 de maio de 2000, por ocasião da publicação desta Lei.
§ 1o A demonstração da existência de disponibilidade orçamentária e financeira de que trata o caput
caberá aos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, a ser apresentada
até 60 (sessenta) dias anteriores ao início dos efeitos
financeiros referidos no caput.
§ 2o O comportamento da receita corrente líquida e as medidas adotadas para o cumprimento das
metas de resultados fiscais no período considerado
poderão ensejar a antecipação ou a postergação dos
efeitos financeiros referidos no caput, em cada exercício
financeiro, condicionadas à edição de lei específica.
CAPÍTULO XI
Da Adequação de Normas Correlatas
Art. 60. O art. 11 da Lei no 11.457, de 16 de março
de 2007, passa vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 11 ..................................................
..............................................................
§ 2o O Poder Executivo poderá fixar o
exercício de até 385 (trezentos e oitenta e cinco) Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil no Ministério da Previdência Social ou
na Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, garantidos os
direitos e vantagens inerentes ao cargo, lotação de origem, remuneração e gratificações,
ainda que na condição de ocupante de cargo
em comissão ou função de confiança.
§ 3o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil a que se refere o § 2o executarão, em caráter privativo, os procedimentos
de fiscalização das atividades e operações
das entidades fechadas de previdência complementar, de competência da Previc, assim
como das entidades e fundos dos regimes
próprios de previdência social.
§ 4o .......................................................
..............................................................
III – lavrar ou propor a lavratura de auto
de infração;
IV – aplicar ou propor a aplicação de
penalidade administrativa ao responsável por
infração objeto de processo administrativo
decorrente de ação fiscal, representação, denúncia ou outras situações previstas em lei.
§ 5o Na execução dos procedimentos de
fiscalização referidos no § 3o, ao Auditor-Fiscal
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da Receita Federal do Brasil é assegurado o
livre acesso às dependências e às informações
dos entes objeto da ação fiscal, de acordo com
as respectivas áreas de competência, caracterizando-se embaraço à fiscalização, punível
nos termos da lei, qualquer dificuldade oposta
à consecução desse objetivo.
§ 6o É facultado ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a que se refere o § 2o
exercer, em caráter geral e concorrente, outras atividades inerentes às competências do
Ministério da Previdência Social e da Previc.
§ 7o Caberá aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil em exercício na Previc
constituir em nome desta, mediante lançamento, os créditos pelo não recolhimento da
Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar – TAFIC e promover a sua
cobrança administrativa.” (NR)

XVIII – do Ministério da Previdência Social o Conselho Nacional de Previdência Social,
o Conselho de Recursos da Previdência Social,
o Conselho Nacional de Previdência Complementar, a Câmara de Recursos da Previdência Complementar e até 2 (duas) Secretarias;
................................................... ” (NR)
Art. 62. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o da República. – LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA – Paulo Bernardo Silva – Jose Pimentel
– Luis Inácio Lucena Adams.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2009 – Edição extra

ANEXO I
ESTRUTURA DE CLASSES E PADRÕES DOS
CARGOS DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS
DA PREVIC – PCCPREVIC

Art. 61. O inciso XVIII do art. 29 da Lei no 10.683,
de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

a) Tabela I: Carreira de Especialista em Previdência Complementar, composta do cargo de Especialista
em Previdência Complementar, de nível superior

“Art. 29 ..................................................
..............................................................

CARGO

MAIO 2012

Maio de 2012

CLASSE
ESPECIAL

C
Especialista em Previdência
Complementar

PADRÃO
IV
III
II
I
IV
III
II
I

B

A

INICIAL

IV
III
II
I
IV
III
II
I
I

MAIO 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

b) Tabela II: Carreira de Analista Administrativo, composta do cargo de Analista Administrativo, de nível superior
CARGO
CLASSE
ESPECIAL

C
Analista Administrativo
B

A
INICIAL

PADRÃO
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
I

c) Tabela III: Carreira de Técnico Administrativo,
composta do cargo de Técnico Administrativo, de nível
intermediário

CARGO

CLASSE
ESPECIAL

C
Técnico Administrativo
B

A

INICIAL

PADRÃO
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
I
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MAIO 2012

Maio de 2012

d) Tabela IV: Demais cargos de provimento efetivo,
de nível superior e intermediário do Plano de Carreiras
e Cargos da PREVIC – PCCPREVIC

CARGO

CLASSE
ESPECIAL

C
Demais cargos de provimento
efetivo, de nível superior e
intermediário do Plano de
Carreiras e Cargos da
PREVIC – PCCPREVIC
B

A

PADRÃO
III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

e) Tabela V: Demais cargos de provimento efetivo, de nível auxiliar do Plano de Carreiras e Cargos
da PREVIC – PCCPREVIC

CARGO
CLASSE
Demais cargos de provimento efetivo, de nível
auxiliar do Plano de Carreiras e Cargos da ESPECIAL
PREVIC – PCCPREVIC

PADRÃO
III
II
I

MAIO 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ANEXO II
TABELAS DE VALOR DO PONTO
DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DE ATIVIDADE NA SUPERINTENDÊNCIA
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
– GDAPREVIC E DA GRATIFICAÇÃO
CARGO

CLASSE
ESPECIAL

C
Especialista
em Previdência
Complementar
B

A
INICIAL

CLASSE

DO PCCPREVIC – GDCPREVIC
a) Tabela I: Valor do ponto da GDAPREVIC para a
Carreira de Especialista em Previdência Complementar
Em R$
PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2008 1o JUL 2009 1o JUL 2010
IV
67,00
74,50
79,45
III
66,43
73,76
78,66
II
65,86
73,03
77,88
I
65,30
72,31
77,11
IV
64,65
71,56
76,35
III
64,10
70,85
75,59
II
63,55
70,15
74,84
I
63,01
69,46
74,10
IV
62,39
68,74
73,37
III
61,86
68,06
72,64
II
61,33
67,39
71,92
I
60,81
66,72
71,21
IV
60,21
66,03
70,50
III
59,70
65,38
69,80
II
59,19
64,73
69,11
I
58,69
64,09
68,43
I
58,12
63,48
67,74

ESPECIAL

C
Analista
Administrativo
B
A
INICIAL

Em R$

PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE

IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
I
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DE DESEMPENHO DOS CARGOS

b) Tabela II: Valor do ponto da GDAPREVIC para
a Carreira de Analista Administrativo

CARGO

Sexta-feira 18

1o JUL 2008
67,0000
66,6061
66,1431
65,6833
64,7126
64,2628
63,8161
63,3725
62,4359
62,0019
61,5709
61,1429
60,2393
59,8206
59,4047
58,9918
58,1200

1o JUL 2009
67,7950
66,6834
66,2199
65,7596
64,7878
64,3374
63,8902
63,4461
62,5084
62,0739
61,6424
61,2139
60,3093
59,8901
59,4737
59,0603
58,1875

1o JUL 2010
68,3270
66,4864
66,0242
65,5653
64,5963
64,1473
63,7014
63,2586
62,3237
61,8905
61,4603
61,0330
60,1311
59,7131
59,2980
58,8858
58,2920

28
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c) Tabela III: Valor do ponto da GDAPREVIC Carreira de Técnico Administrativo

CARGO

CLASSE

ESPECIAL

C
Técnico Administrativo
B

A
INICIAL

PADRÃO
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
I

d) Tabela IV: Valor do ponto da GDCPREVIC para
os demais cargos de nível superior do PCCPREVIC

CARGO

CLASSE
ESPECIAL

Demais cargos de
provimento efetivo, de
nível superior, do Plano de
Carreiras e Cargos da
PREVIC – PCCPREVIC

C

B

A

PADRÃO
III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

MAIO 2012

Maio de 2012

Em R$

EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2008
1o JUL 2009
1o JUL 2010
33,5300
35,6008
36,9724
33,0785
34,9479
35,7699
32,5897
34,4314
35,2412
32,1080
33,9226
34,7204
31,1729
32,9345
33,7092
30,7122
32,4478
33,2110
30,2583
31,9683
32,7202
29,8111
31,4959
32,2366
28,9428
30,5785
31,2977
28,5151
30,1266
30,8352
28,0937
29,6814
30,3795
27,6785
29,2427
29,9305
26,8724
28,3910
29,0588
26,4752
27,9714
28,6293
26,0840
27,5581
28,2062
25,6985
27,1508
27,7894
24,9500
26,3600
26,9800

Em R$

EFEITOS
FINANCEIROS
A PARTIR DE
1o JUL 2008
1o JUL 2009
1o JUL 2010
47,76
53,24
60,66
46,14
51,44
59,94
44,58
49,70
59,23
42,06
46,89
58,18
40,64
45,30
57,49
39,27
43,77
56,81
37,94
42,29
56,14
36,66
40,86
55,47
35,42
39,48
54,81
33,42
37,25
53,84
32,45
36,17
52,27
31,50
35,12
50,75
30,58
34,10
49,27
29,69
33,11
47,83
28,83
32,15
46,44
27,20
30,33
45,62
26,41
29,45
44,29
25,64
28,59
43,00
24,89
27,76
41,75
24,17
26,95
40,53

MAIO 2012
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e) Tabela V: Valor do ponto da GDCPREVIC para
os demais cargos de nível intermediário do PCCPRECARGO

CLASSE

Em R$

III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

C

Demais cargos de
provimento efetivo, de
nível intermediário, do
Plano de Carreiras e
Cargos da
PREVIC – PCCPREVIC

B

A

EFEITOS FINANCEIROS
A PARTIR DE
1o JUL 2008
1o JUL 2009
1o JUL 2010
27,44
30,59
34,85
26,64
29,87
34,07
25,86
29,17
33,30
24,63
27,78
31,87
23,91
27,13
31,15
23,21
26,49
30,45
22,53
25,87
29,77
21,87
25,26
29,10
21,23
24,67
28,45
20,22
23,50
27,22
19,63
22,82
26,43
19,06
22,16
25,66
18,50
21,51
24,91
17,96
20,88
24,18
17,44
20,27
23,48
16,61
19,30
22,47
16,13
18,74
21,82
15,66
18,19
21,18
15,20
17,66
20,56
14,76
17,15
19,96

f) Tabela VI: Valor do ponto da GDCPREVIC para
os demais cargos de nível auxiliar do PCCPREVIC
CARGO

CLASSE

Em R$

PADRÃO

Demais
cargos
de
III
provimento efetivo, de nível
auxiliar, do Plano de
ESPECIAL II
Carreiras e
Cargos da
I
PREVIC – PCCPREVIC
ANEXO III
TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO
DO PCCPREVIC
CARGO

CLASSE
ESPECIAL

Especialista em
Previdência
Complementar

C
B
A
INICIAL

PADRÃO
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
I
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VIC

PADRÃO

ESPECIAL
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EFEITOS FINANCEIROS A
PARTIR DE
1o JUL 1o JUL o
1 JUL 2010
2008
2009
9,69
10,63
11,63
9,14

10,42

11,40

8,96

10,22

11,18

a) Carreira de Especialista em Previdência Complementar
Em R$
EFEITOS FINANCEIROS
A PARTIR DE
1o JUL 2008
1o JUL 2009
1o JUL 2010
6.700,00
7.450,00
7.945,00
6.485,96
7.233,01
7.713,59
6.278,76
7.022,34
7.488,92
6.078,18
6.817,81
7.270,80
5.788,74
6.493,15
6.931,17
5.603,81
6.304,03
6.729,29
5.424,79
6.120,42
6.533,29
5.251,49
5.942,16
6.343,00
5.001,42
5.659,20
6.046,71
4.841,65
5.494,37
5.870,59
4.686,98
5.334,34
5.699,60
4.537,25
5.178,97
5.533,59
4.321,19
4.932,35
5.275,11
4.183,15
4.788,69
5.121,47
4.049,52
4.649,21
4.972,30
3.920,15
4.513,80
4.827,48
3.740,00
4.300,00
4.600,00
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MAIO 2012

Maio de 2012

b) Carreira de Analista Administrativo
Em R$
CARGO

CLASSE
ESPECIAL

Analista
Administrativo

C
B
A
INICIAL

EFEITOS
FINANCEIROS
A PARTIR DE
1o JUL 2008
1o JUL 2009
6.700,00
7.450,00
6.485,96
7.233,01
6.278,76
7.022,34
6.078,18
6.817,81
5.788,74
6.493,15
5.603,81
6.304,03
5.424,79
6.120,42
5.251,49
5.942,16
5.001,42
5.659,20
4.841,65
5.494,37
4.686,98
5.334,34
4.537,25
5.178,97
4.321,19
4.932,35
4.183,15
4.788,69
4.049,52
4.649,21
3.920,15
4.513,80
3.740,00
4.300,00

PADRÃO
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
I

c) Cargos de nível superior do inciso IV do art.
18 desta Lei
CARGO

CLASSE

PADRÃO

ESPECIAL
C
Demais cargos de
provimento efetivo, de
nível superior, do Plano de
Carreiras e Cargos da
PREVIC – PCCPREVIC

B

A

III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

d) Carreira de Técnico Administrativo
CARGO

CLASSE
ESPECIAL
C

Técnico
Administrativo

B
A
INICIAL

PADRÃO
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
I

1o JUL 2010
7.945,00
7.713,59
7.488,92
7.270,80
6.931,17
6.729,29
6.533,29
6.343,00
6.046,71
5.870,59
5.699,60
5.533,59
5.275,11
5.121,47
4.972,30
4.827,48
4.600,00

Em R$

EFEITOS FINANCEIROS
A PARTIR DE
1o JUL 2008
1o JUL 2009
1o JUL 2010
4.776,00
5.324,00
6.065,50
4.614,49
5.143,96
5.946,57
4.458,44
4.970,01
5.829,97
4.206,08
4.688,69
5.660,17
4.063,85
4.530,14
5.549,19
3.926,43
4.376,95
5.440,38
3.793,65
4.228,94
5.333,71
3.665,36
4.085,93
5.229,13
3.541,41
3.947,76
5.126,60
3.340,95
3.724,30
4.977,28
3.227,97
3.598,36
4.879,69
3.118,81
3.476,68
4.784,01
3.013,34
3.359,11
4.690,21
2.911,44
3.245,52
4.598,25
2.812,99
3.135,77
4.508,09
2.653,76
2.958,27
4.376,79
2.564,02
2.858,23
4.290,97
2.477,31
2.761,57
4.206,83
2.393,54
2.668,18
4.124,34
2.312,60
2.577,95
4.043,47
Em R$

EFEITOS FINANCEIROS
A PARTIR DE
1o JUL 2008
1o JUL 2009
3.352,55
3.560,08
3.280,40
3.483,45
3.209,78
3.408,46
3.140,68
3.335,09
3.016,99
3.203,74
2.952,04
3.134,78
2.888,50
3.067,30
2.826,32
3.001,27
2.715,00
2.883,06
2.656,56
2.821,00
2.599,37
2.760,28
2.543,41
2.700,85
2.443,24
2.594,48
2.390,65
2.538,63
2.339,19
2.483,98
2.288,83
2.430,51
2.198,37
2.334,45

1o JUL 2010
3.697,24
3.617,66
3.539,78
3.463,58
3.327,18
3.255,55
3.185,47
3.116,90
2.994,14
2.929,68
2.866,62
2.804,91
2.694,43
2.636,43
2.579,68
2.524,15
2.424,39

MAIO 2012
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e) Cargos de nível intermediário do inciso IV do
art. 18 desta Lei
CLASSE

CARGO
Demais cargos de
provimento efetivo, de
nível intermediário, do
Plano de Carreiras e
Cargos da PREVIC –
PCCPREVIC

B

A

f) Cargos de nível auxiliar do inciso IV do art. 18
desta Lei
CARGO
CLASSE
PADRÃO
Demais cargos de provimento
efetivo,
de nível auxiliar, do Plano de
ESPECIAL
Carreiras
e Cargos da
PREVIC – PCCPREVIC

EFEITOS FINANCEIROS
A PARTIR DE
1o JUL 2008
1o JUL 2009
1o JUL 2010
2.744,31
3.059,19
3.485,26
2.669,56
2.975,87
3.390,33
2.596,85
2.894,82
3.297,99
2.473,19
2.756,97
3.140,94
2.405,83
2.681,88
3.055,39
2.340,30
2.608,83
2.972,17
2.276,56
2.537,77
2.891,22
2.214,55
2.468,65
2.812,47
2.154,23
2.401,41
2.735,87
2.051,65
2.287,06
2.605,59
1.995,77
2.224,77
2.534,62
1.941,41
2.164,17
2.465,58
1.888,53
2.105,22
2.398,42
1.837,09
2.047,88
2.333,09
1.787,05
1.992,10
2.269,54
1.701,95
1.897,24
2.161,47
1.655,59
1.845,56
2.102,60
1.610,50
1.795,29
2.045,33
1.566,63
1.746,39
1.989,62
1.523,96
1.698,82
1.935,43

III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

C

Em R$

III

EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o JUL 2008
1o JUL 2009
1o JUL 2010
1.288,95
1.314,73
1.341,02

II

1.276,19

1.282,66

1.308,31

I

1.263,55

1.251,38

1.276,40

ANEXO IV
TABELAS DE CORRELAÇÃO

ocupados em 31 de março de 2008, com os demais

a) Tabela I: correlação dos cargos de provimento efetivo da SPC, de nível superior e intermediário,
SITUAÇÃO ATUAL
CARGOS
Cargos de provimento efetivo, de
nível superior e intermediário, do
Plano de Classificação de Cargos,

cargos de nível superior e intermediário do Plano de
Carreiras e Cargos da PREVIC

CLASSE

PADRÃO
III
ESPECIAL II
I

instituído pela Lei no 5.645, de 10 de

VI

dezembro de 1970, do Plano Geral
de Cargos do Poder Executivo,
C
instituído pela Lei no 11.357, de 19 de
outubro de 2006, e dos Planos
correlatos das autarquias e fundações
públicas, não integrantes de Carreiras

V
IV
III
II
I
VI
V

estruturadas, Planos de Carreiras
ou Planos Especiais de Cargos,

31
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Em R$

PADRÃO

ESPECIAL
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B

IV

regidos pela Lei no 8.112,

III

de 11 de dezembro de 1990,
pertencentes ao Quadro de Pessoal do
Ministério da Previdência Social, que
estavam em exercício na Secretaria da
Previdência Complementar do
A
Ministério da Previdência Social em
31 de março de 2008.

II
I
V
IV
III
II
I

SITUAÇÃO NOVA
PADRÃO CLASSE CARGOS
III
ESPECIAL
II
I
Cargos
de
VI
nível
V
superior e
C
IV
intermediário
III
do Plano de
II
Carreiras e
I
Cargos da
VI
PREVIC –
PCCPREVIC
V
a
B
IV
que se
refere o inciso
III
IV
II
do art. 18
I
desta Lei.
V
IV
A
III
II
I

32
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b) Tabela II: correlação dos cargos de provimento
efetivo da SPC, de nível auxiliar, ocupados em 31 de

março de 2008, com os demais cargos de nível auxiliar
do Plano de Carreiras e Cargos da Previc

SITUAÇÃO ATUAL
SITUAÇÃO NOVA
CARGOS
CLASSE PADRÃO PADRÃO CLASSE
Cargos de provimento
III
III
efetivo, de
nível
superior
e
II
ESPECIAL II
intermediário, do
I
Plano de Classificação de
VI
Cargos, instituído pela Lei no
5.645, de 10 de dezembro
V
de
1970, do Plano Geral de
IV
C
Cargos
do
Poder
Executivo,
III
instituído
o
II
pela Lei n 11.357, de 19 de
outubro de 2006, e dos
I
Planos
VI
correlatos das autarquias e
fundações públicas, não

V

integrantes de Carreiras B
estruturadas, Planos de
Planos de
Carreiras
ou
Planos
Especiais de
Cargos regidos pela Lei no
8.112, de 11 de dezembro
de
1990, pertencentes ao
Quadro de
Pessoal do Ministério da
Previdência Social, que
A
estavam
em exercício na Secretaria
da
Previdência Complementar
do
Ministério da Previdência
Social
em 31de março de 2008

IV
III
II
I
V

IV

III
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I

CARGOS

Cargos de nível
superior e

intermediário do
Plano
de
Carreiras e
Cargos
da
ESPECIAL
PREVIC –
PCCPREVIC a
que
se refere o
inciso IV
do art. 18 desta
Lei.
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b) Tabela II: correlação dos cargos de provimento
efetivo da SPC, de nível auxiliar, ocupados em 31 de
março de 2008, com os demais cargos de nível auxiliar
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do Plano de Carreiras e Cargos da Previc (Redação
dada pela Medida Provisória nº 568, de 2012)

SITUAÇÃO ATUAL
SITUAÇÃO NOVA
CARGOS
CLASSE PADRÃO PADRÃO CLASSE CARGOS
Cargos de provimento ESPECIAL III
III
ESPECIAL Cargos de nível auxiliar do
II
II
efetivo,
de
nível
Plano de Carreiras e Cargos
I
I
auxiliar, do Plano
da PREVIC -PCCPREVIC a
VI
de Classificação de C
que se refere o inciso IV do
V
Cargos,
instituído
caput do art. 18 desta Lei.
IV
pela Lei no 5.645, de
III
10 de dezembro de
II
1970, do Plano Geral
I
de Cargos do Poder
B
VI
Executivo, instituído
V
pela Lei no 11.357, de
IV
19 de outubro de 2006,
III
e dos Planos correlatos
II
das autarquias e
I
fundações públicas, A
V
não integrantes de
Carreiras estruturadas,
Planos de Carreiras
IV
ou Planos Especiais
de Cargos regidos
pela Lei no 8.112, de
11 de dezembro de
1990, pertencentes
ao Quadro de Pessoal
III
do
Ministério
da
Previdência Social,
que estavam em
exercício na Secretaria
da
Previdência
Complementar
do
Ministério
da
Previdência Social em
31de março de 2008
ANEXO V
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – TAFIC

Taxa quadrimestral de acordo com os recursos
garantidores por plano de benefícios administrado pelas entidades fechadas de previdência complementar

Valor em reais dos Recursos Garantidores por plano de benefícios
até
De
5.000.000,01
até
De
9.000.000,01
até
De
16.000.000,01
até
De
40.000.000,01
até
De
90.000.000,01
até
De
200.000.000,01
até
De
300.000.000,01
até
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa)

5.000.000,00
9.000.000,00
16.000.000,00
40.000.000,00
90.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
500.000.000,00

Taxa quadrimestral (R$)
15,00
125,00
325,00
625,00
1.625,00
3.500,00
8.000,00
12.000,00
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 164, DE 2012
Dispõe sobre a concessão de seguro-desemprego para os trabalhadores rurais
desempregados, contratados por safra, por
pequeno prazo ou por prazo determinado,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O empregado rural desempregado, que
tenha sido contratado por safra, por pequeno prazo
ou por prazo determinado, fará jus ao benefício do
seguro-desemprego, por até três meses, no valor equivalente a um salário mínimo mensal, a cada período
de 24 (vinte e quatro) meses, desde que preencha os
requisitos previstos nesta Lei.
Art. 2º Para se habilitar ao recebimento do benefício, o interessado deverá comprovar, na forma do
regulamento:
I – a existência anterior de relações de emprego,
contratadas por safra, por pequeno prazo ou por prazo
determinado, por período total mínimo de oito meses,
durante os últimos vinte e quatro meses;
II – não ter exercido, no período aquisitivo, atividade remunerada fora do âmbito rural;
III – que se encontra em situação de desemprego involuntário;
IV – que não está em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência ou da Assistência Social;
V – que não possui renda própria de qualquer
natureza suficiente à sua manutenção e de sua família.
Parágrafo único. O período computado para a
concessão do benefício de que trata esta Lei, não poderá ser utilizado para pleitear o seguro-desemprego
previsto na Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 3º O pagamento das prestações de que trata
esta Lei será cancelado em caso de início de atividade
remunerada, de percepção de qualquer outra remuneração regular ou benefício previdenciário ou de morte
do beneficiário.
Art. 4º Todo aquele que fornecer ou beneficiar-se
de atestado, certidão ou declaração falsa para o fim de
obtenção do benefício de que trata esta Lei está sujeito às sanções administrativas, civis e penais cabíveis
e perde o direito ao benefício pelo prazo de dez anos.
Art. 5º O benefício do seguro-desemprego de que
trata esta Lei será pago à conta do Fundo de Amparo
ao Trabalhador instituído pela Lei nº 7.998, de 11 de
janeiro de 1990.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
Os trabalhadores rurais vivem, em muitos aspectos,
marginalizados em relação aos urbanos. Pouco acesso
têm à saúde, à educação e a outros confortos disponíveis nas grandes cidades. É necessário, portanto, compensar, pelo menos parcialmente, esses trabalhadores
pelas condições de vida desfavoráveis que enfrentam,
à margem da assistência completa do Estado.
Um dos mecanismos de inclusão e de política social
mais relevante, neste País, é o seguro-desemprego. Infelizmente, os trabalhadores rurais dificilmente são beneficiados.
Muitos trabalham na informalidade e sequer dispõem de
cobertura previdenciária. Pior, nos períodos de entressafra
ficam completamente abandonados, sem as alternativas
de trabalho características dos espaços urbanos. Precisam
viver, então, de suas economias ou de pequenos “bicos”,
insuficientes para uma subsistência digna.
O Programa do Seguro-Desemprego pode, em
nosso entendimento, cobrir, pelo menos parcialmente,
essa lacuna assistencial. Além de oferecer um apoio
temporário, pode servir de estímulo à formalização dos
contratos, com reflexos positivos na inclusão previdenciária e na construção da cidadania também fora dos
centros urbanos. Além disso, pode estimular a fixação
do homem no campo, com diminuição das demandas
sociais e políticas nas grandes cidades e redução da
violência típica das áreas populosas.
A concessão desse suporte financeiro parece-nos
mais apropriada, em muitos aspectos, do que outros
benefícios de programas sociais, pois vincula o seguro
ao trabalho, desestimulando a ociosidade. Em nossa
proposta o valor do benefício será de um salário mínimo, concedido a cada vinte e quatro meses, desde
que o trabalhador comprove ter sido contratado por
pequeno prazo, por safra ou por prazo determinado
por, pelo menos, oito meses no período de carência.
Nossa iniciativa está em consonância com propostas discutidas na 1ª Mobilização Nacional dos Assalariados e Assalariadas Rurais do MSTTR (Movimento
Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais),
realizada em março deste ano, em Brasília-DF. Está
aberta ao debate e eventuais aperfeiçoamentos.
Esperamos contar com o apoio de nossos Pares
para a rápida tramitação desta proposta, que atende
às demandas justas de um significativo grupo de trabalhadores. – Senador Antonio Carlos Valadares.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de
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Amparo ao Trabalhador (FAT), 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 regula o Programa do Seguro-Desemprego e o abono de que tratam o inciso II do
art. 7º, o inciso IV do art. 201 e o art. 239, da Constituição Federal, bem como institui o Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT)
....................................................................................
Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1990; 169º da Independência e 102º da República. – JOSÉ SARNEY –
Mailson Ferreira da Nóbrega – Dorothea Werneck
– Jáder Fontenelle Barbalho.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 165 , DE 2012
Modifica o caput do art. 9º da Lei nº 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial,
institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), e dá outras providências; e altera a Lei nº
9.715, de 25 de novembro de 1998, que dispõe
sobre as contribuições para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, e dá outras providências, para fixar a contribuição do
PIS/PASEP para as pessoas físicas, urbanas e
rurais, na condição de empregadoras e para
estender aos seus empregados o pagamento
do abono salarial anual.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 9º da Lei nº 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º É assegurado o recebimento de
abono salarial no valor de um salário mínimo
vigente na data do respectivo pagamento, aos
empregados de pessoas físicas, urbanas e
rurais, e de pessoas jurídicas que:
.................................................... ” (NR)
Art. 2º A Lei nº 9.715, de 25 de novembro de
1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
IV – pelas pessoas físicas, urbanas e
rurais, com base na folha de salários de seus
empregados.
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.................................................... ”(NR).
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O objetivo precípuo deste projeto de lei é assegurar o pagamento do abono salarial no valor de um
salário mínimo anual aos empregados que recebam
até dois salários mínimos mensais de pessoas físicas,
urbanas ou rurais. O projeto institui a competente fonte
de custeio a que se refere o art. 195, § 5º da Constituição Federal, para financiamento do benefício.
A exclusão dos empregados de pessoas físicas,
sejam elas urbanas ou rurais, constitui-se em odiosa
discriminação, pois no gênero são todos empregados,
não cabendo a distinção, mesmo sem uma fonte de
custeio fixa ou específica.
Buscamos, desta forma, atender aos anseios das
entidades representativas dos trabalhadores rurais,
que tem dentre suas reivindicações básicas, a percepção do abono salarial, assim como já percebido pelos
demais empregados vinculados a pessoas jurídicas.
No ambiente rural, empregados que trabalham
lado a lado e contribuem com seu suor para que o Brasil tenha esse desempenho econômico fantástico na
área da agricultura e da pecuária, são tratados pela
própria lei de forma distinta.
Para dar conseqüência a este objetivo introduzimos
modificações no caput do art. 9º da Lei nº 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), e dá outras providências e alteramos também a Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998,
que dispõe sobre as contribuições para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – PIS/PASEP, e dá outras providências,
para fixar a contribuição do PIS/PASEP para as pessoas
físicas, urbanas e rurais, na condição de empregadoras.
Esperamos sensibilizar as demais Senhoras e
Senhores Senadores para o propósito aqui objetivado
e, ao final, contar com a valiosa contribuição de todos
para o aprimoramento e aprovação final do projeto de
lei. – Senador Antonio Carlos Valadares.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras
providências.
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O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei regula o Programa do Seguro-Desemprego e o abono de que tratam o inciso II do
art. 7º, o inciso IV do art. 201 e o art. 239, da Constituição Federal, bem como institui o Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT)
....................................................................................
Do Abono Salarial
Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial no valor de um salário mínimo vigente na data do
respectivo pagamento, aos empregados que:
I – tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS)
ou para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários mínimos
médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo
menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;
II – estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no
Cadastro Nacional do Trabalhador.
Parágrafo único. No caso de beneficiários integrantes do Fundo de Participação PIS-Pasep, serão
computados no valor do abono salarial os rendimentos
proporcionados pelas respectivas contas individuais.
....................................................................................
LEI Nº 9.715, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
Conversão da MPv nº 1.676-38, de 1998
Dispõe sobre as contribuições para
os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República, adotou a Medida Provisória nº 1.676-38, de 1998, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre as contribuições para
os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que
tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de
3 de dezembro de 1970.
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será
apurada mensalmente:
I – pelas pessoas jurídicas de direito privado e
as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as
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sociedades de economia mista e suas subsidiárias,
com base no faturamento do mês;
II – .(Revogado pela Medida Provisória nº 215835, de 24.8.2001)
III – pelas pessoas jurídicas de direito público
interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas.
§ 1o As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal, pagarão,
também, a contribuição calculada na forma do inciso
I, em relação às receitas decorrentes de operações
praticadas com não associados.
§ 2o Excluem-se do disposto no inciso II deste
artigo os valores correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas, custeadas com
recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3o Para determinação da base de cálculo,
não se incluem, entre as receitas das autarquias, os
recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União.
§ 4o .(Revogado pela Medida Provisória nº 215835, de 2001)
§ 5o O disposto nos §§ 2o, 3o e 4o somente se
aplica a partir de 1o de novembro de 1996.
§ 6o A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará
a retenção da contribuição para o PIS/PASEP, devida
sobre o valor das transferências de que trata o inciso III.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 195. A seguridade social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
....................................................................................
§ 5º – Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido
sem a correspondente fonte de custeio total.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:

MAIO 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ofício nº 68/2012-GLDBAG
Brasília, 16 de maio de 2012
Senhora Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco de Apoio ao
Governo cede vaga de suplente ao Bloco União e Força na composição da Subcomissão Permanente para
Acompanhar as Atividades da Eletrobrás Distribuição
CISPEL. – Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e
do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 59/2012-CI
Brasília, 16 de maio de 2012
Assunto: Eleição Presidente Subcomissão
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada no dia 16 de maio do corrente ano, foram
eleitos Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão
Permanente para Acompanhamento das Atividades da
Eletrobrás Distribuição respectivamente, o Senador Ivo
Cassol e o Senador Jayme Campos.
Do mesmo modo, comunico que foi designado
Relator da Subcomissão o Senador Sérgio Petecão.
Atenciosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Presidente.
Ofício nº 60/2010-PRES-CI
Brasília, 16 de maio de 2012
Assunto: Indicação de membro de Subcomissão Permanente
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, por meio do
Ofício nº 068/2012 – GLDBAG, o Bloco de Apoio ao
Governo cede ao Bloco União e Força uma vaga de
suplente na composição da Subcomissão Permanente
para acompanhamento das Atividades da Eletrobras.
Desse modo, nos termos do art. 89, inciso IV do
Regimento Interno do Senado Federal, indico o Senador Vicentinho Alves para integrar esse colegiado.
Atenciosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência comunica que a Excelentíssima
Senhora Presidente da República adotou, em 14 de
maio de 2012, e publicou no dia 15 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 569, de 2012, que “Abre
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da
Defesa, da Integração Nacional e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no valor global de R$
688.497.000,00 (seiscentos e oitenta e oito milhões,
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quatrocentos e noventa e sete mil reais), para os fins
que especifica”.
A matéria será encaminhada, nos termos do § 6º
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
onde poderá receber emendas.
Fica estabelecido o seguinte calendário de tramitação:
MPV 569
Publicação no DO
Emendas
Prazo na Comissão
Remessa do Processo à CD
Prazo na CD
Recebimento previsto no SF
Prazo no SF
Se modificado, devolução à
CD
Prazo para apreciação das
modificações do SF, pela CD

15-5-2012
até 21-5-2012
*
até 11-6-2012 (28º
dia)
11-6-2012
12-6-2012 a 25-62012 (42º dia)
25-6-2012

26-6-2012 a 28-62012
(43º ao 45º dia)
Regime de urgência,
29-6-2012 (46º
obstruindo a pauta a partir de dia)
Prazo final no Congresso
13-7-2012 (60
dias)
*Declaração incidental de inconstitucionalidade do
caput do art. 5º da Resolução do Congresso Nacional
nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012.
Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março
de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) –
Senadora Marta Suplicy, peço que V. Exª me inscreva
para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª é o primeiro inscrito para uma como
comunicação inadiável.
Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Peço minha inscrição como Líder do PTB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª é o primeiro inscrito para falar como
Líder do PTB.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Srª
Presidente...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Jorge Viana.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Jorge Viana é o segundo inscrito.
Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Da mesma
forma, para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Senadora Ana Rita é a última dos três inscritos
para uma comunicação inadiável.
Com a palavra o Senador Francisco Dornelles,
primeiro orador inscrito antes da Ordem do Dia.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em
encontro com os prefeitos participantes da 15ª Marcha
a Brasília em Defesa dos Municípios, a Presidente Dilma Rousseff afirmou que, no contexto da distribuição
dos royalties do petróleo, as situações já reguladas
devem ser respeitadas.
A Presidente da República disse aos presentes
na reunião que não dispersassem seus esforços em
tentativas de alterar regras de distribuição de royalties
gerados por operações em áreas já concedidas e que
se concentrassem em influir na definição das regras
que valerão para o futuro.
Declarar o óbvio, Srª Presidenta, ao contrário
do que parece, é sempre uma atitude difícil, e, principalmente, declarar o óbvio perante cerca de três mil
prefeitos, dos quais alguns desejavam ouvir de Sua
Excelência o contrário, o que significaria desconsiderar princípios constitucionais que regem a divisão dos
recursos dos royalties do petróleo.
De acordo com o parágrafo único do art. 20 da
Constituição Federai, os royalties são compensação
aos entes da Federação onde se localizam reservas
de petróleo, gás natural e outros recursos minerais. A
Constituição assegura aos Estados, aos Municípios
e também a órgãos da administração direta da União
participação no resultado da exploração ou compensação financeira pela exploração de petróleo no respectivo território, plataforma continental, mar territorial
ou zona económica exclusiva.
É importante ressaltar que a razão que levou
a Constituição Federal a estabeler a participação no
resultado ou compensação financeira aos órgãos estatais que arrola está relacionada ao fato de que a
exploração desses recursos naturais é atribuída pela
própria Constituição à União, conforme o disposto no
mesmo art. 20. Esses dispositivos estabelecem que
os recursos naturais da plataforma continental, o mar
territorial e os recursos minerais são bens da União.
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Desse modo, como os Estados e Municípios,
onde os bens a que se refere o art. 20 se situam, não
podem explorá-los economicamente, embora sofram
consequências negativas da sua exploração, foi estatuída a participação desses entes nos resultados
econômicos ou recebimento de correspondente compensação financeira.
Os royalties também são compensação pela perda do ICMS. Durante o processo constituinte foi decidido retirar a incidência do ICMS da origem, no que
se refere ao petróleo, e se decidiu dar aos Estados
produtores uma compensação, de que trata o art. 20
da Constituição.
Srªs e Srs. Senadores, a Presidente da República
Dilma Rousseff afirmou que a discussão sobre a distribuição dos royalties do petróleo deve ser focada nas
áreas do pré-sal que serão licitadas, visto não haver
qualquer possibilidade jurídica de se alterar as regras
de distribuição dos royalties dos campos que já foram
objeto de concessão.
Reconheço e ressalto a importância do debate
acerca da distribuição de royalties do petróleo para
o equilíbrio federativo do País. Esse diálogo deve ter
como base o disposto na Constituição.
Parabenizo, pois, a Presidente Diima Rousseff e
registro meu apoio à sua posição de manter as regras
de distribuição dos royaities gerados em operações já
reguladas em contratos de concessão e que a distribuião dos royalties do petróleo devam ser focadas nas
áreas que serão licitadas.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muito
obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Como sempre, muito objetivo, o Senador Dornelles dá as suas mensagens e seus recados ali no ponto
e bem aquém do tempo. É interessante observar essa
capacidade que V. Exª tem de síntese dos assuntos.
Com a palavra o Senador Eunício Oliveira, para
uma comunicação inadiável.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores que acompanham a TV e a rádio
Senado, eu subo a esta tribuna para dizer que o Brasil,
em poucos dias, será surpreendido pela profundidade
dos resultados que a Comissão de Juristas, que acaba
de elaborar o anteprojeto da revisão do Código Penal,
vai apresentar a esta Casa.
Da mesma forma, nós, Senadores, estaremos
sendo desafiados a enfrentar a urgente atualização
que requer o Código Penal Brasileiro, que completou,
no dia 1º de janeiro deste ano, cerca de 70 anos. E,
com a experiência adquirida nestes quase dois anos
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na Presidência da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, posso afirmar com segurança que nós,
Senadores e Senadoras, estaremos à altura de mais
esse desafio histórico.
Graças
raças aos governos democráticos que estiveram à frente do Palácio do Planalto nos últimos anos,
também a sociedade brasileira adquiriu a segurança
necessária para confiar nas suas instituições.
Como bem foi demonstrado ontem pela Presidenta
Dilma Rousseff, que, emocionada, e diante de todos
os ex-Presidentes brasileiros vivos, da nossa história
recente, mostrou à opinião pública mundial a maturidade política da nossa democracia e dos seus dirigentes.
A data escolhida pela Presidenta Dilma também
foi de grande felicidade, pois ontem entrou em vigor a
Lei de Acesso à Informação a todos os cidadãos brasileiros. Um marco legal à transparência necessária
que o País exige nos dias de hoje.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago a
esta tribuna reflexões importantes sobre as transformações estruturais que o Brasil, graças a Deus, tem
experimentado.
Os avanços institucionais decorrentes do aperfeiçoamento do arcabouço jurídico e de outras instâncias
normativas, entre as quais tenho a honra de presidir
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado, são marcantes.
A CCJ tem se esmerado em propor aperfeiçoamentos institucionais com vistas a melhorar o funcionamento de instituições públicas, cujas missões vão
ao encontro das expectativas legítimas da sociedade
brasileira.
Esses anseios estão vinculados a demandas
sociais que refletem a dinâmica dos movimentos organizados que atuam em nosso País em prol do aperfeiçoamento das relações democráticas. Para que isso
se torne realidade, é necessário que nós, legisladores,
continuemos a atuar com a devida responsabilidade e
visão estratégica.
Desde o início do processo de redemocratização
deste País, muitas conquistas cívicas marcaram esse
período. Liberdades democráticas, principalmente referentes à comunicação e à livre expressão, caracterizaram essa nova etapa da história da República. Os
partidos políticos tiveram condições de oferecer, livre
e democratimente, bons préstimos à sociedade. E o
PMDB, partido ao qual tenho orgulho de pertencer,
muito contribuiu para que chegássemos a esse patamar de participação cívica.
No entanto, muita coisa ainda precisa ser feita. E
nós estamos fazendo o possível para avançar qualitativamente no aperfeiçoamento das nossas instituições.
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Complementando esse quadro de avanços, cito
que o trabalho da Comissão de Juristas, presidida
pelo Ministro Gilson Dipp, que também vai presidir a
Comissão da Verdade – e, ao citar seu nome, não só
o homenageio, mas estendo meus cumprimentos a
todos os membros das duas Comissões – de revisão
do Código de Processo Penal é digno de nota pela
relevância de seu conteúdo.
O Brasil se transformou qualitativamente nos últimos cinquenta anos, mas as conquistas da sociedade
brasileira, a partir da redemocratização e da inclusão
de milhões de brasileiros no mercado de consumo, por
meio das políticas sociais de inclusão social, demandam novas regras de convivencialidade e interpretação
do comportamento da sociedade.
O avanço mais significativo foi, sem dúvida, o das
conquistas que as mulheres conseguiram, tornando-se agentes equivalentes ou superiores – é o que acho
– aos homens perante a legislação civil. Mas temos
ainda muitos problemas a serem resolvidos, não somente nas relações de gênero, mas na definição de
limites que definam práticas criminosas e aquilo que
não mais será julgado como crime.
Essa é uma discussão, Srª Presidente, da maior
importância, uma vez que o brasileiro é submetido a
regras penais definidas na primeira metade do século XX, quando ainda tínhamos uma sociedade rural.
Hoje, vivemos um mundo completamente diferente do
daquela época, devido aos avanços tecnológicos e às
conquistas da democracia.
Como Presidente da CCJ,, coloquei em funcionamento a Subcomissão de Segurança Pública com
a missão específica de fazer um mutirão sobre todos
os projetos que tramitam naquela comissão com objetivos afins à segurança pública.
Queremos contribuir decisivamente – e V. Exª,
Senadora Marta Suplicy, tem dado uma grande contribuição na Comissão de Constituição e Justiça, a São
Paulo, ao Brasil e a esta Casa que V. Exª preside – e
queremos contribuir muito. E tenho certeza que nós
todos aqui avançaremos com ações institucionais que
marquem a nova etapa na construção de nossa democracia, que se revela cada vez mais pujante pelo
fortalecimento das nossas instituições.
Espera-se que os serviços públicos oferecidos ao
povo brasileiro – só mais um minuto, Senadora, para
que eu conclua – sejam cada vez mais ampliados e
melhores e que os brasileiros e as brasileiras possam
se orgulhar, cada vez mais, dessas conquistas, pois
todos nós lutamos muito para que chegássemos ao
ponto onde estamos.
Sabemos, contudo, que é apenas o ponto de
partida. Iremos muito mais adiante. Com certeza, Srª
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Presidente, nós temos que avançar ainda muito na
nossa legislação. E nós da Comissão de Constituição e
Justiça, onde V. Exª atua com tanta firmeza, junto com
a Senadora Ana Rita e tantos outros companheiros,
temos dado essa contribuição ao Brasil.
Era o que eu tinha a dizer, agradecendo a V. Exª
pela tolerância dos mais dois minutos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Eunício Oliveira.
Faço minhas as palavras de V. Exª em relação
à importância que tem a Comissão de Constituição e
Justiça, mas quero também frisar que o dinamismo
com que V. Exª tem feito caminhar aquela Comissão
também tem sido muito bom para o País, porque nós
temos votado áreas específicas de grande dificuldade,
áreas polêmicas. Além disso, tudo de mais importante
que se debate nesta Casa passa pela Comissão de
Constituição e Justiça, e V. Exª tem sido um excelente condutor.
Eu é que o parabenizo pela condução. Parabéns!
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Eu que agradeço a V. Exª, Senadora Marta Suplicy,
pela dedicação de V. Exª para com seus pares aqui,
subsitutindo a figura do Presidente Sarney nesta Casa,
V. Exª tem marcado uma posição de qualdiade e de
firmeza.
Parabés a V. Exª, mas meus parabéns muito mais
vigorosos ao povo de São Paulo que colocou V. Exª aqui.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Adorei. Muito obrigada.
Passo a Presidência para a Senadora Ana Rita,
porque vou fazer meu pronunciamento agora, em permuta com o Senador Cristovam Buarque, que gentilmente trocou comigo.
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Sra. Ana Rita.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– Passo, então, a palavra à Senadora Marta Suplicy,
pelo tempo regimental de 10 minutos.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Srªs Senadoras e Srs. Senadores, vocês ouvintes
da Rádio Senado e espectadores da TV Senado, o
assunto de hoje é um assunto super difícil porque nós
vamos, de novo, falar do caos no transporte na minha
querida cidade de São Paulo.
Ontem, nós tivemos aquele acidente horrível no
Metrô. Não foram 33 feridos, foram mais de 100 feridos. E o que temos a dizer? Olha, sabe que as cenas
que a gente viu na televisão – claro, guardadas as
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devidas proporções – remetem, lembram até atentados terroristas em estação de metrô, como a gente
viu, em julho de 2005, em Londres, ou, em 2004, em
Madrid, ou, em 2003, em Moscou: gente em pânico,
porta que demorava 15 minutos para abrir para a população, desesperada, sair de dentro; energia cortada,
aumentando o sentimento de insegurança; janelas de
emergência quebradas, gritos, correrias. Olha, e não
era atentado terrorista nenhum, graças a Deus. Mas era
uma coisa muito grave. Se não é falha humana, como
colocaram, o que você tem, como conclusão? Falta
de manutenção. Quer dizer, um desprezo gigantesco
pela população que usa transporte público no Estado
de São Paulo, na cidade de São Paulo.
Nós vimos a maior cidade brasileira, a cidade mais
rica brasileira, onde os investimentos foram realmente mínimos em relação ao que podia ter sido feito, em
comparação às cidades semelhantes desse porte no
mundo. E aí não adianta vir dizer que você foi prefeita
de São Paulo e não investiu no metrô.
Eu quero que vocês respondam: quem, recebendo uma prefeitura depois do Maluf e do Pita, consegue algum recurso para investir no metrô de São
Paulo, gente? Eu investi no que é prioridade primeira
para um prefeito. Uma prefeitura tem como prioridade o transporte público ônibus. É a primeira coisa em
que ela investe, porque é a primeira responsabilidade.
Porque era um caos na cidade de São Paulo, fora ser
dominada por uma máfia, que eu tive que usar colete
de proteção contra a ameaça deles por meses, para
tentar arrumar, e arrumei.
Agora, o recurso que poderia já ter sido colocado no metrô pelo Prefeito de São Paulo, Kassab, que
trabalha com três vezes o orçamento que eu trabalhava – eu trabalhava com por volta de R$13 bilhões; ele
trabalha com R$35 bilhões e deixa sete no banco –,
esse dinheiro poderia ir para o metrô.
Agora, saiu, semana passada, que não pode porque o metrô não está com suas contas em dia. Então,
ele não pode fazer os seus pagamentos. Mas isso é
uma ótima desculpa para a prefeitura também colocar,
porque, mesmo quando não estava declarado dessa
forma, ele também não colocava todo o dinheiro que
ia. E um bilhão que falou que ia pôr... Demorou cinco
anos para conseguir pôr um bilhão que disse que ia
pôr rapidamente, ganhando a eleição.
Então, a gente vê que o resultado do caos em
que hoje se encontra a cidade tem pouco a ver com
planejamento. Tem a ver com desprezo pelas pessoas
que usam transporte público, por ignorar a prioridade,
primeiro, de uma prefeitura que teria que ter investido,
isso sim, em corredores de ônibus. Nós fizemos cinco
corredores com muitos quilômetros e deixamos 269
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corredores planejados. Não fizeram. Agora falam que é
um caos, que é isso... O caos existe. Mas por que não
foram feitos investimentos? Não foi feito. E o pior é que
não foi feito tendo dinheiro. Isto é o que me deixa mais
revoltada: tem dinheiro para fazer. Mas não fizeram.
E no metrô de São Paulo é outra história, porque
o PSDB está no metrô de São Paulo, está no Governo
de São Paulo e tem responsabilidade por esse metrô
há quantas décadas, há muito tempo, e não fizeram o
investimento devido.
E, quando se compara com a China, dizem: mas
é um regime autoritário e tal. Mas vejam o México. Foi
começado o seu metrô junto com o da cidade de São
Paulo; foi no final da década de 60. Eles têm duzentos
e sessenta e poucos quilômetros e nós temos setenta
e poucos. Então, nós vemos que os países com dificuldade, países que são chamados em desenvolvimento,
países que não têm autoritarismos, países outros muito parecidos conosco, eles têm essa noção de que o
povo precisa de transporte.
Não há sentido, em São Paulo, você morar na
zona leste, na zona sul ou na zona norte, nos lugares
mais distantes dessas zonas e demorar duas horas e
meia para ir e voltar, gente. São duas horas e meia para
chegar ao trabalho e duas e meia para voltar do trabalho. E ainda arrebentaram com o bilhete único, como
fizeram. O bilhete único é você poder mudar de transporte com o mesmo bilhete durante duas horas. Eles
tiveram que aumentar para três. Bondade? Bondade
coisa nenhuma, porque o transporte começou a ficar
tão ruim, o caos se tornou tão grande que o que eles
tiveram que fazer? Aumentar o período de validade do
bilhete porque, senão, a pessoa não conseguiria usar o
ônibus que precisa tomar para chegar ao seu trabalho.
Então, essa questão me parece a mais séria que
hoje enfrentamos na maior cidade brasileira, o transporte público, a falta de prioridade, é isso, porque recurso sempre tivemos.
Agora eu vou voltar para o que aconteceu ontem
em São Paulo.
A cena provocada pelo trem da linha 3-Vermelha do metrô de São Paulo não foi resultado de um
atentado, nem de falha humana e, sim, de falha num
equipamento de segurança, e isso num ramal... Você
não vai acreditar. Sabe quantas pessoas esse ramal
transporta? Um milhão e cem mil pessoas/dia. Um
milhão de pessoas usam por dia esse ramal. E esse
ramal foi o que teve o acidente.
As imagens correram mundo, sempre acompanhadas da informação de que o acidente ocorrera na
linha que levará torcedores ao Itaquerão para o jogo
de abertura da Copa de 2014. Quer dizer, não foi em
qualquer linha; foi naquela linha que, nós sabemos, as

Sexta-feira 18

41

19473

pessoas vão ter que usar para ir a um jogo de futebol,
o Itaquerão, que é um lugar distante do centro. Aí deveriam ser feitos investimentos. O básico, porque não
é investimento para jogo de futebol, nem para o Itaquerão, é investimento para uma região de São Paulo
que é a Zona Leste, onde mora quase a metade da
população, uma região de – 11 milhões é a população
da capital – quatro milhões e pouco moram na Zona
Leste e usam esse metrô. Isso tem que ser tratado
como uma jóia. Os ônibus correspondentes também são
um deus nos acuda para pegar, fora que estão caindo
aos pedaços, as pessoas chegam sujas ao trabalho,
as mulheres sofrem bulinação. Vocês querem pensar
numa situação difícil, pensem o que é o transporte na
cidade de São Paulo.
Não fosse a perícia do jovem condutor do trem,
que acionou o freio de emergência, o número de feridos seria muito maior do que as mais de 100 pessoas
que foram atendidas nos hospitais públicos.
O acidente vem se somar ao grande número de
ocorrências graves registradas nas linhas do transporte ferroviário na cidade. Porque não é a primeira; tem
sido uma sequência. Desde 2007, ano em que sete
pessoas morreram nas obras da linha 4-Amarela, foram quase 100 panes nas linhas do metrô e 124 nas
linhas ferroviárias da CTPM.
Parece muito claro: há algo muito sério ocorrendo. Se você tem, desde 2007, essas quase 100 panes,
dá para perceber que alguma coisa está mal estruturada, ou está mal organizada, ou tem pouco recurso.
Mas não interessa o que seja, interessa que tem que
ter solução. Tem que ter solução, porque as pessoas
que usam esse transporte dependem dele. O patrão
não está querendo saber se ele chegou vinte minutos
atrasado porque o metrô estava tão cheio que ele não
entrou ou que o metrô teve uma pane. Ninguém está
interessado nisso, gente.
Essa questão de quem mora longe a gente já
resolveu com o bilhete único, porque, antes, o patrão
tinha que pagar para uma pessoa que mora na periferia
duas a três conduções. “Onde você mora?” Se a pessoa falasse Itaim Paulista, que é bem longe, ela tinha
mais dificuldade de arrumar emprego, porque o patrão
ia ter que dar três conduções para essa pessoa. Com
o bilhete único, isso foi sanado. Foi sanado, mas as
pessoas estão arrumando mais trabalho, a economia
está melhor, as pessoas estão saindo da Zona Leste,
porque também não foi feito planejamento para levar
trabalho para a Zona Leste, porque o bom é quando
a pessoa consegue trabalhar perto de casa. Não tem
planejamento nessa direção. Então as pessoas têm que
ir para o centro, e aí acontece o que está acontecendo.
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Então, nós sabemos que a situação do transporte público em São Paulo é realmente um caos. E as
autoridades responsáveis...
Peço mais um minuto para concluir, Srª Presidente Ana Rita.
Em 2011...
(Interrupção do som.)
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Em
2011, dos 4,5 bilhões previstos para a expansão do
metrô, o Governo do Estado executou somente 1,2 bilhão. Olha aí! Eu estava falando que é falta de investimento. Olha o dado! Eu não estou inventando da minha
cabeça. Eu estou dando um dado concreto. Tinha 4,5
bilhões para por na expansão do metrô; o Governo pôs
somente 1,2 bilhão. E eu sei porque. Porque eles não
conseguem agilizar a licitação, não conseguem fazer
planejamento. Eu sei que, quando eu era Prefeita, eu
queria por o recurso que nós conseguimos pelo aumento de uma verba vendendo espaço aéreo na Avenida
Paulista, no metrô do Largo da Batata. Não tinha projeto
executivo e nós não pudemos por o recurso no metrô.
Isso, quando conseguimos, quase que num passe de
mágica, arrumar o dinheiro para colocar.
Quer dizer, é falta de planejamento, falta de competência para fazer esse transporte da cidade funcionar.
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(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– Parabéns, Senadora Marta, pelo discurso.
Antes de passar a presidência para a Senadora
Marta, temos aqui dois requerimentos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– A Presidência recebeu da Senhora Presidente da
República a seguinte Mensagem:
– Nº 34, de 2012 (nº 192, de 2012, na origem), pelo
qual solicita seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até
um bilhão, cento e quarenta e oito milhões, seiscentos e trinta e três mil dólares dos Estados
Unidos da América, entre o Estado de São Paulo
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
– BID, em apoio ao “Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte”.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– A Presidência recebeu da Senhora Presidente da
República as seguintes Mensagens:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) –
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– Passo agora a Presidência para a Senadora Marta
Suplicy. (Pausa.)
Passo a Presidência para o Senador Jorge Viana.
Antes, convidamos o Senador Mozarildo Cavalcanti, que se inscreveu pela Liderança do PTB, por um
prazo regimental de cinco minutos.
A Sra. Ana Rita deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Senador Jorge Viana, que assume, neste momento, a
Presidência dos trabalhos, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero abordar um tema hoje que tem servido,
por um lado, pelos resultados que tem tomado, como
um rumo certo para o Congresso Nacional e, por outro lado, para a opinião pública, principalmente, para
a imprensa, como algo que é um jogo de faz de conta.
Refiro-me, Senador Jorge, às Comissões Parlamentares de Inquérito.
Temos Comissões Parlamentares de Inquérito
que estão aí, mostrando o resultado do que fizeram.
Cito, primeiro, a CPI do Orçamento, que concluiu por
algumas coisas, mas deixou de fora, por exemplo, a
investigação contra os corruptores. Isto é, aquelas
pessoas ou empresas que corromperam agentes públicos, desde um funcionário a até mesmo um eleito
pelo povo, seja ele Deputado Federal, Senador, Presidente da República, Governador, Deputado Estadual. Houve também a CPI dos Correios, que redundou
em muitos indiciados; a CPI dos Bingos, que indiciou
esse senhor que hoje dá o título à chamada CPI do
Cachoeira. Na verdade, esse Sr. Carlos Cachoeira,
na CPI dos Bingos, há anos, foi indiciado. Portanto, já
corriam contra ele denúncias muito fortes. Agora, na
atual CPI, que tem o nome dele próprio, existe uma
série de indícios fortes, não só contra ele, mas contra
políticos também, contra pessoas da administração
pública e contra empresas – sempre há por trás empresas. A CPI dos Bingos, de que fui Vice-Presidente,
chegou até a ter o apelido de CPI do Fim do Mundo,
porque recebia tantas denúncias e investigava tantas
coisas que todo mundo dizia que não iria para lugar
nenhum e terminou concluindo por indiciar várias pessoas, entre elas o Sr. Carlos Cachoeira.
Agora, o que me preocupa, como Senador – não
sou membro da CPI –, é ver, por exemplo, que se enfoquem certas coisas que, aparentemente, para quem
está de fora, até mesmo para quem é parlamentar, não
são o objetivo da CPI. Por exemplo: quando vejo con-
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vocação de investigadores, quando vejo querer convocar jornalistas, e quando vejo que querem convocar o
Procurador da República, seja ele quem for – é o atual
Procurador Gurgel, mas poderia ser outro –, passa a
sensação para a opinião pública de que, na verdade,
o foco principal não está sendo atingido.
Quero aqui dizer da minha preocupação quando
instituições responsáveis pelo regime democrático são
atingidas, principalmente quando são atingidas com
outros objetivos. Não quero dizer que, eventualmente,
um magistrado ou um membro do Ministério Público
ou um membro do Poder Executivo, seja o Presidente,
sejam os Ministros, seja um Parlamentar Federal, não
deva ser investigado. Deve, sim. Deve ser investigado,
sim. Agora, quando o propósito é apenas desmoralizar
a instituição, isso é muito ruim, Senador Jorge.
Por isso, quero aqui dizer da minha preocupação, por exemplo, com o envolvimento da figura do
Procurador-Geral da República. Ele já disse que vai
responder aos questionamentos que a CPI está fazendo. Mas eu quero, sem nenhuma procuração dele
e até em homenagem à instituição, fazer um apelo –
tenho certeza de que vai haver bom-senso dos membros da CPI, que, na verdade, é uma CPI Mista, uma
CPMI – para que tenham muito cuidado com os objetivos dessa Comissão.
Quero transcrever aqui só um trecho, Senador
Jorge Viana, do discurso feito pelo Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, anteontem, na
posse dele. Vou destacar um trecho e peço a V. Exª
que autorize a transcrição, na íntegra, do pronunciamento do Presidente...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Fora do microfone.) – Pediria a V. Exª que me
desse mais dois minutos para concluir.
(...) do Conselho Nacional do Ministério Público.
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral
da República e Presidente do colendo Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Roberto
[...] Gurgel Santos. Peço vênia para saudá-lo,
em nome da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP, pela
magnitude do trabalho que Vossa Excelência
vem desenvolvendo, ao longo do período em
que está à frente da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Nacional do Ministério
Público. Um trabalho doloroso, por vezes, mas
absolutamente necessário, porque clamado
pela sociedade brasileira. Receba, pois, [disse
o Presidente do Conamp] Dr. Gurgel, a solidariedade e o apoio da CONAMP, e saiba que o
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vosso êxito é o do Ministério Público brasileiro, e o vosso fracasso também repercutirá na
nossa instituição.
Então, quero dizer que nós todos devemos nos
preocupar muito com a nossa democracia, que vem
se consolidando de uns tempos para cá, mais precisamente da posse do Presidente Sarney para cá, mais
solidamente, desde o primeiro Presidente eleito após
a revolução. Mas devemos ter muito zelo por essas
instituições.
Tive, Senadora Marta, como Constituinte, o prazer de ajudar a elaborar a Constituição em vigor, que
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deu ao Ministério Público uma condição que não existia antes. O Ministério Público era uma linha auxiliar
do Poder Executivo e do Poder Judiciário, mas hoje é
um órgão independente, que atua em defesa do cidadão, da cidadã.
Portanto, concluo pedindo autorização de V. Exª
para transcrever, na íntegra, o discurso.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, §2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Jorge Viana deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido na forma regimental, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Peço licença, porque saí por um minuto. Deixei
a Senadora Ana Rita aqui achando que estava esperando. Mas fui tomar a vacina do idoso. Aproveito, já
que estamos falando para todo o Brasil, para dizer
que é uma coisa boa tomar essa vacina. Essa não é
a primeira vez, e, realmente, ela tem um bom efeito.
Senador Jorge Viana, a V. Exª, que me perguntou
se agulha era muito grande e se doía muito, não é tão
grande nem dói muito.
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.) – Muito obrigada, Presidenta Marta.
Quero dizer que eu também tomei a vacina, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu vi.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Também tomei a vacina, porque o Governo
brasileiro disponibiliza para várias faixas etárias, não
só para aquela mais susceptível, crianças, gestantes,
aqueles que têm facilidade para adquirir viroses, gripes.
É muito importante tomá-la, pois – V. Exª tem razão
–, de fato, essa vacina aumenta muito a imunidade.
Estamos aqui fazendo propaganda do Ministério
da Saúde. Todos aqueles que estiverem nas faixas estabelecidas pelo Governo Federal devem procurar as
unidades de saúde para tomar a vacina.
Soube, pela televisão, que o índice alcançado
no Distrito Federal está muito aquém do previsto. Mas
ainda temos até o final do mês para que busquem esse
importante instrumento para melhorar sua qualidade
de vida, garantir a saúde.
Srª Presidenta, venho a esta tribuna para relatar
uma audiência, ocorrida pela manhã, com o Presidente
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), Presidente Luciano Coutinho.
Fico feliz de falar sobre esse assunto na presença
do Senador Jorge Viana, do Senador Mozarildo Cavalcanti, porque lá, Srs. Senadores, fui tratar de uma
questão importante da nossa região.
Eu estava na África do Sul, no ano passado, participando da conferência das partes das mudanças climáticas (COP-17) quando a Ministra Isabela Teixeira,
em nome da Presidenta Dilma, anunciou, com muita
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ênfase, a disposição do Governo Federal em compartilhar os dados do monitoramento das florestas amazônicas, ou seja, do bioma amazônico com os demais
países da Amazônia global.
Não somos só nós, no Brasil, que temos o bioma
amazônico, não. A Amazônia é um bioma formado por
oito países diferentes, dos quais o nosso, o Brasil, é
aquele que tem a maior parte do território amazônico:
60%, aproximadamente, da Amazônia global estão
em território brasileiro. Mas, ao lado do Brasil, nós
temos a Colômbia, que tem uma parte importante da
Amazônia, a Bolívia, a Venezuela, o Peru, o Equador,
o Suriname e a Guiana.
Obviamente, para que possamos preservar a
maior floresta tropical do Planeta é preciso que tenhamos ações conjuntas todos esses oito países. E a
Ministra Isabella Teixeira, com quem falei hoje também
sobre o assunto, anunciou, ainda em 2011, na África
do Sul, a intenção e a decisão do Governo brasileiro
em compartilhar os dados de monitoramento das florestas, ou seja, detectando, quase em tempo real, as
queimadas, os desmatamentos, as ações ilegais, que,
infelizmente, se colocam diante dessa maior floresta
tropical do Planeta.
Sem dúvida nenhuma, isso foi uma grande notícia
para o mundo inteiro, porque a Amazônia não é importante só para nós os brasileiros, para os colombianos,
não. A Amazônia é importante para o equilíbrio do meio
ambiente do Planeta – não é, Senador Jorge Viana?
Nós determinamos, e muito, o regime das chuvas, os
regimes da água, não só no nosso continente, mas no
Planeta como um todo.
Feito esse anúncio, tomada essa decisão, precisamos viabilizá-la na prática. E foi assim que, durante
quase que um ano, se formou um grupo para elaborar
um projeto possível de viabilizar essa decisão do Governo brasileiro. Este grupo foi formado especialmente
por integrantes do Ministério das Relações Exteriores,
do Ministério do Meio Ambiente e do próprio BNDES,
e dentro do Ministério das Relações Exteriores, lá estava a OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico.
O Tratado de Cooperação Amazônico existe desde a década, salvo engano, de 70, 1978, aproximadamente, mas a coordenação, a organização do Tratado
surgiu na década de 90. E é uma instituição muito importante que precisa ser firmada na prática.
Então essa equipe, incluindo o Ministério do Meio
Ambiente, Itamaraty, OTCA e BNDES, elaborou o
projeto, e o projeto já foi protocolizado no BNDES, no
Fundo Amazônia, Senador Jorge Viana, para avaliação
técnica e os recursos serem liberados. O projeto prevê
que a coordenação desse monitoramento das flores-
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tas da Amazônia global deva ficar a cargo da OTCA,
da Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, e que o INPE, que já faz o monitoramento para o
Brasil, em território nacional, disponibilizará os dados
também para os demais países.
Nós estamos falando aqui de um projeto de aproximadamente R$60 milhões. E como o projeto já está
protocolado no BNDES, nós queremos que tudo seja
agilizado, não só naquele banco, mas também junto
ao Conselho que cuida do Fundo Amazônia, para que
ele possa aprovar e dar condições de a Presidenta do
Brasil, a Presidenta Dilma, assinar esse acordo com
os presidentes dos outros sete países que conosco
compartilham o bioma Amazônia.
O Presidente Luciano Coutinho, que já tinha conhecimento da matéria, nos colocava como o Banco
está empenhado em aprovar todos, em desenvolver
os trâmites burocráticos e aprovar esse projeto, viabilizando, assim, a possibilidade de a Presidenta Dilma
assinar, durante a Rio+20, durante a conferência climática, talvez o evento ambiental mais importante a
ser realizado este ano, em termos globais, para que
ela possa assinar ainda na Rio+20.
Isso é muito importante, Senadora Marta, porque
eu vejo – importante a ação em si do monitoramento – que talvez seja essa a primeira ação conjunta do
Brasil com os outros sete países no que diz respeito
à nossa região.
E aí, Senador Jorge Viana, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós estamos tentando
montar uma reunião, durante a Rio+20, do Parlamaz,
o Parlamento Amazônico, representado pelos parlamentos dos oitos países, que precisam trabalhar
muito, debater as questões relativas à nossa região,
que, repito, além de ser estratégica para o Planeta, do
ponto de vista ambiental, encerra em si uma riqueza
não encontrada em nenhum bioma, com enorme diversidade biológica, a mais rica do Planeta, e por ter
água de superfície ou água subterrânea doce de fácil
acesso, é também possuidora de muita riqueza mineral.
É dessa região que falamos, uma região que,
não tenho dúvida nenhuma, é futuro não só do Brasil
como também do mundo inteiro.
Os governadores da nossa região, dos nove Estados que compõem a Amazônia Legal, tiveram uma
primeira reunião e, em breve, realizarão uma segunda,
possivelmente na capital do meu Estado, a cidade de
Manaus. A data da reunião não está definida plenamente; há previsão para o dia 1º, mas vai depender
da agenda da Ministra do Meio Ambiente e da própria
Presidenta Dilma. Para essa reunião, o Presidente Luciano Coutinho se comprometeu a participar, porque,
repito, o BNDES é o banco que gerencia, que coor-
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dena o Fundo Amazônia, que é um Fundo importante
e que muito pode nos ajudar na aplicação de projetos
que buscam o desenvolvimento sustentável. O Presidente Luciano Coutinho conversou com o Governador
Omar, do meu Estado, e se comprometeu em participar dessa reunião.
Senadora Marta, para concluir, pois tenho um pouco mais de trinta segundos, eu que tenho vindo todos
os dias falar da enchente que, infelizmente, acomete
a nossa gente, o nosso Estado, quero mostrar aqui
uma fotografia que é chocante, principalmente para
nós que vivemos na cidade de Manaus. Não há mais
limite entre o rio e a rua. A senhora perceba que os
barcos, que são barcos regionais, estão no exato nível
do carro que trafega pela rua, que, aliás, não deveria
aqui estar, porque as ruas do centro da cidade já estão
interditadas. E o que é pior, batemos o recorde, mas a
previsão de ontem, que era de alcançar 30 metros e
13 centímetros, hoje, possivelmente, deveremos atingir 30 metros e 38 centímetros. O que vai agravar em
muito, em muito, a nossa situação.
Estamos alertas. O Governo Federal, a Presidenta
Dilma tem dado total prioridade ao atendimento e às
demandas que o Estado tem apresentado.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Vanessa. É um desafio
administrar o Brasil, porque é enchente num lugar,
seca no outro, e pobreza em vários pontos. Então é
um desafio grande o da nossa Presidente.
Até vou lembrar, hoje a Presidenta Dilma fez uma
homenagem. Ela organizou no Palácio o Prêmio Almirante... Agora me fugiu o nome. É o maior prêmio brasileiro para as ciências sociais e as ciências humanas.
Esse prêmio foi dado à economista Maria da Conceição
Tavares. Foi alguma coisa também muito emocionante.
Quero dar o meu testemunho aqui de que a economista Maria da Conceição é talvez a pensadora, na área
econômica, que eu conheço, mais livre, mais criativa,
mais ousada, e, como pessoa, talvez uma das mais
íntegras de que já tive conhecimento. Foi um prêmio
com muita emoção para todos – estava lotado.
E a Presidenta, esta semana, fez história, com a
Comissão da Verdade, e um gesto muito lindo de reconhecimento, porque essas coisas têm que ser feitas
em vida da pessoa. Maria da Conceição foi reconhecida como uma das grandes pensadoras brasileiras.
Quero dar as boas-vindas aos alunos do curso de
Arquitetura e Urbanismo da PUC, que são do meu Estado, São Paulo, de Campinas. Bem-vindos ao Senado!
Com a palavra o Senador Jorge Viana, para uma
comunicação inadiável, pelo tempo regimental.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, de fato, ainda há pouco, falamos sobre
vacina, e eu estou estimulando todos a recorrerem a
esse avanço que a Medicina nos possibilita, de proteção contra as gripes.
Mas venho à tribuna, Srª Presidente, para fazer
constar nos Anais desta Casa –, e solicito que após o
meu discurso, como estabelece o Regimento, possamos fazê-lo – a solenidade de ontem no Palácio, onde
a Presidente Dilma nos fez viver um dos momentos
mais bonitos da história recente do Brasil.
Senadora Ana Rita, Senadora Vanessa, Senador
Mozarildo, a senhora, que preside esta sessão, somos
todos lutadores por este Brasil livre, com liberdade, com
os direitos de todo cidadão garantido, e a Presidente
Dilma fez um discurso histórico. Ela conseguiu reunir os ex-presidentes no Palácio, todos numa mesma
solenidade. Lamentavelmente, os que nos deixaram,
tais como o Presidente Itamar e o Presidente Tancredo Neves, que ela também citou, foram tidos como as
grandes ausências.
Ela fez um discurso fantástico. Começou citando
uma frase proferida por, talvez, um dos maiores Parlamentares da história desta Casa, refiro-me ao Congresso: o Deputado Ulysses Guimarães: “A verdade
não desaparece quando é eliminada a opinião dos
que divergem. A verdade não mereceria este nome
se morresse quando censurada.”
A verdade, de fato, não morre por ter sido escondida. Nas sombras, somos todos privados da verdade, mas não é justo que continuemos apartados dela
à luz do dia.
O Brasil vive, hoje, a democracia plena. Penso
que o gesto, a solenidade liderada pela Presidente Dilma, que contou com a presença do querido Presidente
Lula, do Presidente Fernando Henrique Cardoso, do
Presidente Collor de Mello, do Presidente Sarney, foi
um ato histórico, e, dessa maneira, o Brasil se firma
como uma grande Nação diante do mundo.
Peço a transcrição do discurso.
Srª Presidente, nesta comunicação que estou fazendo, gostaria também de me referir a outra lei que
ontem entrou plenamente em vigor: a Lei da Transparência. No momento fantástico que o Brasil está
vivendo, a Lei da Transparência é uma garantia de
que a opção pela democracia é total e absoluta no

Sexta-feira 18

71

19503

Brasil. É bom que todos que estão me ouvindo e me
assistindo pela TV Senado, que estão nos ouvindo
pela Rádio Senado ou que estão nos acompanhando
pela Internet saibam que, a partir da Lei nº 12.527, de
2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação,
cujo decreto que a regulamentou foi assinado, agora,
pela Presidente, dia 14, todo cidadão vai ter acesso
às atividades dos agentes e gestores públicos. Toda
prefeitura, toda cidade com mais de 10 mil habitantes,
tem de pôr disponível na rede mundial de computadores os dados, as transparências. Todas as informações
necessárias que um cidadão busque têm de estar ali
disponíveis. Os Municípios que têm menos de 10 mil
habitantes, quando solicitados, têm que disponibilizar
para qualquer pessoa ou organização.
Penso que esse seja um passo muito importante
que o Brasil está dando para o combate à corrupção,
para termos as instituições respeitadas pelos cidadãos
do Brasil. Uma resgata uma história da qual precisamos virar a página, mas só depois de ler, de dar uma
satisfação aos familiares daqueles que foram vítimas
do arbítrio; a outra que aperfeiçoa a administração pública, que, certamente, vai fortalecer o papel de todos
nós que temos missões a cumprir.
Encerro dizendo, Srª Presidente, que, na próxima
terça-feira, graças ao trabalho de equipe, de gabinete,
vou pôr no ar a minha página na Internet. Gostaria de,
aqui da tribuna do Senado, informar a todos o endereço, que é www.jorgeviana.com.br. É um trabalho de
equipe. Também o Presidente Lula lançou hoje a sua
fun page na Internet e está convidando todos para que
a acessem, eu já vi que tem quase ...
(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu quero dizer que na próxima terça-feira estarei com o meu
Twitter, minha fun page e com um site na Internet. Espero que isso ajude a também dar transparência ao
meu mandato, estabelecer um diálogo maior com os
acreanos e com os brasileiros que sonham e trabalham
por um mundo melhor.
Muito obrigado, Srª Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Espero
que a senhora se comunique comigo também.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu tento, E tenho Facebook já. Não sou muito boa em mexer nas ferramentas. Mas, de vez em
quando, uso.
Senador Inácio Arruda. (Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Senador Magno Malta. (Pausa.)
Senador Eduardo Braga. (Pausa.)
Senador Rollemberg. (Pausa.)
Senador Aécio Neves. (Pausa.)
Senador Humberto Costa. Presente.
Com a palavra o Senador Humberto Costa; em
seguida, a Senadora Ana Rita.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, expectadores da TV Senado, ouvintes da rádio Senado, quero,
no início do meu pronunciamento, pedir licença para
mencionar uma data festiva e homenagear o Município de Abreu e Lima, que ontem completou 30 anos
de emancipação; faz parte da região metropolitana
do Recife e ganhou autonomia política em relação à
vizinha cidade de Paulista, em 14 de maio de 1982.
Situado no norte do Recife, o Município de Abreu
e Lima tem nome em homenagem a um notável político, escritor, jornalista e general pernambucano, que
lutou durante 14 anos ao lado de Simon Bolívar, um
dos heróis da independência da Venezuela.
Hoje, os moradores do Município são testemunhas do desenvolvimento que chega ao litoral norte
de Pernambuco, inclusive com a instalação do polo
farmacoquímico, onde funcionará a Hemobras.
Parabéns, portanto, à população de Abreu e Lima,
para quem as portas do meu gabinete estão sempre
abertas no Senado Federal.
Mas venho a esta tribuna principalmente para
mencionar que, no último domingo, Dia das Mães, a
Presidenta Dilma lançou um programa muito importante
para o País, sobretudo para as famílias mais carentes.
Como parte do Programa Brasil sem Miséria, principal
bandeira do Governo da Presidenta, o Governo Federal apresentou o Brasil Carinhoso. O objetivo é tirar da
miséria absoluta todas as famílias com crianças que
têm entre zero e seis anos de idade.
Historicamente, é nessa faixa de idade que o Brasil tem conseguido reduzir menos a pobreza, apesar
dos avanços obtidos nos últimos anos, com redução
da mortalidade infantil em 47,5%, no País, e de 58,6%
no Nordeste. Essa é uma realidade cruel que o Brasil
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quer enfrentar, para poder oferecer uma vida melhor
e mais humana aos seus filhos e jovens e pavimentar
um futuro melhor para toda sociedade brasileira.
O nosso querido Nordeste e o Norte terão uma
atenção especial, pois, infelizmente, é nessas regiões
onde está concentrada a maior parte das crianças carentes. Lamentavelmente, 78% das crianças brasileiras
em situação de pobreza absoluta vivem nessas duas
regiões, e 60% delas estão no Nordeste.
O programa será executado numa parceria entre
os Governos Federal, estaduais e municipais, e tem
três eixos principais.
O primeiro deles representa um reforço importante ao Bolsa família, com o pagamento de uma renda
mínima de R$70 a cada membro das famílias extremamente pobres que tenham pelo menos uma criança
de 0 a 6 anos.
O segundo é a ampliação do acesso das crianças
muito pobres às creches. E o terceiro é voltado aos programas de saúde para as crianças na primeira infância.
Como ex-Ministro da Saúde e médico, gostaria
de chamar a atenção para o eixo da saúde. Uma área
tão sensível e fundamental para todos os cidadãos e
especialmente para as crianças, que dependem de uma
vida saudável para brincarem sem restrições, estudarem, desenvolverem-se de forma plena e se tornarem
adultos fortes, autossuficientes e competitivos.
Um dos objetivos do Brasil Carinhoso é combater
a anemia nutricional infantil e evitar as crises de asma.
Para tanto, o Ministério da Saúde investirá em várias
frentes. Uma delas é a ampliação da distribuição de
suplementos nutricionais.
As crianças de 6 meses a 5 anos receberão doses
de vitamina A durante as campanhas de vacinação realizadas em 2.755 Municípios. Até 2014, essa meta será
ampliada para todas as cidades brasileiras. E todas as
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do País garantirão
sulfato ferroso às crianças de 6 a 18 meses de idade.
Com essas iniciativas, será possível reduzir em
10% ao ano os casos de anemia na primeira infância e
em 5% ao ano a deficiência de vitamina A. Essas medidas são importantes na redução da mortalidade infantil.
Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e
Saúde (PNDS), realizada em 2006, 20,9% das crianças brasileiras de 0 a 5 anos de idade possuem deficiência de ferro e 17,4% têm carência de vitamina A. O
baixo nível de ferro, a causa de anemia mais comum,
prejudica o desenvolvimento cognitivo do indivíduo,
sem possibilidade de reversão. Por sua vez, a falta de
vitamina A pode levar à cegueira e reduzir a imunidade da criança.
Outra medida prevista no Brasil Carinhoso é a
expansão do Programa Saúde na Escola (PSE) para
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as creches e pré-escolas. Antes, o programa atendia
aos alunos de 5 a 19 anos; agora, será possível incluir
desde bebés até os indivíduos com 19 anos de idade.
O PSE permite o acompanhamento das crianças
e jovens, que passam por avaliações clínicas, como as
antropométricas, oftalmológicas, auditivas, nutricional,
de saúde bucal, além de terem o calendário de vacinação atuaiizado. Esses brasileiros em desenvolvimento
também passam por exames para detecção precoce
de hipertensão e de doenças prevalentes em algumas
regiões, como a malária e a tuberculose.
Caros colegas, o Brasil Carinhoso, também, ampliará o Programa Saúde Não Tem Preço – do programa Farmácia Popular –, com a oferta gratuita de medicamentos para asma nas 554 farmácias populares
da rede própria, administradas pelo governo, e nas
mais de 20 mil unidades da rede privada. Isso porque
a asma está entre as princípais causas de internação
de crianças com até 6 anos de idade. Segundo dados
do Ministério da Saúde, do total de 177,8 mil internações no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2011,
em decorrência da asma, 77,1 mil foram de crianças
nessa faixa etária.
Essa é uma forma inteligente de facilitar o acesso aos medicamentos para o tratamento da asma, por
meio de uma iniciativa de sucesso, o Saúde Não Tem
Preço, inspirado e vinculado ao programa Farmácia
Popular, criado durante o primeiro mandato do Presidente Lula, quando eu tive a honra de atuar como
Ministro da Saúde. A estimativa do Ministério com a
gratuidade é de quadruplicar a oferta de remédios para
asma, assim como ocorreu com os medicamentos para
hipertensão e diabetes.
Enfim, caro Presidente, o governo da Presidenta Dilma lançou um programa notável, que merece
nossa atenção e apoio. Cuidar das nossas crianças e
jovens não é somente uma ação social de inclusão e
de atenção à saúde, mas também é apostar em um
futuro melhor para o País, com a formação de uma
sociedade mais justa, saudável e próspera.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, Suplente de
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O próximo orador inscrito está aqui,
que é a Senadora Ana Rita, para uma comunicação
inadiável.
Com a palavra V. Exª, Senadora Ana Rita.
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A SRª ANA RITA (Ana Rita. Bloco/PT – ES. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
todos que nos acompanham pela TV Senado e Rádio
Senado, quero aqui fazer dois registros que eu considero fundamentais, acontecimentos desta semana.
O primeiro é com relação à abertura da 15ª Marcha dos Prefeitos, ocasião em que a nossa Presidenta
Dilma fez um discurso digno de louvor.
E eu quero aqui me referir a um trecho de sua fala,
quando ela responde a uma pergunta feita por alguns
prefeitos sobre a distribuição dos royalties do petróleo,
dizendo o seguinte: “Petróleo – vocês não vão gostar
do que eu vou dizer. Não acreditem que vocês conseguirão resolver a distribuição de hoje para trás. Lutem
pela distribuição dos royalties, de hoje par a frente.”
Sr. Presidente, em que pese à importância do
conteúdo expressado nesta afirmação, especialmente
para os Estados considerados produtores, como é o
caso do meu Estado, o Espírito Santo, chamou-me a
atenção a coragem da nossa Presidenta, expressando
com profunda e cristalina honestidade uma opinião e
posição a respeito de um tema de tamanha polêmica
na frente de mais de três mil prefeitos, sem se importar, necessariamente, em bajular e se receberia
aplausos ou vaias.
Não tenho a menor dúvida de que o comportamento da nossa Presidenta é digno de muito orgulho
para todos nós e deve ser aplaudido com alegria por
todas brasileiras e todos brasileiros.
Este é um registro que faço aqui hoje.
O outro registro, Sr. Presidente, é com relação à
instalação da Comissão da Verdade.
Eu quero aqui também parabenizar a Presidenta Dilma por instalar a Comissão da Verdade no dia
de ontem. Comissão que tem a tarefa de esclarecer
violações de direitos humanos praticados no período
de 1946 a 1988, ano da Promulgação da atual Constituição. A presidente disse também que não haverá
revanchismo e nem ódio, disse também que “esta não é
uma ação de governo, celebramos um ato de Estado”.
E também afirmou, Sr. Presidente, “que a Comissão é
resultado da maturidade polícia do Brasil”.
Quero, então, aqui homenagear a nossa Presidenta, que em uma atitude também corajosa, digna, ao
lado de ex-Presidentes da República, o ex-Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso, o ex-Presidente e Presidente desta
Casa, Senador José Sarney e o ex-Presidente e também Senador, Fernando Collor de Melo.
Quero aqui dizer que a nossa Presidenta, com
muita coragem, instalou a referida comissão que terá
uma enorme tarefa de esclarecer os crimes polítcios
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cometidos em nosso País em um passado muito recente, Sr. Presidente.
Dessa forma, com certeza, temos a convicção e a
segurança de que estamos dando a contribuição para
o fortalecimento da democracia, para a consolidação
da nossa democracia brasileira.
Então, são esses os dois registros, Sr. Presidente,
que eu quero fazer nesta tarde de hoje; dois eventos
importantes que aconteceram esta semana aqui no
Senado, no Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência dos oradores, o próximo
inscrito é o Sr. Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
Senador Roberto Requião. (Pausa.)
O Senador Cristovam Buarque está chegando.
V. Exª deseja fazer uso da palavra? (Pausa.)
Tem a palavra o Senador Cristovam Buarque, em
substituição à Senadora Marta Suplicy.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem nós
tivemos a oportunidade de assistir, no Palácio do Planalto, um desses eventos que dá vontade de dizer que
valeu a pena ter vivido para estar presente naquele ato.
Eu confesso que muito raramente eu me sinto emocionado com um ato público tanto quanto me
senti ao ver a Presidenta Dilma rodeada de todos os
ex-Presidentes desde a redemocratização, com exceção do nosso querido e saudoso Itamar Franco, na
instalação da Comissão da Verdade.
Claro que sempre vem para nós aquela ideia de
que foram necessários tantos anos para que o Brasil
iniciasse um processo que os outros países fizeram
tão logo superaram o seu regime militar, como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Uruguai, como
aconteceu na Grécia e em tantos outros países, como
aconteceu na África do Sul. A gente fica pensando que
demorou demais. Mas isso não diminuiu a importância daquele evento. Eu até diria que talvez a espera
tenha aumentado.
Além disso, é preciso dizer que o Brasil deve
ter orgulho tanto da decisão tomada pela Presidenta
quanto da qualidade daqueles que ela escolheu para
serem os nossos representantes, os representantes
do Brasil inteiro nessa tarefa de trazer para a vida a
verdade que estava escondida.
Não há um nome ali que a gente possa dizer que
é revanchista, que vai querer perseguir alguém; não há
nenhum ali que a gente diga que vai querer encobrir
fatos. Todos eles, todos eles merecem pleno respeito de quem quer tirar tudo o que cobre uma parte da
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história do Brasil e não quer sair perseguindo aqueles
que vamos descobrir que cometeram atos não apenas injustos, mas indignos do mínimo de sentimento
de humanidade. Como se não bastasse o fato da reunião de todos aqueles ex–Presidentes juntos, numa
demonstração forte de republicanismo, de respeito
nas discordâncias.
A decisão da Presidenta de escolher aquelas
pessoas, o orgulho brasileiro de ter pessoas daquele
nível, daquele porte. Além disso, nós tivemos o discurso da Presidenta que, de fato, é um desses discursos
marcantes e que ficarão para a história do Brasil, daqueles que entrarão para livros de antologia de discursos políticos.
Essa foi uma manhã, devo dizer, que quem esteve presente dificilmente vai esquecer. Até mesmo pela
demora com que ela aconteceu.
É preciso insistir, como a gente sempre insistiu,
eu próprio aqui, que uma coisa é anistia, outra coisa é
amnésia. Um país tem o direito de dar anistia mesmo
aos piores crimes, mas um país não tem o direito de ter
amnésia em relação a sua própria história. É um compromisso de cada país contar tudo da sua história. E o
Brasil precisa contar algumas histórias que não estão
plenamente contadas, embora não estejam escondidas.
A história dos três séculos de escravidão, Senador Paim, não está contada plenamente, até por uma
decisão tomada lá atrás, logo no começo da República, por Rui Barbosa, aquele que tem o seu busto aqui;
numa decisão do ponto de vista político muito sábia,
mas do ponto de vista de perspectiva histórica temerária, ele decidiu queimar a maior parte dos documentos
relacionados ao tráfico, à venda e à vida dos escravos.
Ele tinha uma preocupação corretíssima. Dizia que se
deixassem aqueles documentos guardados, com os
nomes de quem havia comprado qual escravo, esses
compradores iriam querer receber uma indenização ao
longo de cinco, dez, vinte anos. Ele pensava até mais:
seriam capazes de querer voltar atrás a Lei Áurea.
Ele pensava até mais: “É capaz de quererem fazer voltar atrás a Lei Áurea”. Por isso nós perdemos
muitos documentos. E, apesar de uma boa bibliografia
que tem, nós ainda não temos a história completa do
holocausto que foi a escravidão no Brasil.
Eu tentei dar uma contribuição aqui, Senador,
lendo as atas dos debates, nesta Casa, durante os
dez dias em que se discutiu a Lei Áurea. A Lei Áurea
entrou no Congresso no dia 3 de maio de 1888 e no
dia 13 já foi assinada. Foram dez dias, um prazo curtíssimo quando a gente vê os debates de hoje sobre
leis muito mais simples. E ali a gente vê aqueles que,
se estivessem vivos hoje, quereriam esconder o que ali
disseram. O que ali disseram nem sempre na defesa
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explícita da continuação da escravidão, mas na ideia
de que, embora devêssemos acabar com a escravidão,
ainda era cedo, porque, se a escravidão acabasse,
haveria tragédia na agricultura brasileira, que estava
montada no chamado sistema servil de trabalho. E a
escravidão acabou e não houve sacrifício da agricultura. Ainda houve um pequeno salto da economia com
essa mão-de-obra livre que entrou no mercado.
Nesse pequeno livro que eu fiz, Senador Aloysio,
em que eu analiso as atas dos debates, nesta Casa,
entre os abolicionistas e os não abolicionistas, para
não chamá-los de escravocratas, está claro como
hoje o nosso debate parece o mesmo. O senhor e eu
mesmo, quando debatemos e defendemos os royalties
do petróleo para a educação... As pessoas dizem que
precisam desse dinheiro para gastar em atividades
suntuárias dos dias de hoje, prisioneiros do presente, que esse dinheiro, indo para as crianças, vai faltar
para o asfaltamento de uma rua ou outra. Não deixa
de ter aquela relação que tinha naquela época entre
os que queriam a abolição já e os que queriam esperar um pouco para evitar a tragédia de um país sem
trabalhadores, porque eles, livres, iriam embora, não
iriam mais querer trabalhar.
Ontem, aquele gesto de juntar todos os ex-Presidentes, de assinar uma lei que cria uma comissão que
vai ter o prazo de dois anos para apurar a verdade da
história deste País, eu creio que foi o ponto máximo,
talvez, da democracia brasileira.
Tivemos outros grandes avanços. Tivemos o avanço do Plano Real, que não se pode dizer que não foi
um dos grandes saltos da história deste País, acostumado, por décadas, com uma moeda que não tinha
nenhum valor de troca permanente, de repente passar
a acreditar numa moeda.
Foi importante a criação do Fundef e a ampliação
dele, depois de Fernando Henrique, pelo Presidente
Lula, para o Fundeb.
Foram importantes, sem dúvida alguma, as decisões de ampliar a Bolsa-Escola, transformando-a em
Bolsa Família, para fazer uma política generosa, ainda
que não revolucionária, ainda que não transformadora,
ainda que não um gesto de justiça, porque generosidade não é sinônimo de justiça. Generosidade é uma
prima da justiça, mas não é sinônimo. E os dicionários
são ricos nas diferenciações familiares que eles fazem
entre palavras, palavras soltas, palavras irmãs, que
são os sinônimos, palavras primas, com semelhanças,
e até palavras antônimas, inimigas umas das outras.
Ontem, a gente viu que este Brasil pode ser republicano, mas não basta nos acostumarmos com algumas coisas. Falta muito. Para ser republicano, vai ser
necessário levar em consideração a tortura permanente
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que pesa sobre 14 milhões de brasileiros adultos que
não sabem ler. Não saber ler é ser torturado. Tortura não
é só colocar um cigarro, não é só colocar num pau de
arara. Tortura é fazer com que a pessoa esteja na rua
sem saber o que está acontecendo ao redor, porque
não sabe ler. Tortura é deixar uma pessoa caminhar
sem ler que tem um cachorro bravo ou alguém, num
andaime de construção, andar sem ver escrito “Cuidado. Adiante, tem um abismo”. Isso é tortura.
Por isso, defendo que um programa de erradicação do analfabetismo no Brasil tem de sair do Ministério da Educação e ir para o Ministério dos Direitos
Humanos. O Ministério da Educação pensa em como
alfabetizar, o Ministério dos Direitos Humanos pensaria
em como erradicar o analfabetismo. É uma perspectiva
diferente. Um trata como uma questão da educação,
como é a alfabetização de crianças; o outro trata como
um gesto de acabar com a tortura do analfabetismo.
Precisamos fazer com que as escolas deste País
sejam iguais para todos. Nós precisamos acabar com
a tortura que, todas as noites, estamos vendo na televisão de pessoas doentes que não conseguem ser
atendidas. Tortura não é apenas quando algum malvado, bandido toca no corpo das pessoas. Também é
tortura quando uma pessoa é tocada pela própria natureza no seu corpo com uma doença e nós não lhe
oferecemos os instrumentos necessários para tratar. É
tortura, sim, uma mãe com uma criança no colo sem
ser atendida, como estamos vendo, todos os dias, na
televisão à noite.
Então, ontem tivemos a instalação da Comissão
da Verdade, para apurar os crimes dos 21 anos do regime militar. Eu nem diria dos 21, porque, nos últimos
anos, já não havia esses crimes, mas o autoritarismo.
Havia a falta de democracia, mas já não havia esses
crimes que vão ser analisados.
Mas é preciso ir além. É preciso uma Comissão
da Verdade para apurar corrupção. Temos que passar a limpo a história da corrupção no Brasil. É uma
maldade também, é uma falta de ética, e a gente não
pode esquecer que tudo isso é preciso. Mas, por enquanto, vamos apurar bem aqueles crimes que foram
cometidos contra a pessoa humana durante o regime
militar. E reconheçamos que a Presidenta Dilma ontem viveu um grande momento de seu período, pelo
republicanismo de juntar ali todos os ex-Presidentes,
pela sensibilidade de reconhecer em cada um o papel
que teve, e sem fazer nenhuma demagogia, porque o
que ela reconheceu de cada um daqueles eles fizeram.
Por tudo isso, quero aqui saudar a Presidenta
pelo que fez, dizendo do meu orgulho de ter estado ali,
como brasileiro que esteve do lado dos que sofreram,
mas, ao mesmo tempo, dizer que ainda falta muito para
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que não apenas a verdade e a generosidade existam
no Brasil, mas também a justiça.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para falar.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Este foi o Senador Cristovam Buarque.
Em seguida, passamos a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner, que presidiu a Casa até o
momento.
V. Exª tem a palavra pelo tempo de dez minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, que
preside esta sessão, caros Colegas, não podemos
colocar limites em ninguém. É com essa frase que
gostaria de iniciar este pronunciamento, apresentando
minhas sinceras congratulações à artista plástica Ana
Amália Tavares Barbosa.
Em 2 de julho de 2002, no dia da defesa de sua
dissertação de mestrado na Escola de Comunicação
e Artes da USP – Universidade de São Paulo, Ana sofreu um acidente vascular cerebral. Como resultado do
AVC, ficou tetraplégica, muda e disfágica, ou seja, não
consegue mastigar e engolir alimentos. Então, como
resultado do AVC, além de tetraplégica, ficou muda e
disfágica, uma vez que não consegue mastigar e engolir alimentos.
Na última quarta-feira, dia 9 de maio deste ano,
Ana Amália recebeu, com distinção e louvor da banca examinadora, a aprovação de sua tese e tornou-se
doutora em arte e educação pela mesma USP, uma
das universidades mais conceituadas do País.
Senhoras e senhores, não podemos colocar limites em ninguém. O que ela conseguiu ninguém imaginava. É por isso que não há como colocar limites na
história de ninguém.
A vitória da artista foi possível por uma conjunção
de fatores essenciais: sua gigantesca força de vontade,
o apoio e a dedicação integral de sua família e amigos.
Vejam bem, não é fácil chegar a esta situação:
colcar o grau de doutorado e ser reconhecida pela
Universidade de São Paulo, uma das mais conceituadas do País, no estado em que ela se encontrava,
tendo sofrido um AVC, sendo tetraplégica, muda e não
podendo engolir nem mastigar. Não há dúvida de que
chegar a tal ponto é uma grande vitória.
Como dizia, uma conjugação de fatores essenciais conduziu a isso, a saber: sua gigantesca força de
vontade, o apoio e a dedicação integral de sua família
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e amigos, além de equipamentos e programas de computador específicos, que permitiram sua comunicação,
desenvolvidos pelas redes Sarah, de Brasília, e Lucy
Montoro, de São Paulo.
Foram esses programas que, aliando técnicas
específicas, libertaram Ana Amália da síndrome do encarceramento. Vejam bem, esses programas libertaram
Ana Amália da síndrome do encarceramento, Situação
em que a pessoa mantém sua capacidade cognitiva e
a memória, mas é impossibilitada de externar qualquer
manifestação. Uma verdadeira revolução!
Por intermédio do belíssimo exemplo de Ana Amália, podemos ver a importância do desenvolvimento da
pesquisa e tecnologia de equipamentos para pessoas
com deficiência e, de forma geral, para todos os equipamentos médico-hospitalares.
O avanço tecnológico no setor trouxe, ao longo
dos últimos anos, conquistas notáveis, que salvam ou
melhoram a vida de milhares de brasileiros. Nosso
País, no entanto, ainda engatinha quando tratamos de
invocações tecnológicas na área médica.
Ontem participamos, representando, como Vice-Presidente, a Comissão de Assuntos Sociais do
Senado, juntamente com o Senador e ex-Ministro da
Saúde Humberto Costa, entre outros parlamentares,
do lançamento nacional da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, entidade criada para auxiliar
o desenvolvimento de tecnologias médicas e políticas
públicas para o setor.
De acordo com o seu Presidente, Carlos Gouveia, desenvolvemos apenas um processo chamado de
associação incremental, apenas isso. Na maior parte
dos casos, apenas copiamos produtos desenvolvidos
por outros países, adicionando um ou outro elemento.
Ora, como acontece com a maioria dos produtos
de alta tecnologia, seu lançamento comercial é resultado de longos processos de pesquisa e desenvolvimento
que podem levar alguns anos. Ao copiar e agregar algo
ao produto já lançado, esse já se encontra “ultrapassado” m relação ao próximo lançamento estrangeiro.
Ficamos sempre atrás, sempre engatinhando.
Note-se que não falamos aqui de medicamentos,
hemoderivados ou vacinas, mas, sim, de produtos para
diagnóstico, prevenção e tratamento em saúde.
As importações no setor, de acordo com a associação, somaram aproximadamente US$ bilhões em
2011, viabilizando o fornecimento de produtos inovadores e mais competitivos ao mercado nacional. São
produtos com tecnologia ainda indisponível no País,
a exemplo de modelos de marca-passos e stents, que
garantem a vida de significativa parcela da população.
Vejam que o mercado é promissor: está estimado
em quase R$35 bilhões, fomentando, direta e indire-
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tamente, mais de 11 mil empresas, que geram cerca
de 100 mil postos de trabalho – a maior parte de alta
complexidade e especialização.
É imperativa a necessidade de ampliarmos investimentos e fundos financiadores para pesquisa
tecnológica em saúde no Brasil. Mas essa não é nossa única carência. Precisamos de aprimoramento de
nossas instâncias reguladoras, que devem ser desburocratizadas e dinamizadas de modo que confiram
mais agilidade aos processos de pesquisa por si só
demorados.
Nosso sistema público de saúde deve incorporar, mais efetiva e racionalmente, novas tecnologias,
criando demanda contínua e confiável para a produção
nacional que queremos. Esse processo não deve se
restringir estritamente aos equipamentos, mas também aos itens imateriais. Nossa gestão também deve
ser inovadora, moderna, evitando da mesma forma o
processo meramente incremental.
Por fim, o entrave, que é uma unanimidade negativa para todos os setores de atividade econômica:
nossa carga tributária, que inviabiliza a pesquisa, desenvolvimento, industrialização, enfim, atravanca o
crescimento.
Tenho consciência de que, neste ponto, há entendimento pleno da necessidade de uma mudança ampla,
apesar de sua dificuldade de implementação prática.
Mas enquanto não é possível uma reforma tributária completa, que pensemos, como legisladores, na
desoneração das etapas de pesquisa e desenvolvimento, além da ampliação dos fundos de apoio e incentivo.
Assim como não podemos colocar limite em ninguém, é vital trabalharmos pela remoção dos entraves
que, como uma âncora, atrasam o crescimento deste
grande País, de capacidade igualmente ilimitada.
Trago essas reflexões, Sr. Presidente e caros colegas, referindo-me ao caso da Ana Amália, do Estado
de São Paulo, que, com o seu acidente, apesar de tetraplégica, de não poder agir, não ter os movimentos,
conseguiu colar grau não só como mestre, mas como
doutora pela famosa USP, em função das tecnologias à
disposição, em função dos avanços, em função daquilo que se inova que fica à disposição da comunidade.
E é em razão disso, Ana Amália, que nós precisamos reforçar a tese de que precisamos partir para
a inovação, não só incorporarmos o que vem de fora
e incrementarmos esses conhecimentos, mas, sim,
criarmos aqui, para termos, aí sim, uma verdadeira
independência para nós todos.
É fundamental para o Brasil que persigamos essa
caminhada, esse rito, esse avanço, não só nos equipamentos materiais, mas também na gestão inovadora
da saúde para o Brasil.

Sexta-feira 18

81

19513

São essas as considerações que trago, Sr. Presidente, nobres colegas, na tarde de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem. Esse foi o Senador Casildo Maldaner.
Passamos a palavra, agora, ao Senador Benedito de Lira. (Pausa.)
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
neste pronunciamento de hoje, pretendo me afastar
um pouco do embate da polêmica cotidiana, para dar
ciência à Casa de uma proposta de emenda à Constituição que apresentei recentemente e cuja tramitação
se iniciou na data de ontem, com a publicação. Essa
proposta de emenda constitucional visa alterar a nossa Carta Magna em alguns dispositivos relacionados
à condição do estrangeiro.
Todas as constituições democráticas, modernas,
fundadoras dos estados de direito contemporâneo,
guardam um profundo parentesco com as constituições que vieram à luz no século XVII, na Inglaterra,
no final do século XVIII, nos Estados Unidos, e com
a Revolução Francesa. E, delas todas, é a Revolução
Francesa é que mais está presente em nosso imaginário político pela altíssima carga de dramaticidade de
que ela se revestiu.
São textos constitucionais a carta dos direitos ingleses, a constituição americana, os diferentes textos
produzidos ao longo do período revolucionário na França, que se afastam hoje, podem ser lidos abstraindo-se
da conjuntura política do tempo histórico em que foram
produzidos, porque se transformaram em patrimônios
universais, em patrimônios da humanidade.
A Revolução Francesa é marcada por episódios
que todos conhecemos: a instalação da assembleia
nacional constituinte, a Tomada da Bastilha, a fuga do
rei e o seu aprisionamento pelo povo de Paris, a destituição do rei, seu julgamento e morte. Mas, na minha
opinião, há um momento decisivo, que é quando se
dá efetivamente a ruptura com a ordem antiga: 10 de
agosto de 1789, quando a assembleia nacional constituinte vota o princípio da igualdade de todos perante
a lei, rompendo com a ordem feudal em que os seres
humanos se classificavam em planos diferentes na
ordem jurídica, conforme o seu estamento de origem.
Todos são iguais perante a lei. E é esta proclamação que se encontra no caput do art. 5º da Constituição brasileira :
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
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no País [friso, aos estrangeiros residentes no
País] a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
E aí seguem os diferentes incisos do art. 5º.
Meditando, sobre esse texto, Sr. Presidente, e é
uma feliz coincidência
Meditando sobre esse texto, Sr. Presidente – e é
uma feliz coincidência que a sessão, neste momento,
esteja sendo presidida pelo Presidente da Comissão
de Direitos Humanos –, surgiu a ideia de uma alteração no caput desse art. 5º. A rigor, essa norma contém
uma restrição que, no meu entender, não se sustenta,
quando ela afirma os direitos fundamentais dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no País, excluindo
ou deixando fora dessa proteção os estrangeiros que
por aqui estejam e que não sejam residentes no País,
não tenham obtido o visto de residência; estrangeiros
que por aqui passam, seja como trabalhadores, seja
como turistas, mas que não têm a condição de residentes no País. E nós sabemos que o Brasil, hoje, recebe
uma quantidade enorme de estrangeiros que não são
residentes, no sentido de terem recebido visto permanente e licença para residir no País.
Se V. Exª visitar algumas oficinas no centro da
cidade de São Paulo, encontrará angolanos, nigerianos, colombianos que trabalham em condições absolutamente degradantes, sem nenhum direito. São
estrangeiros, moram aqui, mas não são residentes
no País. E aquele que passa por aqui, um turista, ou
aquele que vem trabalhar no Brasil por certo período,
um breve período? Merece também proteção, ser considerado inviolável no seu direito à vida, à liberdade
e à igualdade.
Por isso, Sr. Presidente, apresentei uma proposta
de emenda à Constituição de modo a retirar do caput
do art. 5º a restrição contida na expressão “residentes
no País”, estendendo a todos, brasileiros e estrangeiros que aqui estejam, a inviolabilidade na proteção dos
seus direitos fundamentais.
Fui adiante na proposta de emenda que apresentei e à qual me referi, que diz respeito ao direito
de voto. Todos nós sabemos as condições de elegibilidade, todos nós a conhecemos, que estão presentes
na Constituição, especialmente no art. 12 e no art. 14.
Os estrangeiros não podem ser eleitores no Brasil,
ainda que residentes no País. Para ser eleitor, é preciso que o estrangeiro se naturalize brasileiro e, mesmo
assim, não poderá ser eleito para determinados cargos que são reservados a brasileiros natos. Há uma
exceção, aberta a nossos irmãos portugueses, que
podem votar e serem votados nas eleições locais, nas
eleições municipais.
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O tema do voto do estrangeiro nas eleições locais
e nas eleições gerais tem sido objeto de disciplina recente em vários países. Muitas vezes, se condiciona o
exercício desses direitos a tratados de reciprocidade;
outras vezes, ao pertencimento a um conjunto de países juridicamente organizados no plano internacional,
como a Commonwealth, como a União Européia. Outras vezes, há liberdade de participação nas eleições
locais e não nas eleições gerais. No Brasil – repito –,
os estrangeiros não podem votar nem serem votados,
com exceção dos portugueses, porque existe uma previsão constitucional e um tratado entre Brasil e Portugal, que permite o voto de portugueses nas eleições
locais brasileiras, assim como o voto de brasileiros nas
eleições locais portuguesas.
A proposta de emenda constitucional que apresentei visa a franquear esse direito a todos os estrangeiros residentes no País. Porque veja, Sr. Presidente,
existe essa possibilidade concedida aos portugueses
em condições de reciprocidade. Por que não aos angolanos? Por que não aos provenientes da Guiné Bissau
ou aos provenientes do Cabo Verde ou do Moçambique,
países de língua portuguesa e que, como nós, foram
colônias de Portugal, países cujos descendentes povoam o nosso País? O sangue africano é sangue brasileiro, corre nas veias de milhões de brasileiros. Por
que não conceder a nossos irmãos lusófonos esse
mesmo direito? Por que não conceder aos cidadãos
de outros países da América Latina, por exemplo, esse
mesmo direito?
O fato, Sr. Presidente, é que, no mundo de hoje,
a noção de cidadania e de soberania não se confunde,
necessariamente, com as fronteiras nacionais. Temos
alguns direitos que se sobrepõem às fronteiras nacionais. Existe, hoje, um intercâmbio enorme de pessoas,
de ideias, de valores, de culturas. O Brasil tem uma
legislação de estrangeiros atrasada, ainda do tempo
do regime autoritário, que precisa ser modernizada
para se tornar mais generosa, mais aberta à imigração.
Creio que podemos começar essa mudança por
meio das eleições locais, que são as eleições municipais
para prefeito e vereador e que dizem respeito à vida da
cidade, onde são tomadas decisões, da cidade onde
as pessoas moram, ao seu entorno imediato. Por que
não começar a construir essa nova cidadania ali, na
cidade, onde as pessoas moram, com gente que vem
para o Brasil, do mundo inteiro, que aqui se fixou, que
aqui trabalha, que aqui teve seus filhos, mas que não
é necessariamente naturalizada, pois quer conservar
ainda a sua nacionalidade de origem, e é tão brasileira
como nós na sua participação da vida comunitária?
Sou neto de um imigrante italiano, que se chamava
José Beochi, uma das pessoas que mais amei na minha
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vida. Meu avô italiano veio para o Brasil, instalou-se,
depois de algum tempo, na minha cidade natal, São
José do Rio Preto, e foi uma pessoa profundamente
engajada nas causas comunitárias. Ele esteve presente em todas as causas em que os cidadãos da minha
cidade estavam engajados, àquela época, nos anos
20, nos anos 30, do século passado, quando ainda
era pequena e lutava para progredir, para trazer para
si progressos que já se verificavam em outros lugares
do Brasil e no Estado de São Paulo. Mas ele precisou
abrir mão da sua querida nacionalidade italiana para
poder votar e ser votado no Brasil.
Penso, Sr. Presidente, que é hora de revermos
essa situação e de abrirmos mais generosamente as
portas da cidadania a todos aqueles que contribuem
para o progresso do nosso País, começando pelo nível local.
E lembro que esse tema se tornou de grande atualidade, recentemente ainda, nas eleições francesas,
pois o candidato vitorioso nas eleições presidenciais,
o Presidente François Hollande, defendeu com muita
coragem e com muito vigor o direito de voto dos estrangeiros residentes na França em eleições locais.
Foi combatido ferozmente pela direita xenófoba, representada naquelas eleições pela candidata Marine Le
Pen. No entanto, a proposta que ele defendeu, em alto
e bom som, foi aprovada pela maioria dos franceses.
Eu gostaria que aqui no Brasil, também, os estrangeiros tivessem esse direito.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Aloysio Nunes Ferreira, eu
conheço a sua PEC e a assinei não só por simpatia,
mas por convicção na proposta. Meus cumprimentos.
Chamamos agora o Senador Acir Gurgacz. (Pausa.)
Senador Roberto Requião. (Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Senador Fernando Collor. (Pausa.)
Senadora Vanessa Grazziotin. (Pausa.)
Senadora Ana Amélia, com a palavra, pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente Paulo Paim, peço que seja feita a minha inscrição pelo Partido Progressista, após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Será assegurada a V. Exª.
Senador Sérgio Souza. (Pausa.)
Senadora Ângela Portela. Pausa.)
Senador Mozarildo Cavalcanti. Já falou.
Senadora Ana Rita. (Pausa.)
Senador Aníbal Diniz. (Pausa.)
Havia pedido a palavra o Senador Pedro Taques.
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Passo a palavra à Senadora Ana Amélia, porque
faltam dez minutos para a Ordem do Dia. Vou tomar a
liberdade de lhe passar o mesmo tempo que lhe seria
assegurado após a Ordem do Dia.
Senadora Ana Amélia, por vinte minutos, porque
senão não teremos Ordem do Dia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – O que
não é novidade, Presidente Paulo Paim; o que não é
novidade.
Caro Presidente Paulo Paim, agradeço a V. Exª
a engenhosa maneira de preservar a Ordem do Dia,
fazendo essa antecipação diante dos demais oradores
da sessão desta tarde.
Srs. Senadores, Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ontem, tive uma alegria muito
grande nesse meu primeiro mandato e nesse início –
praticamente – de legislatura, Senador Aloysio Nunes
Ferreira, porque a Comissão de Assuntos Sociais aprovou, por unanimidade, um projeto de minha autoria que
prevê a inclusão no rol dos serviços prestados pelos
planos de saúde da quimioterapia oral em domicílio.
Eu penso que essa é uma forma mais adequada,
do ponto de vista médico, inclusive, para o atendimento
dos portadores de câncer.
Fizemos uma audiência pública para debater esse
projeto diante da complexidade e de uma sugestão
que recebi de uma organização não-governamental
que trata exclusivamente das questões dos portadores
de câncer, a Oncoguia, que é o nome dessa entidade
não-governamental.
O Dr. Paulo Hoff, do Hospital Sírio Libanês, de
São Paulo, deu uma bela contribuição, tanto quanto a
Associação Médica Brasileira, assim como especialistas
nesse setor, mostrando a validade e a recomendação,
sob vários aspectos. Mas um deles chama a atenção,
porque a quimioterapia convencional é sempre invasiva, agressiva também, sob certo modo, e exige o
internamento da pessoa ou na clínica ou no hospital,
para esse tratamento. Como se trata de uma pessoa
com uma fragilidade, ela está sujeita à contaminação
e estará ocupando também o leito de um hospital,
uma vaga que poderia ser usada para um tratamento
de emergência.
Assim é que o Projeto de Lei nº 352, de 2011,
abre o espaço de atendimento com compartilhamento.
Nós vimos também que os planos de saúde, do ponto de vista empresarial, reconhecem – e nós também
sabemos – que isso representa um ônus, um encargo
adicional para os planos de saúde, até porque hoje
esses medicamentos ainda de não uso massificado
têm um custo maior.
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Espero que a própria indústria de fármacos, a
Indústria Farmacêutica Brasileira, como se fosse uma
cadeia produtiva, entendesse o espírito dessa iniciativa legislativa para propiciar, digamos, a redução ou o
percentual mínimo possível do preço desses medicamentos, para que haja um compartilhamento de responsabilidade social, seja dos planos de saúde, seja
da indústria farmacêutica e dos próprios médicos, porque são eles, os médicos, que vão recomendar esses
medicamentos.
Então, é preciso que os médicos – e o Senador
Mozarildo é um especialista nessa matéria de saúde, é
médico – também tenham uma medida absolutamente
adequada ao receitarem a quimioterapia oral nos casos
dos portadores de câncer. Então, será necessária aí,
digamos, uma atuação conjunta de responsabilidade,
inclusive com senso social, da indústria farmacêutica;
dos próprios médicos, ao receitarem; e dos planos de
saúde, ao aumentarem.
A Agência Nacional de Saúde, na undécima hora,
tentou fazer alguma alteração, e eu fiz um apelo para
que o governo tenha um pouco mais de agilidade, atenção e até respeito no exame de matérias que passam
por esta Casa, não apenas na Comissão de Assuntos Sociais, mas em todas as outras. Nós havíamos
examinado isso com grande atenção, negociamos,
articulamos, examinamos as formas mais adequadas,
porque a lei boa, eu entendo, é sempre aquela lei do
equilíbrio, Senador Paulo Paim – o senhor, que é atuante na Comissão de Assuntos Sociais. E, na penúltima, digamos, na undécima hora, faltando dois minutos
para acabar o jogo, havia uma tentativa de alterar. Mas,
enfim, a gente conseguiu, pelo convencimento e pela
forma da habilidade do relator, o Senador Waldemir
Moka, concluir a votação.
Agradeço o apoio de todos os Senadores – inclusive com o seu voto –, porque foi por unanimidade
a votação desse projeto de lei que prevê a inclusão,
então, da quimioterapia oral em domicílio, pelos planos de saúde, no rol dos serviços que prestam à sua
clientela. A proposta muda a lei atual (Lei nº 9.656, de
1998), que prevê apenas o tratamento em ambiente
hospitalar.
Depois de ouvir os diferentes setores dessa área
de saúde, durante audiências e debates, não tenho
dúvida de que essa mudança vai representar uma
melhoria na qualidade de vida dos pacientes, que já
sofrem com o câncer e ainda precisam deixar a sua
casa ou o convívio familiar para receberem esse tratamento, sempre doloroso.
Já perdi uma irmã de 44 anos de idade, vítima
de câncer, e sei; acompanhei bem a tragédia e a dor
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que é o tratamento quimioterápico convencional, especialmente em casos mais agudos.
Hoje um paciente, quando precisa submeter-se
à quimioterapia, sofre ainda, como eu disse, o risco
de contrair uma infecção hospitalar, problema cada
dia mais grave nos hospitais brasileiros. Tiago Farina Matos, diretor jurídico do Instituto Oncoguia,
uma associação sem fins lucrativos, criada para ajudar o paciente com câncer, diz que esta alteração na
lei tem caráter essencial, pois hoje as novas drogas
contra o câncer já são fabricadas para o uso oral. Estamos modernizando o atendimento aos pacientes e
abrindo a possibilidade para a utilização de 14 novos
medicamentos contra o câncer.
Os ganhos sociais são grandes, mas ganhos económicos também poderão ser atingidos.
Hoje, os tratamentos de quimioterapia nos
hospitais acabam sendo pagos pelo Sistema Único
de Saúde, o que representa um custo de R$175
milhões aos cofres públicos, o suficiente para construir 580 postos de saúde ou comprar e instalar
58 equipamentos de radioterapia
O projeto de lei segue agora para a apreciação na
Câmara dos Deputados, onde acredito que será
muito bem recebido. Nos dias que aprovamos propostas como estas, estamos resgatando o sentido social
do legislador no Congresso Nacional.
Hoje, os jornais que deram cobertura a esta matéria avaliaram adequadamente e corretamente, Senador Paulo Paim, o alcance social dessa medida que foi
aprovada ontem por unanimidade. Só espero que não
haja recurso de Plenário para alterar o sentido desse
projeto que tem exatamente por objetivo essa melhoria da qualidade de vida dos portadores de câncer na
hora do tratamento que será agora quimioterapia oral
em domicílio.
Aproveito para agradecer também o Presidente da
Comissão de Assuntos Sociais, o Senador Jayme Campos ao incluir essa matéria na ordem do dia de ontem
da Comissão de Assuntos Sociais e que foi também
um grande estimulador deste trabalho porque presidiu
a audiência pública quando discutimos essa matéria.
Eu com muita alegria, concedo o aparte ao Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Minha cara Senadora Ana Amélia, eu estava chegando
aqui ao Plenário e ouvi V. Exª falar o fim praticamente
do seu pronunciamento. Entretanto, eu não poderia
deixar de manifestar a minha satisfação em relação a
este projeto. V. Exª tem sido um exemplo de Senadora
da República nesta Casa. Todavia os projetos que tem
apresentado, sobretudo, que têm transitado na Comissão de Assuntos Sociais, são projetos, todos, meritó-
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rios. Este seu projeto, sem sombra de dúvida, já seria
o suficiente para que seu mandato fosse coroado com
êxito, pela importância, tendo em vista que alguns milhões de brasileiros, lamentavelmente, sofrem de CA.
V. Exª é autora do projeto de atendimento domiciliar,
sobretudo da forma para quimioterapia oral, exigindo
também dos planos privados, que dão também assistência médica em nosso País a mais de 50 milhões
de brasileiros. Tenho a convicção de que são projetos
como esse que enaltecem esta Casa e, sobretudo, a
pessoa do parlamentar. Portanto, quero me associar
à sua alegria, porque sei que V. Exª está tomada de
alegria e até mesmo de emoção em ver esse projeto
ser aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Sem
sombra de dúvida, trata-se de uma iniciativa que vem
minimizar o sofrimento de alguns milhões de brasileiros, porque, lamentavelmente, hoje, a saúde pública
no Brasil – não podemos desconhecer – é precária.
Todavia, são projetos como esse que vão permitir minimizar esse sofrimento desses irmãos nossos, que muitas vezes estão no fundo do leito, dependendo de um
atendimento, mesmo precário, particularmente mesmo
o do Sistema Único de Saúde. De maneira que quero
me associar a V. Exª e cumprimentá-la, mais uma vez,
na certeza de que V. Exª, que muito bem representa o
Rio Grande do Sul. por procuração que recebeu dos
conterrâneos gaúchos. Quero, nesta oportunidade,
dizer que feliz do Estado, feliz do País que tem uma
Senadora do calibre de V. Exª, com seus projetos, seus
pronunciamentos nesta Casa. Associo-me a V. Exª e
lhe cumprimento na certeza de que toda a Comissão
de Assuntos Sociais está feliz com esse projeto que
V. Exª, com certeza, aprovou e aprovou de forma extraordinária, diante da aprovação, do consenso e da
oitiva que fez com algumas dezenas de autoridades
da área de saúde pública neste País. Parabéns, Senadora Ana Amélia!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Jayme Campos pela valiosa contribuição e, sobretudo, pelo estímulo. Porque, às vezes,
a gente fica aqui trabalhando tanto no Congresso e
é uma Casa cuja produção não se mede por tempo
ou por número de projetos, mas temos um empenho
muito grande. Então, quando acontece um resultado
positivo como esse – é o caso também do Senador
Paulo Paim, que é tão produtivo na Comissão de Assuntos Sociais –, a gente, digamos, capitaliza, do ponto
de vista pessoal, por ter dado uma contribuição, por
mínima que seja, à melhoria da qualidade de vida do
cidadão brasileiro.
Muito obrigada pela generosa referência.
Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Senadora Ana Amélia, eu estou ouvindo atentamente o pronunciamento de V. Exª e também quero reiterar, assinar embaixo as palavras do Senador Jayme
Campos. V. Exª é uma Senadora que tem dignificado
o seu mandato, pautando-o, inclusive, com essa preocupação social muito ampla. No que tange à questão
específica da saúde – e disse isso na última reunião
da nossa Comissão de Assuntos Sociais –, eu acho
que nós deveríamos fazer um verdadeiro mutirão, levantar todos os projetos que estão na Câmara e no
Senado sobre saúde. De maneira muito segura, nós
vemos que, em todas as pesquisas que são feitas, já
há muito tempo, Senador Paim, a questão da saúde
é a reclamação número um da população brasileira.
Vem antes, inclusive, de assuntos que a gente podia
pensar que fossem mais sofridos para a população,
como desemprego etc. Por quê? Porque não há bem
maior, depois da vida, que a saúde. Aliás, a saúde é
que garante a vida. E me angustia muito, como médico,
ver passarem os anos e continuarmos com a mesma
reclamação, reclamando, reclamando, reclamando,
protestando, e não vendo mudar. Espero muito que,
neste Governo da Presidente Dilma, que tem mostrado
uma seriedade muito forte na questão da corrupção,
porque, se há um mal, um câncer na saúde pública no
Brasil e até na privada, é a corrupção, é a preocupação de ganhar dinheiro roubando da área de saúde...
É o mesmo que tirar vida ou tirar a chance de cura de
muita gente. Então, eu quero parabenizar V. Exª e dizer
que este projeto é, sob todos os aspectos, meritório.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª também dá a sua contribuição como especialista médico
nos trabalhos da Comissão de Assuntos Sociais, onde
nós, aliás, já, no início do ano passado, fizemos, com a
participação de várias autoridades na área de oncologia
ou do tratamento de câncer, especialmente vendo as
questões do câncer de mama, trazendo a Drª Antonieta
Barbosa, que foi uma vítima de câncer e que superou
o problema. É uma advogada que trabalhou no Banco
Central, uma pernambucana, e acabou produzindo um
livro chamado Os Direitos dos Portadores de Câncer.
Esse livro tem um sucesso editorial muito grande e
serviu; fizemos um resumo, com o apoio dela, que o
meu gabinete distribui, apoiando também a editora.
Nesse momento, vimos lá que há algumas instituições que são instituições de apoio comunitário, como
é caso do Hospital de Barretos, do qual veio um diretor
mostrar o trabalho que vem sendo feito.
Chegou-se ao entendimento coletivo, não é, Presidente Jayme Campos? Na sugestão dada pelo diretor
do Hospital de Câncer de Barretos, que hoje é muito
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ajudado pelos cantores famosos da música sertaneja
ou sertaneja universitária, como está muito moderno,
ele é sustentado por esse auxílio financeiro. Existem
outros doadores que gostariam de doar recursos para
o hospital, mas como eles já contribuem por meio de
impostos para a saúde, seria justo que a parte que ele
dedica, aquele financiamento, aquela doação fosse
abatida do imposto de renda.
Coletivamente, pela sugestão muito oportuna do
nosso Presidente Jayme Campos, decidiu-se que a
Comissão de Assuntos Sociais, coletivamente, estudaria a matéria com o apoio da consultoria legislativa do
Senado e examinaria uma proposta viável para poder
abrigar uma espécie de lei de incentivo à saúde. Mas,
na verdade, o emaranhado legislativo que temos acabou desembocando agora e vamos ver se chegamos
a um consenso para, também nesse aspecto, criar as
condições para doadores que queiram ajudar essas instituições não apenas o Hospital do Câncer de Barretos,
mas tantas outras. No meu Estado Rio Grande do Sul
há tantas instituições que precisariam desse apoio, são
instituições comunitárias, e as espalhadas pelo Brasil
inteiro. A própria Oncoguia também pode ajudar nesse
processo de elaborarmos uma legislação que permita
que essas doações sejam abatidas do imposto de renda.
Não é desoneração. Acontece que o contribuinte,
no caso pessoa jurídica ou pessoa física já tem uma
carga tributária violenta, então, não custaria para o
Imposto de Renda, já que isso desafogaria muito do
atendimento que o Sistema Único de Saúde, o SUS,
presta à população brasileira. Até porque grande parte
dos atendimentos é gratuita nessas instituições.
Então, eu renovo aqui a solicitação e o agradecimento ao Presidente Jayme Campos, por ter tido essa
iniciativa que é, sob todos os aspectos, oportuna, louvável e inadiável até, eu diria, para resolver um problema
muito grande de saúde no nosso País.
Aproveito para agradecer ao Senador Paulo Paim,
que conseguiu, como se diz, com muita habilidade,
resolver um problema de quórum aqui no plenário,
abrindo espaço para tratar de um tema que mereceu
também o seu voto e o voto do Presidente Jayme Campos e do Senador Mozarildo Cavalcanti na Comissão
de Assuntos Sociais ontem.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Ana Amélia, todos ganharam com a
apresentação de um projeto tão importante como este,
que todos votamos por unanimidade.
Tenho certeza de que não haverá recurso ao
Plenário e de que ele vai para a Câmara. Porque, às
vezes, com os projetos bons acontece alguma coisa
e aparece um fantasma depois.
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Estou torcendo pelo seu projeto.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – V. Exª
sabe bem disso, Senador Paim!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Torço pelo seu projeto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa Relatores revisores das
medidas provisórias os seguintes Srs. Senadores:
– Gim Argello, da Medida Provisória nº 555,
de 2011; e
– Waldemir Moka, do Projeto de Lei de Conversão nº 11, de 2012, proveniente da Medida Provisória
nº 554, de 2011.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) –

ORDEM DO DIA
Os Itens 1 e 2 da pauta tratam de medidas provisórias que estão sobrestando a pauta.
Assim, está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 555, DE 2011
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 555, de 2011, que altera a Lei
nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, para
autorizar a prorrogação de contratos por tempo determinado firmados com fundamento na
alínea h do inciso VI do caput do art. 2º da Lei
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; autoriza
a prorrogação do prazo de vigência do contrato
de gestão firmado entre a União e a Associação
de Comunicação Educativa Roquette Pinto –
ACERP; e dá outras providências.
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 11, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 554, de 2011).
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 11, de 2012, que altera
a Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, para
autorizar a União a conceder subvenção econômica, sob a forma de equalização de parte
dos custos a que estão sujeitas as instituições
financeiras para contratação e acompanhamento de operações de microcrédito produtivo
orientado; autoriza a concessão de subvenção
econômica, sob a modalidade de equalização
de taxa de juros, nas operações de financia-
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mento para a estocagem de álcool combustível; altera a Lei nº 10.453, de 13 de maio de
2002; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 554, de 2011).
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 80, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 1, de 2012)
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 404, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 80, de 2011 (nº 547/2003, na
Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que dispõe sobre a obrigatoriedade de
empresas de beneficiamento e comércio de
laticínios informarem ao produtor de leite o valor
pago pelo produto até o dia 25 (vinte e cinco)
de cada mês e a proibição de diferenciação de
preços entre produtores e a proibição da prática
de cotas de excedente, chamado de produção
excedente, entre os períodos das águas.
Parecer sob nº 24, de 2012, da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Acir Gurgacz, favorável, com a Emenda
nº 1-CRA, de redação, que apresenta.
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
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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A à Constitui-
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ção Federal, para dispor sobre a exigência do
diploma de curso superior de comunicação
social, habilitação jornalismo, para o exercício
da profissão de jornalista.
Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador João Ribeiro,
oferecendo a redação para o segundo turno.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2012
Discussão, em turno único, do 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.
Parecer sob nº 339, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR
(Adiada a discussão, nos termos do Requerimento
nº 225, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar,
do Senador Renato Casagrande, que acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a
extinção de contribuição social.
Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Adelmir Santana, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.
8
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 291, de 2012, do Senador Eduardo Braga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 53, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (seguro-desemprego para o
catador de caranguejo).
9
REQUERIMENTO Nº 388, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 388, de 2012, do Senador Álvaro Dias,
solicitando a retirada, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado nº 39, de 2007,
de sua autoria.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Volta-se à lista de oradores.
Entre os inscritos, o Senador Roberto Requião
vai usar da palavra? (Pausa.)
Senador Alvaro Dias. (Pausa.)
O Senador Mozarildo já usou da palavra.
Então, o Senador Mozarildo assume aqui para
que eu possa...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Sr. Presidente, eu gostaria muito, mas tenho
que sair neste momento para uma audiência. Se V. Exª
conseguir que outro Senador possa presidir...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Se não tiver ninguém para presidir...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – V. Exª vai falar, Senador Paulo?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu vou falar. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Agradeço muito ao Senador Aloysio Nunes, que vai
presidir para que eu possa fazer uso da palavra pelo
tempo regimental. (Pausa.)
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Tem V. Exª a palavra, Senador
Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Aloysio Nunes, eu queria, primeiro, registrar a importância da portaria publicada hoje, no Diário Oficial, da
Secretaria de Direitos Humanos, por parte da Ministra
Maria do Rosário. Enfim, teremos oportunidade de discutir o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
É um estatuto de nossa autoria, aprovado por
unanimidade aqui, no Senado, e que se encontra na
Câmara dos Deputados há mais de quatro anos. A
Ministra Maria do Rosário, à luz da convenção internacional e de outros projetos que foram apensados ao
estatuto, propôs – e nós aceitamos – a formação de uma
comissão especial que vai ter três representantes da
Câmara, três do Senado, cinco juristas, representantes
da Secretaria de Direitos Humanos, três representantes do Conade. Nessa composição, vão aprofundar o
debate do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Já temos no País o Estatuto do Idoso – para alegria nossa, também de minha autoria; temos o Estatuto
da Igualdade Racial – também de nossa autoria. Esse
é o terceiro estatuto, que eu gostaria muito, muito que
fosse aprovado, e que vai trazer benefícios para cerca
de 45 milhões de pessoas.
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Não que os 45 milhões serão beneficiados diretamente, mas temos no País 45 milhões de pessoas
com algum tipo de deficiência e que, ao longo prazo,
poderão usufruir dele – tomara que não, mas, se a
deficiência avançar, essas pessoas terão amparo no
Estatuto da Pessoa com Deficiência. De pronto, ele vai
atender em torno de 28 milhões de pessoas.
Pela importância dessa iniciativa da Ministra Maria do Rosário, eu peço, Sr. Presidente, que conste
em ata essa portaria publicada hoje no Diário Oficial.
Na mesma linha, Sr. Presidente, quero ainda encaminhar para V. Exª, nos termos do art. 218, inciso
VII, do Regimento Interno do Senado, requerimento de
voto de pesar pelo falecimento de Antoninho de Goes,
Vice-Prefeito de Fontoura Xavier.
Antoninho de Goes, do PMDB, 55 anos, morreu,
na noite de quarta-feira, em um acidente ocorrido à
noite na BR-386, no Município do norte gaúcho.
Seguidamente, Sr. Presidente, infelizmente, temos
de vir à tribuna para falar dos acidentes.
Antoninho de Goes era o prefeito em exercício,
já que o Prefeito José Flávio Godoy da Rosa estava
aqui, no encontro dos prefeitos em Brasília.
Antoninho de Goes, além de tudo, era também
Secretário de Saúde de seu Município e fazia um excelente trabalho. Tanto é que, pelas redes sociais, a
comunidade expressou toda solidariedade à família
pela perda desse grande homem público.
Recebi também correspondência do Deputado
Federal Giovani Cherini, que já foi presidente da Assembleia, lamentando a morte de seu grande amigo.
Dessa forma, pelo presente, peço que seja enviada à viúva e à família de Antoninho de Goes a nossa
solidariedade.
Era isso, Sr. Presidente, e encaminho também
a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – V. Exª será atendido.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Quero
ainda, Sr. Presidente, registrar que recebi ofício da
Câmara de Vereadores de Dom Pedrito, cidade gaúcha, relativo ao requerimento de autoria do Vereador
Sergio Roberto Vieira.
O requerimento do Vereador Sergio Roberto Vieira, coincidentemente também da bancada do PMDB,
é no sentido de que o Município de Dom Pedrito seja
incluído entre os Municípios beneficiados pelo PL nº
6.316, de 2009, este de autoria do atual presidente da
Câmara dos Deputados, Deputado Marco Maia, meu
amigo também de longo tempo, já que ambos pertencíamos ao Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas. Ele
destaca o valor desse PL do Deputado Marco Maia,
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que permite a abertura dos free shops nas cidades
de fronteira.
O presidente da Câmara destacou, em artigo
publicado na imprensa gaúcha, que a ideia básica da
proposição é possibilitar que o mesmo regime aduaneiro atual das lojas francas em portos e aeroportos,
os free shops, seriam aplicáveis também nas áreas
de fronteira.
Segundo o presidente, a instalação das lojas
francas em pontos específicos da faixa de fronteira
terrestre deverá incentivar o turismo e o comércio na
região e contribuir para a valorização desse setor tão
importante no Brasil e nos países de fronteira.
Sr. Presidente, a cidade de Dom Pedrito está
reivindicando a inclusão de seu nome nesse projeto.
Na justificativa, dizem os membros da Câmara de Vereadores que o Município de Dom Pedrito conta com
53 quilômetros de fronteira seca com a República do
Uruguai e precisa de investimento. Uma oportunidade
dessa grandeza é fundamental para o desenvolvimento da região.
Quero dizer que esse pedido eu encaminhei também ao presidente da Câmara dos Deputados, que já
conhecia a intenção da cidade de ser contemplada e
que, se depender dele, tudo fará para que isso aconteça.
Enfim, deixo aqui registrado o meu apoio ao projeto e à solicitação que a cidade de Dom Pedrito faz,
porque acredito na possibilidade que ele cria para o
desenvolvimento econômico, social e político dessa
cidade tão importante lá do meu Rio Grande.
Ficam aqui os meus cumprimentos ao presidente da Câmara, Marco Maia, que está sendo visto com
muita alegria pelo povo, principalmente da fronteira.
Quero ainda, Sr. Presidente, destacar que recebi
no meu gabinete, no dia 20 de abril passado, a visita
de uma equipe de empresários do Rio Grande do Sul.
Naquela ocasião, eles expressaram suas preocupações
quanto ao processo de desindustrialização que estão
enfrentando em algumas linhas de produção, tendo
em vista a entrada, em grande escala, de produtos da
China. Esse é um tema que todos nós, Senadores, já
debatemos. Inclusive tivemos uma reunião na Presidência da Casa com o Presidente Sarney.
Eles discorreram sobre as dificuldaes que estão
encontrando e pediram que tomemos medidas urgentes
para fortalecer o parque industrial não só do Estado,
mas também o parque industrial nacional.
Muitas empresas brasileiras, segundo eles, estão
sendo prejudicadas em virtude das razões aqui apresentadas por nós.
O parque industrial nacional ainda enfrenta sérios
e persistentes problemas que acabam por represar e

Sexta-feira 18

89

19521

conter o imenso potencial produtivo que nós podemos
alavancar.
Eles dizem – quero resumir o meu pronunciamento – que vivemos em um mundo em que uma única
proto-superpotência, a República Popular da China, dá
mostras de que caminha para se transformar quase
na fábrica do mundo, talvez ao custo do desemprego
e da precarizaçao das economias em outros países,
inclusive nos Estados Unidos.
O Brasil não está passando incólume à ascensão
chinesa, resultante, em grande medida, da política de
dumping cambial, o que acaba afundando principalmente a economia nacional.
Para além das trocas de comércio oficiais, o problema também reside na imensa quantidade de produtos que chegam a preços irrisórios, muitas vezes
mediante ingresso ilegal em nosso território, sem o
pagamento de qualquer tributo. Por essas razões, vários setores industriais em nosso País têm apresentado crescentes dificuldades para competir no mercado
interno e terão mais dificuldades ainda, se quiserem
competir no mercado externo.
O Governo brasileiro, motivado por essas preocupações com a situação da indústria brasileira, tem
adotado algumas medidas importantes. Aqui, eles destacam algumas. Por exemplo, consideram importante,
sim, que o Banco Central continue diminuindo a taxa
de juros. O Governo também desonerou, em parte,
impostos sobre a folha de pagamento de setores industriais como o têxtil e outros 15 setores. No entanto
– dizem eles –, ainda necessitam da efetiva solução
de alguns gargalos, como a infraestrutura precária de
nossas estradas, rodovias, portos e aeroportos e a
ainda elevada carga tributária brasileira.
Cabe ao Brasil, ademais, definir uma vigorosa
política industrial, no curso dos próximos anos, que
fomente os padrões produtivos da nossa economia.
A preocupante situação enfrentada pelo setor
industrial brasileiro deve conduzir o Poder Legislativo
– em particular, no caso, o Senado Federal – a agir,
também, de forma mais contundente em defesa da
indústria nacional.
O sucateamento da indústria brasileira – esse é
o pedido deles – precisa ser combatido com o auxílio
de iniciativas legislativas, como o Projeto de Resolução
nº 72, de 2010, quanto ao qual já nos posicionamos.
Além disso, eles dizem que a Federação das
Indústrias de São Paulo (Fiesp) realizou uma grande
manifestação em diversos Estados, na linha do fortalecimento da indústria nacional, e contam com o apoio
dos Senadores e dos Deputados.
Em um momento de grandes transformações da
economia e da geopolítica mundial, o Senado Federal,
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com certeza, vai contribuir para alavancar a economia
brasileira, promovendo, com mais força, o desenvolvimento de nosso País.
Sr. Presidente, fiz aqui um resumo da carta que me
mandaram, um documento longo, mas quero também,
nos nove minutos de que disponho, dar um destaque
para uma cidade que o Brasil todo conhece e também
é muito conhecida internacionalmente: Canela. Quando
falo de Canela, também estou falando de Gramado,
São Francisco, Caxias, cidades próximas, com um veio
muito forte na área do turismo.
Eu quero destacar que, nesta segunda-feira, começou a Semana do Bebê, em Canela. Este é o 13º
ano em que esse evento acontece, e, nesta semana,
serão discutidas políticas na área de saúde, do desenvolvimento, atitudes preventivas direcionada aos
bebês, algo muito interessante.
Eu já participei desse evento por duas vezes,
ao longo desses 13 anos, e agradeço muito à Vice-Prefeita da cidade, Leslie Gorete Serres de Oliveira,
coordenadora-geral da Semana do Bebê, que se realiza todos os anos e terminará no domingo.
Não estarei lá, mas meus assessores vão acompanhar o trabalho brilhante que Canela faz em políticas
de saúde preventivas para o bebê. Como eu mandei
uma gravação para lá, na gravação apenas digo que
Canela está de parabéns porque está olhando para os
bebês, e olhando para os bebês estão olhando para
aqueles que vão dirigir o País no futuro, nos seus respectivos setores, que vão desenvolver ao longo das
suas vidas. Mas cuidar do bebê é cuidar do futuro da
Nação, do futuro da nossa gente.
Por fim, Sr. Presidente, trato de um tema para
aproveitar a presença de V. Exª, que é um parlamentar
– ninguém tem dúvida – dos mais capacitados da Casa.
Digo isso com a maior tranquilidade. Não é naquela
linha de um agradar o outro, porque aqui a questão
não é partidária: é da capacidade de articulação, de
formulação e de defesa de projetos.
Eu escrevi um artigo, meu Senador, cujo título é
“Procura-se um relator”. Como V. Exª é da CCJ, eu farei um apelo a V. Exª, se V. Exª não gostaria de relatar
esse projeto. Eu apresentei, desde que cheguei aqui
no Senado, um projeto que é jogado de um ano para
o outro, para cá, para lá, e ninguém o relata
Vou ler o artigo nesses sete minutos. O artigo foi
publicado em um jornal de grande circulação no Rio
Grande do Sul.
Procura-se um Relator.
Nos últimos anos, o nosso País foi invadido, com razão, por um manancial de publicações que tratam de corrupção e impunidade, improbidade e relações [...] [Aí mostra
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que nada é transparente entre o público e o
privado, infelizmente.]
O livro “Quem mandamos para a prisão”,
da socióloga Laura Frade, traz a opinião de
alguns parlamentares sobre criminalidade e
criminosos [corrupção] As referências incluem
“pé de chinelo”, “o outro” e assim por diante, ou
seja, não existe identificação dessas pessoas.
Paralelamente, a autora chama a atenção...
[Aí é que vou entrar nos fatos.] ...para o fato
de que somente negros, pobres e prostitutas
vão para a cadeia.
Ou seja, ela quer dizer que negros, brancos, índios, que os mais pobres é que acabam indo para a
cadeia. Estou lendo o livro dela.
É fato que os criminosos do chamado
“colarinho branco” não recebem o mesmo tratamento. Provavelmente isso se deva às polpudas contas bancárias, ao seu status social
e aos grandes advogados. [Nada contra quem
é advogado.]
No período mapeado pela socióloga,
foram encontrados somente dois projetos de
lei, segundo esta socióloga, que tratam diretamente do crime de “colarinho branco”.
Um, o PLC 1.489/03, de autoria do ex-deputado Carlos Nader, e já arquivado na
Câmara, e o outro, de minha autoria, o PLS
209, de 2005. Sete anos. Esse texto aguarda
ao longo desses sete anos a indicação de um
relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. [Há sete anos não consigo um
relator.]
A ideia do PLS 209/05, que ela destaca
como fundamental, o que diz? É tornar inafiançáveis e insuscetíveis de liberdade provisória
os crimes de corrupção ativa e passiva, assim
como ocorre em relação aos crimes hediondos,
como o tráfico de entorpecentes, o terrorismo,
a tortura e o crime de racismo.
O crime de corrupção ofende a sociedade, assalta a sociedade por ser um dos principais obstáculos ao desenvolvimento social,
à erradicação da pobreza e à redução das
desigualdades sociais.
Ele retira do bolso de milhões de brasileiros a materialização de direitos relativos à
seguridade social, à educação, à saúde pública, à habitação e à segurança.
Entre 2002 e 2008, segundo órgãos públicos, a corrupção no Brasil desviou o equivalente ao PIB boliviano, entre 2002 e 2008,

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

seis anos, a corrupção no Brasil desviou o
equivalente ao PIB da Bolívia, ou seja, R$40
bilhões, uma média de R$6 bilhões por ano.
Parte desse dinheiro poderia ter sido
aplicada na recomposição de reajuste, por
exemplo, dos aposentados e pensionistas,
de que eu falo tanto nesta tribuna, em uma
política de valorização dos salários em geral,
fortalecimento do piso dos professores, investimento em educação e saúde.
Recentemente foi criada, no Senado Federal, uma Comissão Especial de Juristas com
o intuito de propor mudanças no Código Penal.
[...]
Eu espero... Primeiro fica o apelo a V. Exª, se
puder olhar e se puder relatar esse projeto. Eu espero que essa Comissão olhe o PLS 209, de 2005, que
está sem pauta até hoje.
É sabido que grandes temas de interesse do
nosso povo estão na expectativa de grandes votações.
Por isso, Sr. Presidente, faço este apelo a V. Exª,
que, se puder, olhe esse projeto. Essa socióloga, conforme o estudo que fez, acha que é um projeto fundamental, que torna imprescritível o delito, manda diretamente para a prisão daquele que for pego nesse
crime hediondo, que é o crime da corrupção, e ainda
diz que seus bens têm que ser devolvidos de imediato.
Então, o apelo que eu faço a V. Exª é: se V. Exª
pudesse dialogar com o presidente da CCJ, que é o
Senador Eunício Oliveira, que dissesse a S. Exª que
eu fiz um pedido aqui, de público, para que V. Exª relatasse o PLS 209, de 2005.
Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª, e considere na íntegra os meus
pronunciamentos, já que na verdade eu comentei cada
um deles; não os li.
Obrigado, Senador.
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, quero registrar o recebimento de Ofício da
Câmara de Vereadores de Dom Pedrito, cidade gaúcha, relativo à requerimento de autoria do Vereador
Sérgio Roberto Vieira.
O requerimento do Vereador Sérgio, líder da
Bancada do PMDB, é no sentido de que o município
de Dom Pedrito seja incluído entre os municípios beneficiados pelo PL 6316/09.
Esse projeto, de autoria do deputado Marco Maia,
Presidente da Câmara dos Deputados, permite a abertura de Free Shops nas cidades de fronteira.
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O presidente da Câmara destacou em artigo publicado na imprensa gaúcha que a ideia básica da proposição é possibilitar que o mesmo regime aduaneiro
atual das lojas francas em portos, aeroportos, os free
shops, seja aplicável às áreas de fronteira.
Segundo o presidente, a instalação de lojas francas em pontos específicos da faixa de fronteira terrestre
deverá incentivar o turismo rodoviário na região, contribuir para o incremento do comércio entre o Brasil e
as nações vizinhas, e também incentivar a criação de
empregos diretos e indiretos.
Pois bem, Senhor Presidente, a cidade de Dom
Pedrito está reivindicando inclusão no projeto e a justificativa, que consta do requerimento da Câmara de
Vereadores, assinala:
“O Município de Dom Pedrito conta com 53 quilômetros de fronteira seca com a República do Uruguai
e precisa de investimentos. Uma oportunidade desta
grandeza é tudo que precisamos para nosso desenvolvimento”.
Srªs e Srs. Senadores, o projeto já foi aprovado
na Câmara e tramita atualmente nesta Casa como PLC
nº 11/12. Ele está na Comissão de Relações Exteriores e irá, em caráter terminativo, para a Comissão de
Assuntos Econômicos.
Eu quero deixar registrado meu apoio ao projeto e
à solicitação que a cidade de Dom Pedrito faz, porque
acredito nas possibilidades que ele cria para o desenvolvimento desses municípios e, por consequência, do
Rio Grande do Sul.
Quero também pedir aos meus colegas Parlamentares que considerem as ponderações feitas e
votem favoravelmente ao projeto.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, recebi, no meu gabinete do Rio Grande do
Sul, dia 20 de abril passado, a visita do Diretor Vice-Presidente, Antônio Carlos Schenkel, e do Diretor,
Luiz Eduardo de Carvalho, da empresa MOR Casa e
Lazer, de Santa Cruz do Sul.
Naquela ocasião eles expressaram sua preocupação quanto ao processo de desindustrialização que
estão enfrentando em algumas linhas de produção,
tendo em vista a entrada, em grande escala, de produtos originários da China.
A empresa emprega, hoje, 1600 funcionários e
tem por regra que os lucros obtidos sejam aplicados
em melhorias nos processos, nos produtos, na planta
industrial e na capacitação de pessoas.
Segundo os empresários, o faturamento da empresa só não foi maior devido à invasão de produtos
importados.

92

19524

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Na carta que deixaram comigo, eles solicitam que
eu encaminhe junto aos órgãos Federais uma moção
contra a entrada indiscriminada de produtos importados, seja aumentando a alíquota de Impostos de Importação (II) ou ainda, por outros meios convergentes
de modo que eles não tenham pesadelos e sim continuem sonhando e crescendo como tem feito desde a
fundação da empresa, há 50 anos.
Eles apresentaram uma tabela de produtos importados concorrentes diretos daqueles que eles fabricam
(cadeiras, piscinas portáteis, escadas, varais portáteis).
Eles são líderes no mercado nesses itens, mas
salientam que existem nessas linhas de produtos, centenas de médias e pequenas empresas que totalizam
milhares de empregos e são potenciais geradoras de
renda em seus polos de atuação, distribuídos por todo
o nosso país.
Ou Seja, Sr. Presidente, muitas empresas brasileiras podem ser prejudicadas em virtude das razões
apresentadas pelos empresários.
O parque industrial nacional ainda enfrenta alguns sérios e persistentes problemas que acabam
por represar e conter o imenso potencial produtivo de
que dispõe.
Srªs e Srs. Senadores, eu já havia trazido em
outras oportunidades, minha preocupação com o processo de sucateamento da indústria brasileira.
Eu repito que:
Parece óbvio que o gradual desenvolvimento do
País, a ponto de termos nos tornado uma sociedade
de classe média, é o resultado necessário de nossa
opção pela industrialização, no curso do século passado. Essa conquista histórica do Brasil, no entanto,
enfrenta, no presente, inegáveis riscos, frente às forças invencíveis da globalização e do potencial de seus
efeitos danosos, em toda parte.
Vivemos em um mundo em que uma única proto-superpotência, a República Popular da China, dá
mostras de que caminha para se transformar na fábrica do mundo, talvez ao custo do desemprego e da
precarização das economias de países em todos os
continentes, inclusive os Estados Unidos.
O Brasil não está passando incólume à ascensão chinesa, resultante, em grande medida, da política
de dumping cambial do gigante asiático, que inunda
o mercado global com quinquilharias e também com
produtos de alto valor agregado, a preços artificialmente módicos. Para além das trocas de comércio oficiais,
o problema também reside na imensa quantidade de
produtos que nos chegam a preços irrisórios, muitas
vezes mediante ingresso ilegal em nosso território, sem
o pagamento de qualquer tributo ao Estado. Por essas
razões, vários setores industriais em nosso País têm
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apresentado crescentes dificuldades para competir no
mercado interno.
O Governo brasileiro, motivado por essa preocupação com a situação da indústria brasileira, têm
adotado medidas de estímulo à produção nacional. O
Banco Central vem diminuindo, desde agosto do ano
passado, a taxa de juros. O governo também desonerou impostos sobre a folha de pagamento de setores
industriais que, como o têxtil, vem sendo mais atingidos pelas importações.
No entanto, ainda necessitamos, da efetiva solução de alguns gargalos, como a infraestrutura precária
de nossas estradas, rodovias, portos e aeroportos, e
a elevada carga tributária brasileira. Cabe ao Brasil,
ademais, definir uma vigorosa política industrial, no
curso dos próximos anos, que fomente a elevação dos
padrões produtivos de nossa economia.
Sr. Presidente, a preocupante situação enfrentada
pelo setor industrial brasileiro deve conduzir o Poder
Legislativo e, em particular, o Senado Federal, a agir
em defesa das nossas indústrias.
O sucateamento da indústria brasileira precisa
ser combatido com o auxílio de iniciativas legislativas
como o Projeto de Resolução nº 72, de 2010, que vem
sendo muito bem recebido por importantes interlocutores, como a Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), por exemplo.
Em um momento de grandes transformações da
economia e geopolítica mundiais, o Senado Federal
contribui para o futuro de nosso País ao promover, com
máxima ênfase e energia, a manutenção e o desenvolvimento de nosso parque industrial, construído graças
aos esforços de gerações de brasileiros.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, pretendo comentar dois artigos de minha
autoria que foram publicados recentemente em órgãos
de comunicação do Rio Grande do Sul.
O primeiro, “Secreto por quê?”, foi veiculado no
jornal eletrônico SUL 21, e trata do fim do voto secreto
no Congresso Nacional.
“Procura-se um relator”, saiu na última segunda-feira no jornal Zero Hora, do grupo RBS (Rede Brasil
Sul de Comunicações).
Sr. Presidente, a PEC 50/2006 (proposta de emenda à Constituição), de minha autoria, que acaba com
o voto secreto em todas as instâncias do Congresso
Nacional, já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e atualmente aguarda inclusão na
ordem do dia para ser votada no plenário do Senado.
A sociedade civil organizada tem se mobilizado
para exigir e pressionar os senadores e deputados a
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acabar de vez com esse instrumento que é característico dos regimes antidemocráticos.
Algumas Assembleias já liquidaram com o voto
secreto, como as do RS, PR, SP, entre outras. Essa
iniciativa dá transparência e propicia que todos votem
de acordo com suas convicções e as confirmem, fortalecendo assim a relação de eleitos e eleitores, mas,
essencialmente, com o Poder Legislativo.
No mundo não é diferente: vários Parlamentos não
utilizam o secreto para votação de projetos, emendas,
vetos e nomeações. Nos EUA, ocorreu o caso do impeachment do então presidente Bill Clinton, que acabou absolvido inclusive com votos dos republicanos.
Dessa forma todos ficaram sabendo como foi o voto
de cada parlamentar.
Entendo que o homem público, ao ser eleito, recebe uma procuração lavrada nas urnas pela população
para ser seu legítimo representante.
Há uma cumplicidade entre eleitos e eleitores
que fundamentalmente não pode, de jeito nenhum,
contemplar a ocultação de decisões. O processo tem
de ser transparente.
O homem público não deve ter receio da votação aberta na escolha de embaixadores e ministros
e, muito menos, na apreciação de vetos.
É um absurdo, um verdadeiro contra senso a votação ser aberta para a aprovação de projetos de lei e
secreta para manter o veto.
Não concordo com a argumentação de que esse
tipo de procedimento é para proteger o parlamentar
contra possíveis represálias.
Pelo contrário, o “secreto” permite que acusações,
muitas vezes sem fundamento, sejam feitas como uma
metralhadora gerando disputas desleais entre forças
políticas, pois ninguém sabe do voto que foi dado.
O voto secreto é tão injusto que pode se tornar
um instrumento para condenar inocentes ou absolver
culpados, tanto no caso de julgados como no de julgadores. É essa trama nebulosa e obscura que temos
o dever de combater com as armas do diálogo e da
argumentação.
Saímos do regime ditatorial há pouco mais de
25 anos. E, logo em seguinte construímos uma nova
Constituição, a que Ulisses Guimarães chamou de
“documento da liberdade, da democracia e da justiça
social”. Fomos às urnas seis vezes para escolhermos
o presidente da República.
A nossa experiência democrática é ainda muito
jovem. Temos um longo caminho até alcançarmos a
sua consolidação. E, cabe a nós, contribuirmos com
ações que vão ao encontro desse horizonte. O fim do
voto secreto no Congresso Nacional não é apenas a
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“bola da vez”, como muitos dizem… É, sim, uma necessidade.
Srªs e Srs. Senadores, o segundo artigo é “Procura-se um relator”.
Nos últimos anos, o nosso país foi invadido, com
razão, por um manancial de publicações que tratam de
corrupção, impunidade, improbidade e relações “nada
transparentes” entre o setor público e privado.
O livro Quem Mandamos para a Prisão, da socióloga Laura Frade, traz a opinião de alguns parlamentares sobre criminalidade e criminosos.
As referências incluem “pé de chinelo”, “o outro”
e assim por diante, ou seja, não existe a identificação
dessas pessoas. Paralelamente, a autora chama a
atenção para o fato de que somente negros, pobres e
prostitutas vão para a cadeia.
É fato que os criminosos do chamado “colarinho
branco” não recebem o mesmo tratamento. Provavelmente isso se deva a polpudas contas bancárias e
seu status social.
No período mapeado pela socióloga, foram encontrados somente dois projetos de lei que tratam diretamente do crime de “colarinho branco”.
Um, o PLC 1.489/03, de autoria do ex-deputado
Carlos Nader, e já arquivado na Câmara, e o outro, de
minha autoria, o PLS 209/05. Esse texto aguarda há
mais de um ano a indicação de relator na Comissão
de Constituição e Justiça do Senado.
A ideia do PLS 209/05 é tornar inafiançáveis e
insuscetíveis de liberdade provisória os crimes de corrupção ativa e passiva, assim como ocorre em relação
aos hediondos, como o tráfico de entorpecentes, o
terrorismo e a tortura, entre outros.
O crime de corrupção ofende a nossa sociedade
por ser um dos principais obstáculos ao desenvolvimento social, à erradicação da pobreza, à redução das
desigualdades sociais.
Ele retira do bolso de milhões de brasileiros a
materialização de direitos relativos à seguridade social, à educação, à saúde pública, à habitação, à segurança etc.
Entre 2002 e 2008, segundo órgãos públicos,
a corrupção no Brasil desviou o equivalente ao PIB
boliviano, ou seja, R$ 40 bilhões, uma média de R$ 6
bilhões por ano.
Parte deste dinheiro poderia ter sido aplicada na
recomposição e reajuste das aposentadorias e pensões, na política do salário mínimo, em escolas técnicas profissionalizantes e assim por diante.
Recentemente foi criada, no Senado Federal,
uma Comissão Especial de Juristas com o intuito de
propor mudanças no Código Penal. Esperamos que
ela inclua o PLS 209/05 em sua pauta.
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É sabido que grandes temas de interesse do
nosso povo não têm recebido a devida atenção, e isso
não é de agora.
Por exemplo, vocês devem estar se perguntando
por que até hoje meu projeto não foi aprovado.
Podem ter certeza de que me faço essa pergunta todos os dias!
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
EDIÇÃO Nº 95
QUINTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2012
SEÇÃO 1
Presidência da República
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
PORTARIA Nº 616, DE 16 DE MAIO DE 2012
Institui Grupo de Trabalho para análise de Projetos
de Lei que tratam da criação do Estatuto das Pessoas
com Deficiência.
A Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência Da República, no uso de suas
atribuições legais, e Considerando a necessidade de ampliar a discussão sobre o tema da internalização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência;
Considerando o avançado trâmite dos Projetos de
Lei nº 3.638, de 2000 e 7.699, de 2006, que instituem
o Estatuto da Pessoa com Deficiência; Considerando
a realização das Conferências Nacionais dos Direitos das Pessoas com Deficiência, nos anos de 2006
e 2008, e dos cinco encontros regionais organizados
pelo Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com
Deficiência – CONADE – no ano de 2009; e Considerando a mobilização da Frente Parlamentar Mista do
Congresso Nacional em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, resolve:
Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho para o acompanhamento da temática das pessoas com deficiência,
tendo como objetivos:
I – sistematização dos relatórios das Conferências
Nacionais dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
realizada nos anos de 2006 e 2008, no que concerne à
incorporação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no ordenamento jurídico nacional;
II – sistematização dos relatórios dos cinco encontros regionais realizados pelo Conselho Nacional de
Direitos das Pessoas com Deficiência – CONADE – no
ano de 2009, cuja temática era o debate dos Projetos
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de Lei nº 3.638, de 2000 e 7.699, de 2006 à luz da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência;
III – análise da adequação dos Projetos de Lei nº
3.638, de 2000 e 7.699, de 2006 e da legislação vigente ao texto da Constituição da República Federativa do
Brasil, emendada pela Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo; e
IV – oferecimento de subsídios e contribuições
ao Congresso Nacional sobre o tema.
Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto por
titulares e suplentes indicados pelos seguintes órgãos:
I – três representantes da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que o coordenará;
II – seis representantes convidados da Frente
Parlamentar Mista do Congresso Nacional em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, sendo
três membros do Senado Federal e três membros da
Câmara dos Deputados;
III – três representantes do Conselho Nacional
dos Direitos das Pessoas com Deficiência – CONADE;
§ 1º Integrarão ainda o Grupo de Trabalho instituído por esta Portaria cinco juristas convidados, e seus
respectivos suplentes, com conhecimento na área.
§ 2º Os cinco juristas mencionados no parágrafo
anterior e seus respectivos suplentes serão escolhidos
e designados pela Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República.
§ 3º Os demais integrantes do Grupo de Trabalho serão designados pela Ministra de Estado Chefe
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, após a indicação dos titulares e suplentes
dos órgãos representados.
Art. 3º Poderão ser convidados a participar dos
debates especialistas, representantes de outros órgãos
ou Ministérios, de conselhos de direitos que trabalhem
com a temática das pessoas com deficiência, instituições públicas ou privadas, bem como organizações
da sociedade civil.
Art. 4º As atividades de Secretaria-Executiva do
Grupo de Trabalho serão exercidas pela Secretaria
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com
Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, que deverá prover o apoio
técnico administrativo e a infraestrutura necessária ao
seu funcionamento.
Art. 5º A participação no âmbito deste Grupo de
Trabalho é de relevante interesse público e não será
remunerada.
Art. 6º O Grupo de Trabalho apresentará seu relatório conclusivo no prazo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Maria do Rosário Nunes.
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REQUERIMENTO Nº , DE 2012
Nos termos do Art. 218, inciso VII do Regimento
Interno do Senado Federal, Requeiro voto de pesar
pelo falecimento de Antoninho de Goes.
O vice-Prefeito de Fontoura Xavier, Antoninho
de Goes (PMDB), de 55 anos, morreu, na noite dessa
quarta-feira, em um acidente ocorrido à noite, na BR
– 386, no município do Norte gaúcho.
Antoninho de Goes era o prefeito em exercício, já
que o Prefeito José Flávio Godoy da Rosa estava em
Brasília. Além disso, o político também era secretário
da Saúde do município. Pelas redes sociais, o Deputado Federal Giovani Cherini e demais lamentaram a
morte do amigo.
Dessa forma, gostaria que o presente voto fosse
enviado à viúva de Antoninho de Goes, no seguinte
endereço: Avenida 25 de abril, nº 1056 Fontoura Xavier,
CEP 99370-000. – Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Obrigado, Senador Paulo Paim.
V. Exª será atendido no seu requerimento.
Quero agradecer a generosidade de suas referências a mim e dizer a V. Exª também que, se V. Exª
procurava um relator, encontrou. Desde que o Senador Eunício Oliveira concorde, eu assumo a relatoria,
com muita honra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Sobre a mesa, requerimento
que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 440, DE 2012
Nos termos do Art. 218, inciso VII do Regimento
Interno do Senado Federal, Requeiro voto de pesar
pelo falecimento de Antoninho de Goes.
O vice-Prefeito de Fontoura Xavier, Antoninho
de Goes (PMDB), de 55 anos, morreu, na noite dessa
quarta-feira, em um acidente ocorrido à noite, na BR
386, no município do Norte gaúcho.
Antoninho de Goes era o prefeito em exercício, já
que o Prefeito José Flávio Godoy da Rosa estava em
Brasília. Além disso, o político também era secretário
da Saúde do município. Pelas redes sociais, o Deputado Federal Giovani Cherini e demais lamentaram a
morte do amigo.
Dessa forma, gostaria que o presente voto fosse
enviado à viúva de Antoninho de Goes, no seguinte
endereço: Avenida 25 de abril, nº 1056 Fontoura Xavier,
CEP 99370-000 – Senador Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – A Presidência encaminhará o
voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. Bloco/PSDB – SP) – Está inscrito o Senador Pedro Simon.
Tem a palavra o Senador Pedro Simon.
O Senador Jayme Campos está ausente.
Com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/ PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, em primeiro lugar, a
nossa emoção - V. Exª e eu, e o Brasil inteiro - com a
reunião de hoje no Palácio do Planalto.
Ora, são 82 anos de vida e eu era um gurizinho
quando entrei pela primeira vez no Palácio do Catete;
o Presidente era o Getúlio. Mas nunca senti a emoção
que eu senti ontem. Realmente... Começa que aquele gesto da Presidente... Ela, o Fernando Henrique, o
Lula, o Presidente Collor e o Presidente Sarney descerem juntos ali... Meu Deus, o Lula não querendo usar
bengala, mas apoiando num amigo!. Aquela chegada
deles no plenário, e a ovação
E a ovação, a alegria da gente toda que estava
ali. Cá entre nós, que discurso fez a Presidenta. Meu
Deus do céu, que discurso fez a Presidenta! Foi uma
das peças oratórias mais bonitas que assisti na minha
vida, a peça e o momento que a gente estava vivendo.
E olhava para o lado, por todos os lados, e estava todo mundo flutuando. Foi uma sessão que dava
para se ver que as pessoas estavam participando. Foi
um dia histórico.
Recebi a cópia da carta que a esposa e os filhos
de Luiz Carlos Prestes mandaram para a Presidenta.
Eles dizem uma coisa interessante. O Brasil era Colônia, ficou independente. Até hoje não se tem a história, os fatos. Não se conhece a verdade de tudo que
aconteceu na época da Colônia. Nunca se averiguou.
Viramos um Império. De Império viramos República.
Até hoje não se tem a história, a ideia das coisas que
aconteceram na época da República.
Sou um admirador de Tiradentes pela humildade,
simplicidade e coragem da morte. Mas me caiu outro
dia nas mãos um livro sobre Tiradentes, que virou
“herói”. Que quando proclamaram a República tinham
que ter um nome, tinham que ter alguém em cima do
qual se faria uma imagem popular. Teriam tentado o
Deodoro. Não deu. Então, foram buscar o Tiradentes.
Mas até hoje, na verdade, não se fez absolutamente
com relação àquela passagem. E tivemos a República
Velha. E tivemos a ditadura de 37.
É a primeira vez que vamos saber e poder conhecer as coisas do nosso País.
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Cada um de nós, neste momento, deverá acompanhar isso no sentido – como aliás a Presidenta disse
muito bem – nem de perdão nem de vingança, mas de
buscar a verdade. Bonita a sessão de ontem!
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Senador Pedro Simon, V. Exª me
permite? Creio que V. Exª ficará feliz de saber que temos, aqui em nossa galeria, uma delegação de alunos
do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília.
São bem-vindos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O
Presidente foi o Relator dessa matéria, uma das matérias mais importantes que já passaram por esta Casa.
O seu parecer foi fundamental para que ela passasse
por unanimidade dentro deste plenário.
Mas a vida no Brasil é muito interessante. Talvez V.
Exª, Senador, meu bravo Governador do Paraná, eterno
Governador do Paraná e permanente meu candidato
à Presidência da República pelo MDB... O MDB não
quer, mas que nós temos um candidato temos. Que
não se diga que o MDB não tem candidatos. Dizem
que não tem, que é o maior Partido do Brasil, mas
não tem candidato. Casualmente, está aqui presente
um grande candidato. O Brasil é assim: um dia...É que
nem lá no Rio Grande, que nem lá em São Paulo: de
madrugada é inverno, ao meio-dia um calor dos infernos e, de noite...
Hoje, de manhã, vivi uma tragédia. Foi a CPI do
Cachoeira. A Folha publicou: “CPI do Cachoeira poupa
a Delta, governadores e políticos de investigação.” Vão
investigar todo o resto, menos a Delta, os políticos e os
governadores. Tenho comparecido a todas as
Tenho comparecido a todas as reuniões e fiquei do
início ao fim. O jornal até publicou e tenho a fotografia
e deveria mostrar eu dormindo na sessão, o Senador
Pedro Simon dormindo.
É verdade, mas por que tinha que estar dormindo?
Na verdade estava há 7 horas lá e não havia nenhuma decisão. Vamos convocar o Governador de Goiás,
não, não; vamos convocar o pessoal da Delta, não,
não... É impressionante! Senador Requião, lembra-se do trabalho que V. Exª foi Relator, época em que a
CPI funcionava nesta Casa, foi um trabalho fantástico
que nós investigamos. Saímos do zero e V. Exª não
recebeu nenhum relatório da Polícia Federal nem da
Procuradoria e nem de coisa alguma e foi investigar
casa a caso. Naquela época a gente fazia as coisas e
V. Exª e a Comissão encontrou e a denúncia foi feita.
Até assinei chorando, mas pedindo a cabeça de
um governador, meu irmão do PMDB, seu irmão, mas
que foi pego na questão, ele, o Maluf e outros tantos.
Essa era a CPI do nosso tempo, isso era uma CPI no
nosso tempo. A CPI dos Anões do Orçamento cassou
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10 Deputados, a CPI do Impeachment cassou o Presidente da República e isso era uma CPI, esse era o
Congresso Nacional!
Hoje, em primeiro lugar, as CPIs viraram um vexame. As duas últimas, nem vou repetir. ONG que no
mundo inteiro é sinônimo de modernidade, composta
por pessoas pobres que não têm nada ou por milionários que têm tudo e que organizam uma entidade,
onde alguns bilionários doam metade. Um bilionário
deu metade da sua fortuna para uma obra social.
As Ongs no Brasil, não que não tenham Ongs fantásticas, mas se desmoralizaram porque é símbolo de
pegar dinheiro, botar a mão e fazer bandalheira. A CPI,
ridículo, os cartões corporativos, hoje, qualquer cidadão
tem o cartão dele, é funcionário do segundo escalão
do Ministério não sei da onde, compra o que quer, faz
o que quer, gasta o que quer, e ninguém toma conhecimento de nada. Queremos uma CPI. Se o partido fizer
acordo, não investigo tudo, tu não investigas tudo, e
deu em zero. Então, as CPIs estavam desmoralizadas,
ridicularizadas. De repente, aparece esta CPI, completamente diferente do que tínhamos até aqui, porque os
fatos já estavam provados. É completamente diferente
daquela que V. Exª presidiu. V. Exª saiu para presidir
para buscar coisas que a gente não sabia que tinha,
nem imaginava e apareceu. Agora, já está tudo provado.
A CPI começou com oitenta e tantos já denunciados
pela Polícia Federal e pela Procuradoria, já estava o
fato pronto, e a CPI está engavetando, está tirando,
está tirando, está esvaziando, está esvaziando, para
não reduzir a zero. Até concordo, acho que o entendimento, o diálogo, acho que, nesta hora, se fôssemos
levar esta CPI ao fundo da questão seria uma bomba
que não sei o que aconteceria, mas não fazer nada!
Pela primeira vez na história, Requião, o que nunca
conseguimos, nesta Casa, que é fazer uma CPI com
empreiteira ou com o corruptor, nunca se conseguiu,
nunca, ela já veio pronta, a Delta já está ali provada,
comprovada, já está tudo pronto e resolvido, a CPI está
tirando fora, a CPI está tirando fora, uma CPI em pleno
andamento. Vendem a Delta por R$1,00, R$1,00. Para
uma empresa que era um açougue de Goiás e que foi
crescendo... Que bom que foi crescendo... E que bom
que cresceu! Que bom virou um baita açougue e que
bom é o maior frigorífico do mundo! Mas lá está o dinheiro do BNDES... Lá está o dinheiro do BNDES! O
Rio Grande do Sul, para poder pagar sua dívida com
o Governo Federal, paga juro que é uma roubalheira!
E esse frigorífico pegou o dinheiro do BNDES para
comprar todos os seus concorrentes a juro quase que
zero. E essa empresa (o frigorífico) vai lá e quem está
na sua presidência agora? O ex-Presidente do Banco Central... O ex-Presidente do Banco Central! Diz
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a imprensa que teria consultado Lula; eu digo que é
mentira, eu não acredito. Mas a empresa diz... E o frigorífico do BNDE (35% dele) vai lá e compra a Delta.
Deposita um dólar... Mentira: um real! Ontem, em vim
aqui e pus dois reais nesta mesa. Eu dou dois reais!
Ninguém me deu bola, ninguém me respondeu... Se
ela deu um, eu dou dois! E não acontece nada...
A gente lê na imprensa que o Governo faz questão de dizer que não tem nada a ver com a venda da
Delta para o frigorífico... Mas como não tem nada... De
quem é o BNDES? Como se não tem nada! Até agora... O Deputado Miro Teixeira berrou 10 vezes: “Vamos
confiscar, vamos registrar os bens da Delta, vamos
garantir para que não se mexa neles.” O Sr. Cavendish
já está vendendo tudo e vai morar na Inglaterra. Vai
fazer... Parece que trabalhar com postos de gasolina
lá nos Estados Unidos... O Sr. Cavendish...
E alguém falou, com a maior tranquilidade... O
problema, meu amigo Requião, é que a Delta está
lá... Primeiro lugar, é uma coisa fantástica! Copa do
Mundo... Viva a Copa do Mundo! Maravilha a Copa do
Mundo... Mas a gente está se organizando para a Copa
do Mundo e que parece que nós estamos preparando
a Copa do Mundo e a Olimpíada porque, quando nós
fizermos, terminará o problema da miséria no Brasil,
terminou o problema da fome no Brasil, terminou o
problema da infraestrutura miserável do Brasil.
Em primeiro lugar, inclusive, tem uma coisa a
ser analisada. No atual estádio do Grêmio, em Porto
Alegre, cabem 100 mil pessoas. Estão fazendo uma
obra espetacular, mas somente para 60 mil pessoas.
Cada vez mais o pobre não entrará nos estádios. Tem
cabine, tem suíte, tem camarote, tem não sei mais o
quê. No Maracanã, no jogo Brasil X Uruguai, em 1950,
diziam que tinha 250 mil pessoas. A regra, a lei, as
informações oficiais é de que foram 150 mil pessoas.
Fizeram uma reforma espetacular e caberão somente
75 mil. Conclusão, pobre não irá mais a futebol, não
poderá ir. É passagem, é isso, é aquilo, é não sei o
quê. Pobre não vai mais. Estão fazendo esse gasto
todo, essa loucura toda e não se pode mexer na Delta porque, se mexer na Delta... Um Ministro por quem
tenho o maior carinho, o maior carinho, nem vou citar
o nome, é um dos homens mais dignos que conheço neste Governo, é o homem que fez a Presidenta
Dilma assinar o Ficha Limpa, foi iniciativa dele. E ele
disse à imprensa: se fechar a Delta as obras vão parar, vamos ter de fazer uma nova licitação, vamos ter
de começar tudo de novo. Então, deixa a roubalheira,
deixa como está. Não é possível! É a primeira vez na
história, não que o Congresso tenha investigado, não
que o Senador Pedro Simon, o João, o Manoel, o Antônio, tenha feito uma investigação e tenha descoberto
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um corruptor, um empreiteiro, não, foi a Polícia Federal
que encontrou e mandou para cá tudo preparado, tudo
certinho e a nossa CPI está tirando fora, está esvaziando. Esse? Tira. Esse? Tira. Fica o quê? Acho que
o Cachoeira eles vão deixar, acho que o Demóstenes
eles vão deixar. São os dois que podem ficar, o resto
é o resto. Pois não, Senador.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSBB – PB)
– Senador Pedro Simon, na condição, inclusive, de
membro da CPMI, quero trazer uma palavra de apoio
e de solidariedade a toda essa linha de raciocínio eloquente e lúcida seguida por V. Exª neste instante, o que
é coerente com toda a sua respeitável trajetória de homem público. Nós temos ali uma tarefa muito simples
a cumprir. O Sr. Carlos Cachoeira tem três facetas. Ele
é um contraventor, e este caiu, a partir da investigação bem-sucedida do Ministério Público e da Polícia
Federal, e, inclusive, está preso por isso. Contudo, ele
também era ou é um empresário formal, que, na formalidade, também praticou ilicitudes. E é exatamente a
partir desse ponto e da faceta Carlos Cachoeira lobista
da Delta que a CPMI deveria se debruçar. Na origem
dos trabalhos, quando da apresentação do roteiro, do
plano de trabalho da CPI, eu, talvez, tenha sido um
dos poucos membros, em três votos contrários, a me
insurgir contra o plano de trabalho do Relator, que já
anunciava aquilo que se confirmou hoje, uma investigação seletiva, que protege alguns e expõe outros já
expostos. E, no transcorrer disso – V. Exª deu ênfase
a esta questão há poucos instantes –, há algo ainda
mais escabroso, que é o fato de uma empresa anunciada publicamente como quebrada pelo seu próprio
Presidente – o Sr. Fernando Cavendish, em entrevista
à Folha de S.Paulo, com todas as letras, anunciou que
a Delta estava quebrada – ser vendida por R$1,00.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB - RS) – Os
jovens estão saindo, mas vão tranquilos. O Brasil está
melhorando e vai melhorar apesar de tudo. Estejam
certos.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– Creiam nisso! Dessa forma, assistimos à compra de
uma empresa pelo valor simbólico de R$1,00, cujo Presidente declarou publicamente que ela estava quebrada,
por uma holding que tem 30% do capital do BNDES.
E não se encontram mecanismos para barrar essa
maioria política que se forma e que estarrece o Brasil.
Neste meu aparte, que concluo agora, nobre Senador
Pedro Simon, reitero o meu apreço e minha admiração
por V. Exª e somo minha palavra à indignação que V.
Exª traz à tribuna do Senado neste instante em relação aos acontecimentos da CPI do Cachoeira, a CPI
do jogo, que, na verdade, é um jogo de carta marcada.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Agradeço muito a V. Exª, e sou testemunha da atuação
de V. Exª na Comissão.
Estou pagando os meus pecados. Não sou membro da Comissão. A elite que lidera o MDB me jogou
de escanteio; não reúno condições. Mas, ao ficar ali
quatro, cinco, seis horas de boca calada, não podendo
falar, eu termino engolindo e, às vezes, eu me sinto
mal. Mas falo aqui porque não posso falar lá.
Mas eu tenho pena dessa Comissão. Eu sinto
que tem muita, muita gente preocupada e interessada
em buscar a verdade. Mas agora eu vejo, acho que é
hora de a gente ver essa análise. É impressionante,
principalmente no Senado, nós somos, de certa forma, quase, eu diria, marionetes, onde quatro ou cinco
pessoas fazem o que acham que deve ser feito, e nós
vamos atrás.
O destino da CPI foi traçado em uma reunião que
foi feita a portas fechadas entre fulano, fulano, fulano,
fulano e fulano. Eles deram as repostas do que deve ser
feito. O resto todo nós estamos fazendo de mentirinha.
Parece mentira, mas este é o Congresso. Cadê
a independência? Cadê a autoridade? Cadê a capacidade? E falta até um Teotônio para berrar, que nem
ele gritava, para bater na mesa e sair da Arena, como
ele saiu e foi para o MDB, porque ele queria buscar
liberdade e não conseguia no seu partido. Não existe.
E essas pessoas nem comparecem, nem estão
lá na CPI. Pode olhar na tevê. A reunião é feita antes
ou depois, e as decisões são tomadas. E a CPI é mais
uma vez de mentirinha, é mais uma vez de mentirinha.
E, olha, dez, quinze anos atrás, no tempo do meu
amigo Requião, quando ele foi relator – e a atuação
dele foi tão brilhante que a TV Senado competia com a
novela da Globo das oito horas, por causa da atuação
de S. Exª como relator.
Convidaram-no, inclusive, para interpretar uma
novela da Globo. Ele não aceitou, mas funcionava,
porque as pessoas estavam na expectativa de que as
coisas iam acontecer, e aconteciam.
Ali, envolveram-se um governador radical, espetacular, nosso, e um outro, nada espetacular, do outro
lado, mas os dois foram enquadrados. Não se reuniam
para tirar os dois; reuniam-se para enquadrar os dois.
Aconteceu, mas lá era CPI. Lá era votação, voto por
voto, como foi no impeachment.
O impeachment foi adiante porque, na hora da
decisão dos membros que integravam a CPI, o Senador
Amin, de Santa Catarina, do PP, não quis fazer parte:
“Eu não vou fazer parte.”
Aí, fui ao gabinete dele e disse: “Então, indica
o Bisol.”
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José Paulo Bisol era um desembargador brilhante,
a vida toda como juiz e, quando se aposentou como
desembargador, veio para o Senado.
O Amin indicou o Bisol – o Amin era do governo –,
e o Bisol foi o voto decisivo na escolha da Presidência
e da Relatoria, e, o que é mais importante, ao fazer o
calendário de quem chamar e de quem não chamar.
A partir daí, foi para o debate. Foi para o debate
e a maioria quase que unânime achava que era ridículo pensar em cassar um Presidente da República.
O Dr. Ulysses veio ao meu gabinete para dizer:
“Mas tu estás louco, Simon? Logo tu, do Rio Grande
do Sul? Foi com o negócio de fazer isso que tu estás
fazendo que levaram o Getúlio ao suicídio. Foi com o
negócio de fazer isso que tu estás fazendo que derrubaram o Jango. Vamos deixar terminar o mandato desse
homem, senão, daqui a pouco, o que vai acontecer é
que vai voltar tudo de novo!” Mas nós fomos adiante e
a CPI deu resultado, e o Presidente foi afastado.
Itamar, Presidente da República, criamos a CPI
dos Anões do Orçamento, provando a corrupção toda
que existia. Parlamentares foram cassados. Funcionava.
Hoje, não tem mais Congresso. Olha, eu duvido
que dá para botar 10 pessoas. Câmara e Senado, que
são quem decide tudo.
Eu não vou dizer o nome, mas V. Exª sabe quem
é do PMDB, V. Exª sabe quem é do PT, nós sabemos
quem são de todos os partidos que decidem tudo. E
nós, aqui, fazemos o papel de bonecos. E assistimos
a isso: a uma manchete que nem esta da Folha de
S.Paulo: “CPI do Cachoeira poupa Delta, governadores e políticos de investigação.” Arquiva tudo, para ficar
uma CPI de mentirinha.
Pois não, Senador. Acho que, realmente, V. Exª,
na realidade, daria um belo personagem nas novelas
da Globo.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Eu gostaria, Senador Pedro, de fazer a CPI da Globo
também, e não ser ator de novela da Globo. Mas, Senador Pedro Simon, como funcionava a Delta com o
apoio do Cachoeira? Entrava em concorrências públicas com valor baixo. Depois, valendo-se do tráfico de
influência da corrupção...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Desculpe-me, mas a coisa era tão clara que, invés
de aprovar, a Delta tinha de fazer uma reunião e dizer
por que a Delta está oferecendo por oito, e, que vem
em segundo lugar, está oferecendo por vinte? Quer
dizer, ela oferecia uma proposta de oito; a segunda,
vinte, a outra, vinte e três, a outra vinte e quatro, a outra, vinte e cinco. Era oito, e um mês depois passava
para vinte e dois.
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O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Depois de vencida a concorrência, com a influência
do tráfico do jogo do bicho, vinha a indústria dos aditivos. E a Delta elevava o seu preço, então, a valores
extraordinariamente superiores ao da concorrência inicial. Então, a Delta merecia, por si só, uma Comissão
Parlamentar de Inquérito própria. Eu me pergunto se,
em nome da continuidade de obras superfaturadas,
evidentemente, notoriamente superfaturadas, nós podemos admitir que ela seja comprada pelo Meireles e
pelo frigorífico JBS. É qualquer coisa como descrevia
o Roger-Gérard Schwartzenberg no O Estado Espetáculo. É um espetáculo de moralidade que oculta a
verdadeira imoralidade, que é a continuidade da Delta
trabalhando para o Governo, para o Governo Federal
e para os Governos Estaduais. No Paraná...
(Interrupção do som.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Estou sem som, SR. Presidente. V. Exª sabe que esse
Cachoeira andou por lá, no Governo que me antecedeu. Eles legalizaram os bingos, organizaram loterias
especiais, a Totobola, e eu detonei isso tudo. Pouca
gente sabe, mas quando investigamos a Associação
Paranaense de Empreiteiros de Obras Públicas, através de algumas denúncias que chegaram à Secretaria
de Segurança, um juiz paranaense decretou a prisão
de todos eles, inclusive do tal Cavendish, que fugiu,
se não me engano, à época, para o Rio de Janeiro,
e não foi preso. Mas essa gente trabalhou com esse
processo de corrupção de uma forma continuada. Nós
acabamos com o jogo no Paraná, liquidamos isso
tudo, mas pouca gente sabe, Senador Pedro Simon,
que até hoje estou sendo condenado pela Justiça do
Paraná por crimes contra a honra dos ladrões que eu
denunciei, porque o Ministério Público não age; quando
age, age mal; a Justiça não julga, e os juízes dizem o
seguinte: “Requião, você não pode chamar de ladrão
quem ainda não foi condenado em instância final”, e
me condenam civilmente a pagar indenizações a essa
gente toda. É uma coisa absolutamente inusitada e,
já que falei no Roger-Gérard Schwartzenberg, que é
francês, lembro agora do Dacio de Arruda Campos, um
paulista, Senador Aloysio, que escreveu um livro que me
impressionou muito na juventude: A Justiça a Serviço
do Crime. O mecanismo judicial abrindo espaço para
as chicanas jurídicas e protegendo os bandidos, ao
mesmo tempo em que a condenação dos denunciantes
vem extremamente rápida. Tenho 71 anos de idade. A
poupança da minha vida está sendo dilapidada pelas
denúncias que eu fiz, dos Cachoeiras, dos Cavendishes, dos empreiteiros e dos corruptos do governo que
me antecedeu, mas a corrupção maior, a meu ver, é o
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silêncio em torno da continuidade da Delta agora, travestida em frigorífico JBS, e isso está sendo feito com
a complacência da maioria da Comissão Parlamentar
de Inquérito, que evita, muitas vezes, bem como a Comissão de Ética, que a televisão do Senado transmita
ao vivo o que está acontecendo, quando todos sabemos que, numa CPI com 60 membros, tudo irá vazar
de forma quase instantânea pelos telefones celulares,
pelos gravadores. E, quando não existe a transmissão
ao vivo e no instante, vai existir a interpretação da mídia, e a mídia está envolvida com esse processo de
corrupção também. A CPI da Delta e do Cachoeira
tem de ser a CPI da Veja também, se não não é CPI
alguma. Mas eu lembro, já que V. Exª falou na CPI da
qual eu fui Relator, dos títulos públicos, a famosa CPI
dos Precatórios, que neste plenário nós aprovamos o
meu duro relatório – duro e sofrido para mim, porque
envolvia companheiros de partido de longa e maravilhosa tradição na política brasileira – à unanimidade.
Mas, depois, por iniciativa do governo e para a defesa
do sistema financeiro brasileiro, este mesmo Plenário
votou um perdão, com um único voto divergente, que
foi o meu. “Não podemos levar isso para frente porque
o sistema financeiro brasileiro pode quebrar”. Não ia
quebrar coisa alguma! O mesmo tratamento que a minha CPI teve é o que se está dando à Delta hoje, ao
admitir que ela seja, numa simulação, comprada pelo
frigorífico JBS. Seria maravilhoso se a TV Senado estivesse presente, com um sinal aberto para o Brasil
inteiro, em todas as reuniões. E, de repente também,
Senador, para engrossar essa sua crítica, essa lástima,
coisas que me ferem duramente, eu vejo o Ministro do
Supremo interromper a CPI dizendo que o Cachoeira
não pode ser ouvido, quando os dados que a CPI tem
são exatamente os mesmos que o advogado do Cachoeira tinha no Supremo Tribunal Federal. E o Senado, passivamente, diz: “Não, sentença judicial tem que
ser obedecida, e não discutida”. Isso aqui é o Senado
da República, que está investigando um crime contra
a Nação, crime continuado de jogatina, de roubo em
obras públicas, de superfaturamento. Essa passividade
me constrange. É evidente que a sentença prolatada
no Supremo Tribunal foi uma sentença técnica, daquela
visão conservadora. Mas foi um desrespeito ao País.
Foi uma atitude de subserviência absoluta do Senado da República a uma sentença isolada do Supremo
Tribunal Federal, que tinha, sim, que ser contestada,...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Um
aparte a V. Exª apenas, Senador.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Porque quem muito se abaixa, diz o ditado, a bunda
lhe aparece.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Até
porque tudo que havia lá e que eles pediram para a
defesa tomar conhecimento foram eles que divulgaram.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Exatamente o mesmo material.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Eles que divulgaram. Tudo veio de lá. A gente poderia
fazer o contrário. O Presidente do Supremo poderia
dizer: olha, você vai ouvir o que tem lá, e vocês, Cachoeira, mostrem o resto que vocês têm e que ainda
não mostraram.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Então, Senador Pedro, o seu discurso é extremamente
oportuno. Acredito que já é tarde, mas ainda é tempo
de o Senado abrir os olhos e rapidamente transformar
o Conselho de Ética e a Comissão Parlamentar Mista
em ferramentas da democracia, fortes e definitivas.
Mas não parece a mim que é esse o caminho que estamos tomando. Enquanto conversam na CPI, às escondidas, o JBS já assumiu toda a patifaria da Delta,
todos os sobrepreços, e a corrupção desse processo
todo está sendo ocultada e coberta em nome do quê?
Como, ontem, na CPI em que fui Relator, era em nome
da estabilidade financeira do País, hoje é em nome da
continuidade das obras do PAC.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
agradeço a V. Exª.
Eu diria: estaria na hora de defender, nesta Casa,
a tese de que cada Senador é um voto e deve votar pela
sua cabeça, e não quatro chamados líderes decidem
e tenhamos que cumprir. É um absurdo, em uma CPI,
quatro ou cinco chamados líderes se reunirem e decidirem: a Delta só no Centro-Oeste; o resto arquiva; o
fulano arquiva; o fulano... E a CPI vira deboche, como
está acontecendo. Era importante que isso acontecesse, que o Senado fizesse uma verdadeira rebelião
para que cada Senador falasse por si o que pensa e
o que sente. Aí não dá para acontecer que nem agora. O Pedro Simon faz isso. Então, nas comissões, os
projetos que vêm para o Pedro Simon relatar são: dar
o nome da avenida tal, da estrada tal para o nome tal,
dar o nome para o colégio tal, porque qualquer projeto que tenha qualquer significado, importância... Já
até me mandaram; eu me preparei para relatar; e me
pediram de volta. Havia sido engano. Estou suportando isso. No Jornal do Senado, a divulgação do que eu
falo, em algumas edições não sai coisa nenhuma ou
sai às avessas; e, em outras, tenho que procurar com
binóculo. Eu aguento. Faz parte. Eu estou aqui sozinho, mas, se todos tivessem independência, aí três ou
quatro não fariam a voz deste Senado.
Que bom se nós tivéssemos autonomia. Tenho
certeza de que se estivessem aqui no plenário os 81
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Senadores e ficássemos o dia inteiro debatendo para
depois todos votar nominalmente o que pensam, a
conclusão não seria esta. Eu duvido que a conclusão
fosse essa que os Líderes estão querendo fazer em
nome do Senado. Eu duvido! Bote os 81 Senadores
sentados aqui, deixe todo mundo falar o que quer, que
venham os Líderes falarem, que venham os defensores da Delta e companhia falarem, mas que fale cada
um. Seria muito diferente. Mas apenas quatro falam e
decidem. E um cochicha para o outro: é isso, é isso, é
isso, e está tomada a decisão. É uma pena. E nessa
vamos todos juntos: o Congresso, o próprio Judiciário,
de certa forma, e o Executivo. Não a Presidente Dilma, porque desde o início ela era contra. Ela não quis
entrar nesse jogo. Mas dizem que o Presidente Lula
foi quem estimulou.
Tenho dito e tenho repetido: se o Procurador deve
alguma coisa...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Já
encerro, Sr. Presidente.
Se o Procurador deve alguma coisa, vamos entrar com uma representação, que pode ser na própria
Procuradoria, no Conselho Federal de Procuradores
ou no Supremo. Mas tire o Procurador desse processo. Tem que investigar a Delta, tem que investigar a
corrupção. Esse é o problema.
Se tem algum problema com à Veja, com jornalista, que se investigue, que se faça um processo,
mas lá fora. Essa CPI é para investigar a corrupção
que nós conhecemos e que, inclusive, já foi conclusa
pela Polícia Federal e pela Procuradoria Geral da República. Mas, não. O negócio da CPI é misturar, é fazer
tudo de mentirinha. E a CPI que iniciou com os fatos já
julgados, vai dar absolvição. Por isso que quando me
pedem para fazer uma CPI digo que não, porque se a
fizermos, não vai acontecer nada e ainda vamos dar
absolvição. É o que está acontecendo agora.
É uma pena, Sr. Presidente.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – O próximo orador inscrito é o
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezado Senador Aloysio Nunes, que preside esta sessão, agora trocando com o Senador Paulo
Paim, prezadas Senadoras, prezados Senadores, ilustres visitantes que nos honram com suas presenças na
galeria, subo à tribuna, na tarde de hoje, para registrar
e celebrar o grande momento que vivemos ontem, no
Brasil, e que estamos vivendo ao longo das últimas se-
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manas, em função de algumas decisões tomadas pelo
Congresso Nacional e pela Presidenta da República.
Muitas vezes, Senador Paulo Paim, não nos damos conta dos avanços conquistados pela democracia
no nosso País. Muitas vezes, não nos lembramos que,
há pouco mais de algumas décadas, estávamos em
um processo de ditadura em nosso País, em que as
pessoas não tinham liberdade de manifestar as suas
opiniões, a imprensa não tinha liberdade de fazer suas
apurações e publicá-las.
Agora, neste momento, o Brasil está consolidando e aprofundando a sua democracia, a partir de
medidas tomadas pelo Congresso Nacional e pela
Presidenta da República, uma mulher forjada na luta
contra a ditadura militar. Foi ali, do ponto de vista histórico, há 24 anos, que foi promulgada a Constituição
brasileira, a Constituição Cidadã, quando, de forma
emocionante, o Presidente Ulysses Guimarães levantou
a Constituição e manifestou o compromisso do País
com a democracia. Uma Constituição que mobilizou
debates, que foi criticada, mas uma Constituição que
garantiu avanços extraordinários no processo político-democrático no Brasil.
O Brasil acaba de adotar a Lei da Ficha Limpa,
que nasceu de um projeto de iniciativa popular, iniciativa essa prevista na Constituição Federal e em torno
da qual brasileiros de todos os rincões deste País se
mobilizaram. Mobilizaram-se em torno de uma causa
ética, em torno de uma causa de aperfeiçoamento da
democracia, de garantia de que pessoas condenadas
em instâncias colegiadas não podem ser candidatas,
não podem pleitear cargos públicos eletivos. E depois
de uma pressão dessa população, de uma pressão da
mídia, uma pressão da opinião pública, o Congresso
Nacional se sensibilizou, compreendeu a importância
desse movimento e aprovou a Lei da Ficha Limpa e a
incorporou ao marco legal brasileiro. A lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal, e a instância máxima
do Judiciário brasileiro foi clara ao definir, ao declarar
constitucional a Lei da Ficha Limpa.
Ontem, tivemos outro momento marcante – isso
foi ressaltado pelo Senador Pedro Simon, sempre
brilhante –, um momento histórico, com a instalação,
com a posse da Comissão da Verdade. E a verdade
foi descrita no próprio discurso da Presidenta Dilma.
Aliás, quero aqui, Sr. Presidente Paulo Paim, solicitar
a inscrição nos Anais desta Casa do discurso da Presidenta Dilma proferido ontem na solenidade.
Sua Excelência inicia o seu pronunciamento relembrando o Sr. Diretas, o querido e saudoso Ulysses Guimarães, quando ele disse que “a verdade não
desaparece quando é eliminada a opinião dos que
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divergem”. A verdade não mereceria esse nome se
morresse quando censurada.
É um movimento extraordinário e, como diz a Presidente em seu pronunciamento, a palavra “verdade”
na tradição grega ocidental é exatamente o contrário
da palavra “esquecimento”. É algo tão surpreendentemente forte que não abriga nem o ressentimento, nem
o ódio, nem tampouco o perdão. Ela é só e, sobretudo,
o contrário do esquecimento, é memória e é história.
É a capacidade humana de contar o que aconteceu.
E precisamos contar o que aconteceu. Todos têm
direito, as gerações futuras têm direito de saber o que
aconteceu, até porque hoje, no nosso País, a democracia é um bem inegociável, a democracia é o bem
maior. Eu tenho dito aqui – e repetido – que o Brasil
tem conseguido avançar, nos últimos anos, do ponto de
vista econômico, tem conseguido crescer, gerar e distribuir renda, reduzir a pobreza e o desmatamento num
ambiente de democracia. E esse é um diferencial em
relação a muitos países que estão na mesma posição
econômica do Brasil, mas que não tem a democracia
como um bem fundamental, como o que nós temos.
Uma Comissão da Verdade composta por sujeitos extraordinários do ponto de vista da coerência de
suas trajetórias, que sempre estiveram do lado do Direito, sempre estiveram contra os abusos do Estado e
que, independente dos governos a que serviram, são
homens de Estado, são representantes ilibados, de
amplo conhecimento e que darão a sua contribuição
sem nenhum revanchismo, mas apenas com o interesse
de que a verdade – e somente a verdade – prevaleça
completamente para o bem da história.
Mas ontem também, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Parlamentares, foi o dia em que entrou em vigor a
Lei de Acesso à Informação. Vejam as senhoras e os
senhores como a democracia avançou – e avança –
no nosso País, a despeito de todas as críticas que a
política e os políticos recebem diariamente, críticas
merecidas da sociedade, da população, em função
dos desvios que acontecem na política, mas também
esses desvios só são denunciados porque temos uma
imprensa livre, conquistada pelo processo da democracia, conquistada pelos políticos que enfrentaram
a ditadura, conquistada pelos políticos que fizeram a
Constituição de 1988.
Isso é um avanço extraordinário, junto com o projeto aprovado pelo Congresso Nacional, de iniciativa
do Senador Capiberibe, que garante a transparência
nas contas públicas, que obriga os governos federal,
estaduais e municipais a colocarem suas contas, seus
contratos, seus convênios, seus pagamentos na Internet em tempo real para o controle da população. É um
avanço extraordinário da nossa democracia, porque
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facilita o controle social da população. Agora, a Lei de
Acesso à Informação, em que qualquer cidadão, por
qualquer motivo, pode ter acesso a uma informação
de interesse público. E o Estado, o Governo precisa
se preparar, cultural e tecnologicamente, para prover
qualquer cidadão brasileiro da informação necessária,
da informação solicitada.
Vamos jogar luzes sobre os fantasmas. A melhor forma de combater os desvios, os equívocos na
democracia, a corrupção é colocar luzes, dar transparência, tornar as questões cristalinas. Todo cidadão
tem direito de saber aquilo que é de interesse público.
Esse é o princípio. O sigilo é exceção. O princípio é a
transparência total.
Vejam que coisa extraordinária para um país
que, há pouco mais de 30 anos, vivia em um ambiente
autoritário e agora está aprofundando-se, apesar de
todos os vícios, equívocos, erros ainda cometidos por
alguns agentes políticos. Mas temos que reconhecer
que este País caminha, avança, evolui na consolidação da democracia como bem maior, como patrimônio
maior da nação brasileira.
Eu fico imaginando a emoção da Presidente Dilma, que, ainda tão jovem, foi presa, foi privada de liberdade, foi torturada. O que representa para a Presidente
a oportunidade de, mais uma vez, sem revanchismo,
com uma postura de Chefe de Estado, de estadista,
reconhecer o papel que todos os Presidentes tiveram
no processo de redemocratização do País – uns mais,
outros menos –, inclusive reconhecendo o papel das
pessoas ausentes, do Presidente ausente Itamar Franco, que deu uma contribuição fundamental para a consolidação da democracia no nosso País, a contribuição
fundamental que o Deputado Ulysses Guimarães deu
para a democracia no nosso País. Trazendo todos, ela
transformou o ato não em um ato político de Governo,
mas em um ato do País, um ato do Estado, um ato da
Nação brasileira. Este é um grande momento. Este momento precisa ser comemorado. Por isso, Sr. Presidente, é que solicitei a transcrição, na íntegra, nos Anais
da Casa, do discurso da Presidenta Dilma, ontem, na
instalação da Comissão da Verdade.
E vamos avançar ainda mais. Esta semana, os
jornais noticiaram, ainda através de notas, que a Presidenta já solicitou o estudo, a avaliação, por parte dos
seus órgãos jurídicos, da Advocacia-Geral da União, da
proposta de impor para o preenchimento dos cargos
públicos, dos cargos comissionados, dos Ministros, de
presidentes, de diretores de estatais, o mesmo critério
da Lei da Ficha Limpa, já vigente para o Legislativo,
para o preenchimento de cargos no Poder Executivo.
Vejam que coisa sensacional! Que avanço extraordinário! Avanço cobrado aqui por muitos Senadores. Tive
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oportunidade de fazê-lo várias vezes; o Senador Pedro
Simon várias vezes, cumprimentando o Ministro Jorge
Hage, conclamou a Presidenta a tomar essa atitude;
vários outros Senadores também o fizeram. E pelo
anúncio da imprensa, parece que estamos chegando
ao momento de isso ser formalizado no âmbito da Administração Pública, representando mais um avanço
extraordinário na consolidação e no aprofundamento
da democracia no nosso País.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
espero que os mesmos critérios adotados na Lei da
Ficha Limpa, agora aparentemente anunciados para
serem implementados no âmbito do Executivo, também
sejam implementados no Poder Judiciário, também sejam implementados aqui no Poder Legislativo, porque,
com isso, nós estaremos aperfeiçoando a nossa democracia, aprofundando a democracia no nosso País.
Creio que nós estamos diante de um grande momento histórico, um momento que precisa ser celebrado, um momento que precisa ser reconhecido, porque,
se tivermos um olhar histórico para o que está acontecendo no País, é importante reconhecer que, há muito
pouco tempo, nós saímos de um regime autoritário,
um regime em que as pessoas não tinham o direito de
dizer o que pensavam, de ocupar as próprias tribunas
do Parlamento. Quantos parlamentares foram cassados porque emitiram opiniões contrárias ao Governo!
Agora, recentemente, no aniversário do PMDB,
lembrei-me de Chico Pinto, de Alencar Furtado, de
Lyzâneas Maciel, que foram cassados, perderam os
seus mandatos porque fizeram críticas contundentes
ao governo de plantão, à ditadura instalada no País.
Hoje, qualquer cidadão, em qualquer lugar deste País,
emite suas opiniões, faz as críticas que quiser e tem a
sua liberdade de expressão, de opinião, reconhecida
e garantida pela Constituição brasileira.
Portanto, quero, mais uma vez, dizer que a Comissão da Verdade, a Lei de Acesso à Informação, a
introdução dos critérios da Ficha Limpa para o preenchimento de cargos no Executivo representam avanços
consideráveis, avanços que precisam ser registrados,
que precisam ser comemorados, porque consolidam
e aprofundam o maior patrimônio dos brasileiros hoje.
E o maior patrimônio que este País tem é a sua democracia. É ela que devemos aperfeiçoar e aprofundar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, o Sr. Aloysio Nunes Ferreira deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Rodrigo Rollemberg.
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Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Anibal Diniz.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Sr. Presidente, antes que o Senador Anibal
suba à tribuna, eu queria...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Enquanto o Senador Anibal não estiver na tribuna,
V. Exª tem a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Quero encaminhar a V. Exª e à Mesa um requerimento formulando um voto de aplauso e louvor
à Defensoria Pública pelo Dia Nacional da Defensoria
Pública, que vai transcorrer no dia 19, que é um sábado. Portanto, estou apresentando esse requerimento
como aplauso, já que os defensores públicos do Brasil
são os verdadeiros advogados dos pobres.
Encaminho para deliberação da Mesa e as providências que peço.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

aqui, há pouco, com o Senador Mozarildo. E também a
presença sempre conosco aqui do Senador Garibaldi Alves.
Senador Anibal Diniz, terei que ler aqui, pela
presença de Senadores em plenário ainda, três requerimentos – mas serei muito rápido –, se V. Exª me
permitir. Eu faria a leitura no encerramento, mas eles
pedem que seja com a presença de no mínimo três
Senadores em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa o Deputado Sibá Machado,
como membro titular, em substituição ao Deputado
Cláudio Puty, e o Deputado Cláudio Puty, como membro
suplente, em substituição ao Deputado Sibá Machado,
para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória n° 567, de 2012, conforme o Ofício n° 262, de 2012, da Liderança do Partido
dos Trabalhadores – PT, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
OF nº 262/PT
Brasília, 16 de maio de 2012

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 441, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 222 do regimento Interno do Senado federal, seja formulado voto de aplauso
e louvor à Defensoria Pública, pelo “Dia Nacional da Defensoria Pública”, instituído pela Lei nº 10.448/2002, cujas
comemorações ocorrerão no dia 19 de maio de 2012, e
encaminhada as manifestações do Defensor Público Geral Federal e aos demais Defensores por intermédio da
Associação Nacional dos Defensores Públicos – ADENEP.
Justificação
O Voto de aplauso, ora requerido tem justificativa
pela importância da Defensoria pública em todo o território nacional notadamente na defesa da população
mais carente com destaque para as atribuições de:
garantir o acesso á justiça à população carente;
atender todos os casos de desrespeito aos direitos fundamentais ou coletivos dos juridicamente
necessitados;
acompanhar toda as demandas judiciais desde
a petição inicial até o desfecho do caso;
assegurar o acompanhamento judicial dos casos
prestados à população carente
Sala das Sessões, 17 de maio de 2012. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Quero também registrar a presença conosco do sempre Senador Roberto Cavalcanti, que estava dialogando
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Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar os Deputados Sibá Machado (PT – AC),
como membro titular em substituição ao Deputado
Cláudio Puty (PT – SC), e o Deputado Cláudio Puty
(PT – SC), como membro suplente em substituição
ao Deputado Sibá Machado (PT – AC) na Comissão
Mista que vai analisar a MP nº 567/12 que, “Altera o
art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, que
estabelece regras para a desindexação da economia,
e dá outras providências.”
Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Líder da Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa o Deputado João Paulo
Lima, como membro titular, em substituição ao Deputado Pedro Uczay, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n°
568, de 2012, conforme o Ofício n° 261, de 2012, da
Liderança do Partido dos Trabalhadores – PT, na Câmara dos Deputados.
É o Ofício:
Of. nº 261/PT
Brasília, 16 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar o Deputado João Paulo Lima (PT – PE),
em substituição ao Deputado Pedro Uczai (PT – SC),
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como membro titular da Comissão Mista responsável
pela MP nº 568/12, que “Dispõe sobre servidores do Instituto Nacional de Meteorologia, da Comissão Executiva
do Plano de Lavoura Cacaueira, da Agência Brasileira
de Inteligência, da Comissão de Valores Mobiliários,
do Instituto Evandro Chagas, do Centro Nacional de
Primatas, da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto de
Pesquisas Econômicas Aplicada, do Instituto Nacional
do Seguro Social, da Superintendência de Seguros
Privados, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, da Superintendência Nacional de
Previdência Complementar, do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do
Fundo Nacional de desenvolvimento para a Educação,
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas,
do Serviço Exterior Brasileiro, do Instituto Brasileiro do
Turismo, da Superintendência da Zona Franca de Manaus, do ex-Território de Fernando de Noronha e do
Ministério da Fazenda, sobre os ocupantes de cargos
de Médico do Poder Executivo, do cargo de Especialista em Infraestrutura Sênior, de cargos de Agentes
de Combate às Endemias e de cargos das carreiras
de Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, de analista de Infraestrutura, de Ciência e
Tecnologia, de Tecnologia Militar, de Desenvolvimento
de Políticas Sociais e de Finanças e Controle, sobre
as gratificações e adicionais que menciona, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Líder
da Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa o Deputado Domingos
Neto, como membro titular, em substituição à Deputada Sandra Rosado, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n°
568, de 2012, conforme o Ofício n° 76, de 2012, da
Liderança do Partido Socialista Brasileiro – PSB, na
Câmara dos Deputados.
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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do Instituto
Nacional do Seguro Social, da Sueprintendência de
Seguros Privados, do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia, da Superintendência Nacional
de Previdência Complementar, do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do
Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação,
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas,
do Serviço Exterior Brasileiro, do Instituto Brasileiro de
Turismo, da Superintendência da Zona Franca de Manaus, do ex-Território de Fernando de Noronha e do
Ministério da Fazenda, sobre os ocupantes de cargos
de Médico do Poder Executivo, de cargos de Especialistas em Infraestrutura Sênior, de cargos de Agentes
de Combate de Endemias e de cargos das carreiras
de Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, de Analista de Infraestrutura, de Ciência
e Tecnologia, Tecnologia Militar, de Desenvolvimento
de Políticas Sociais e de Finanças e Controle, sobre
as gratificações e adicionais que menciona, e dá outras providências, em substituição à Deputada Sandra
Rosado (PSB – RN).
Respeitosamente, – Deputada Sandra Rosado,
Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência comunica que a Excelentíssima
Senhora Presidente da República adotou, em 14 de
maio de 2012, e publicou no dia 15 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 570, de 2012, que “Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004; dispõe
sobre o apoio financeiro da União aos Municípios e ao
Distrito Federal para ampliação da oferta da educação
infantil; e dá outras providências”.
Nos termos dos arts 2º e 3º da Resolução nº 1,
de 2002-CN, está assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria, bem
como estabelecido o calendário de sua tramitação:
COMPOSIÇÃO

É o Ofício:

SENADORES
TITULARES

Of. B/nº 76/12
Brasília, 17 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado Domingos Neto (PSB – CE), como titular, da
Medida Provisória nº 568, de 2012, que “Dispõe sobre
servidores do Instituto Nacional de Meteorologia, da
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, da
Agência Brasileira de Inteligência, da Comissão de Valores Mobiliários, do Instituto Evandro Chagas, do Centro
Nacional de Primatas, da Fundação Oswaldo Cruz, do

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)
Roberto Requião
Romero Jucá
Sérgio Souza
Waldemir Moka

1. Valdir Raupp
2. Casildo Maldaner
3.
4.

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)
José Pimentel
Anibal Diniz
Angela Portela

1. Wellington Dias
2. Inácio Arruda
3. Ana Rita
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Lídice da Mata

4. Acir Gurgacz

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)
Paulo Bauer
José Agripino

1. Lúcia Vânia
2. Jayme Campos

Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC)
Blairo Maggi
1. Alfredo Nascimento

Gim Argello
2. João Vicente Claudino
*PSOL

Randolfe Rodrigues

1.

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

DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES
PT

Jilmar Tatto
Henrique Fontana

1. Janete Rocha Pietá
2. Beto Faro
PMDB

Lelo Coimbra
Osmar Terra

1. Pedro Chaves
2. Rogério Peninha Mendonça
PSDB

Eduardo Barbosa

1. Jorginho Mello
PP

Arthur Lira
DEM

Professora Dorinha Seabra Rezende

1. João Bittar

PR
Lincoln Portela

1.
PSB

Sandra Rosado

1. Glauber Braga
PDT

Sueli Vidigal

1.
Bloco (PV/PPS)
1.
PTB

Jovair Arantes

São os seguintes os Ofícios das lideranças:

Brasília, 15 de maio 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, os Senadores
Blairo Maggi e Gim Argello, como membros Titulares e o Senador Alfredo Nascimento e João Vicente
Claudino como membros Suplentes, para integrarem
da Comissão Mista para apreciar a Medida Provisória
nº 570, de 2012.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
Ofício nº 58/12-GLPSDB

1. Arnon Bezerra

Brasília, 15 de maio de 2012

1. Pastor Marco Feliciano

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os seguintes Senadores para integrarem a Comissão Mista para análise
da Medida Provisória nº 570 de 2012:

PSC*
Andre Moura

Calendário
–Publicação no DO: 15-5-2012
–Designação da Comissão: até 17-5-2012(SF)
–Instalação da Comissão: 24 horas após designação
–Emendas: até 21-5-2012 (6 dias após a publicação)
–Prazo na Comissão: **
–Remessa do processo à CD: –Prazo na CD: até 11-6-2012 (até 28º dia)
–Recebimento previsto no SF: 11-6-2012
–Prazo no SF: de 12-6-2012 a 25-6-2012 (42º dia)
–Se modificado, devolução à CD: 25-6-2012
–Prazo para apreciação das modificações do SF,
pela CD: de 26-6-2012 a 28-6-2012 (43º ao 45º dia)
–Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 29-6-2012 (46º dia)
–Prazo final no Congresso: 13-7-2012
**Declaração incidental de inconstitucionalidade
do caput do art. 5º da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012.
Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março
de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Of. nº 37/2012/BLUFOR/SF
1. Jerônimo Goergen

Carmen Zanotto
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* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
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TITULARES
SUPLENTES
Senador Paulo Bauer
Senadora Lúcia Vânia
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
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9 de janeiro de 2004, dispõe sobre o apoio financeiro da
União aos Municípios e ao Distrito Federal para ampliação
da oferta da educação infantil, e dá outras providências.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do Bloco PV/PPS.
Ofício nº 112-L-Democratas/12

Ofício nº 66/2012 – GLDBAG

Brasília, 15 de maio de 2012

Brasília, 16 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela
abaixo, os Senadores representantes do Bloco de Apoio
ao Governo para integrarem, na qualidade de titulares
e suplentes, a Comissão Temporária para análise da
MP nº 570/2012.
TITULARES
José Pimentel
Anibal Diniz
Angela Portela
Lídice da Mata

SUPLENTES
Wellington Dias
Inácio Arruda
Ana Rita
Acir Gurgacz

Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
Of. GLPMDB nº 130/2012
Brasília, 17 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos Senadores abaixo relacionados
para compor a Comissão Mista, com a finalidade de
analisar a Medida Provisória nº 570, de 15 de maio
de 2012.
TITULARES
Roberto Requião
Romero Jucá
Sérgio Souza
Waldemir Moka

SUPLENTES
Valdir Raupp
Casildo Maldaner

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
Of/LID/nº 90/2012
Brasília, 15 de maio de 2012
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Carmen
Zanotto – PPS/SC, em substituição ao meu nome, para
integrar, como titular a Comissão Mista destinada a proferir
parecer, à MP nº 570/12, que “Altera a Lei nº 10.836, de

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 570/12.
TITULARES
SUPLENTES
Deputada Professora Dorinha
Deputado João Bittar.
Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto, Líder do Democratas.
Ofício nº 211/2012 Lid/PDT
Brasília, 16 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002
do Congresso Nacional, indico o nome da Deputada Sueli
Vidigal como membro titular, para compor a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 570/2012.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo
Líder do PDT.
Of./GAB/I/nº 494
Brasília, 15 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos
nomes dos Deputados do PMDB, que comporão a
Comissão Especial destinada a apreciar a Medida
Provisória nº 570, de 14 de maio de 2012.
TITULARES
Lelo Coimbra
Osmar Terra

SUPLENTES
Pedro chaves
Rogério Peninha Mendonça

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração. – Deputado
Henrique Eduardo Alves Líder do PMDB.
Of. nº 542/2012/PSDB
Brasília, 17 de maio de 2012
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Eduardo
Barbosa, como membro titular, e o Deputado Jorginho
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Mello, como membro Suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer a Medida
Provisória nº 570/12, que altera a Lei nº 10.836, de
9 de janeiro de 2004; dispõe sobre o apoio financeiro
da União aos Municípios e ao Distrito Federal para
ampliação da oferta da educação infantil; e dá outras
providências.
Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo
Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com a palavra o Senador Anibal Diniz pelo tempo
que for necessário.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, tenho alguns
temas para tratar neste pronunciamento, Senador Paim,
Presidente desta sessão, e começaria por algo que
me chamou muito a atenção hoje. Diz respeito a um
trabalho muito interessante da magistratura brasileira
que teve seu lançamento hoje, lá no Estado do Acre,
no auditório do Tribunal de Justiça, com a presença do
Presidente do Tribunal, Desembargador Adair Longuini e da Coordenadora do Programa Projeto Cidadania
e Justiça na Escola, que é a Desembargadora Eva
Evangelista de Souza.
O Projeto Cidadania e Justiça na Escola tem o
objetivo de levar o Judiciário às escolas, de fazer um
contato diferenciado das instâncias jurídicas com as
crianças, de tal maneira que, em vez de a Justiça ser
vista como aquela instância punitiva, aquela instância
que causa um certo temor às pessoas, seja vista com
simpatia pelas crianças. Por isso, há todo um trabalho, uma preocupação da Associação dos Magistrados
Brasileiros no sentido de fazer com que as pessoas
entendam a Justiça como sendo aquela instrutora que
repassa os direitos e deveres dos cidadãos. Dessa maneira, a gente vai crescer com mais consciência das
nossas responsabilidades, as crianças vão ter uma
visão mais aprofundada de seus direitos e deveres e
haverá um trabalho mais preventivo do que punitivo
no que diz respeito ao comportamento dos cidadãos.
Neste sentido, a coordenadora do trabalho, Desembargadora Eva Evangelista de Souza fez uma
afirmação muito interessante. Ela disse que a instância judiciária se apresenta como muito punitiva e os
magistrados estão trabalhando e estão tentando intensificar esse trabalho no sentido de que a Justiça faça
um trabalho de prevenção.
Então, queria registrar, neste primeiro momento
deste pronunciamento, e fazer menção a esse ato que
aconteceu hoje lá em Rio Branco, até porque sempre
tenho falado da sociedade do Acre, das ações que fo-
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ram possíveis de serem realizadas nos últimos 12 ou
13 anos no Estado do Acre. Faço questão de dizer,
neste pronunciamento, que o reconhecimento que tenho às instituições políticas, às instituições do poder
constituído, do Estado de direito no Estado do Acre
são instituições extremamente comprometidas com
a construção de uma sociedade cidadã, em que as
responsabilidades, os direitos e deveres sejam assumidos por todos.
Faço uma saudação especial ao Presidente do
Tribunal de Justiça, Desembargador Adair José Longuini e à Coordenadora do Projeto Cidadania e Justiça
na escola, Desembargadora Eva Evangelista de Souza e também a todo corpo de magistrados, que tenho
certeza farão um trabalho muito interessante na divulgação dessa revista destinada aos brasileirinhos, aos
novos cidadãos e cidadãs do Brasil, para que tenham
o máximo conhecimento a respeito de seus direitos e
deveres e, dessa maneira, poderem contribuir melhor
com a construção do Brasil dos nossos sonhos.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo a
tribuna, neste momento, para exaltar essa iniciativa
que considero bastante elogiável e que tem um enorme alcance social e, certamente, vai impactar muito a
vida dos brasileiros nos mais distantes pontos onde os
brasileiros estão, nos mais de 5 mil Municípios e em
todos os Estados. Essa experiência que relato e que
aconteceu hoje, no auditório do Tribunal de Justiça do
Acre, na realidade, está sendo incentivada para que
aconteça em todos os Estados brasileiros. E tenho certeza de que, se todos os Tribunais, todos os Estados
se mobilizarem para fazer o que o Tribunal de Justiça
começou a fazer hoje, lá no Estado do Acre, com o
lançamento desse Programa, tenho certeza de que vai
haver uma contribuição muito significativa para que o
Brasil seja cada vez melhor para todos os brasileiros.
Não se trata de algo novo, mas, certamente, tem
no novo a sua essência. Estou referindo-me ao Projeto
Cidadania e Justiça na Escola, uma iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros voltada à primeira
infância e que procura incutir na criança, desde logo,
noções de seus direitos e deveres para que ele seja,
no futuro, um cidadão ou uma cidadã consciente do
seu papel na sociedade.
A proposta tem o aval do Ministério da Justiça
e busca modernizar e qualificar a prestação do serviço judiciário por meio da sua Secretaria de Reforma
do Judiciário. Essa proposta tem promovido reformas
legislativas e de gestão do sistema de justiça nos últimos anos.
A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, promoveu a reforma do Judiciário, que contemplou também a
assinatura do 2º Pacto Republicano de Estado, que foi
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firmado entre os Presidentes dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário no ano de 2009.
Com isso, o Governo Federal ampliou ainda mais
a sua preocupação em produzir novos instrumentos legais e desenvolver políticas públicas voltadas à consolidação de um sistema de justiça mais acessível, ágil e
eficaz, tendo em mente a atenção especial, a proteção
e afirmação dos direitos fundamentais da população.
O Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania, Pronasci, contempla ações de democratização e acesso à Justiça em todos os níveis. Este é,
inclusive, o principal instrumento do Ministério da Justiça que busca contribuir para a diminuição da violência
e a construção de uma sociedade mais harmônica.
O Projeto Cidadania e Justiça na Escola pretende contribuir para isso, promovendo também uma
aproximação bastante salutar entre os magistrados e
a sociedade brasileira.
Vale ressaltar que nós tínhamos, amanhã, uma
agenda com o Ministro José Eduardo Cardozo lá no
Acre. Por motivo de outro conflito de agenda, ele não
pôde confirmar essa presença. Mas a gente espera
que, tão logo seja possível, o Ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, possa nos fazer uma visita ao Acre
para conhecer essas experiências desenvolvidas, tanto
no que dizem respeito às ações do Executivo quanto
as ações desenvolvidas pelo Ministério Público e pelo
Tribunal de Justiça, pelos atuantes nessa área do Direito, que têm feito um trabalho fundamental no Estado
do Acre e também junto à advocacia dos pobres que
é a Defensoria Pública.
O Projeto Cidadania e Justiça na Escola pretende
contribuir para isso, promovendo também uma aproximação bastante salutar entre os magistrados e a sociedade como um todo. Este mesmo programa edita,
regularmente, a revista Brasilzinho, cartilha da Justiça, uma revista em quadrinhos voltada para o público
infantil, que é uma resposta do Ministério da Justiça
à constatação feita pela Associação dos Magistrados
Brasileiros de que a maior parte da sociedade brasileira não conhece, como deveria conhecer, seus direitos,
deveres e tampouco as atribuições e funcionamento
do Poder Judiciário brasileiro, ou seja, a sociedade se
sente distante da Justiça porque não conhece a Justiça. Essa cartilha busca fazer essa aproximação. Ela
contém belas e didáticas ilustrações em linguagem
simples, direta e, bem ao gosto da criançada. Mostra,
de maneira divertida e pedagógica, quais são os direitos e deveres de cada cidadão e o papel que cada
Poder: Executivo, Legislativo e Judiciário exercem na
sociedade. Mostra também a hierarquia desses Poderes, a competência e os limites de cada um.
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Para que esse aprendizado chegue à população,
as crianças e os alunos do ensino básico foram escolhidos como alvo. E essa escolha não se deu por acaso. Ela se deu porque as crianças são e serão sempre
multiplicadores do conhecimento nesta e nas próximas
gerações. E isso é um fato incontestável. Qual é o pai
que, quando está dirigindo com uma criança ao lado,
se por acaso passar o sinal vermelho, não é alertado
pela criança de que está cometendo uma infração?
Ou seja, quando a criança aprende algo sobre um regulamento, ela contribui para a observação desse regulamento porque ela é a primeira a cobrar dos pais.
Quando ocorre um gasto excessivo de água em casa,
as crianças que são as defensoras da água, ensinadas
na escola, cobram dos pais.
Então, se tem uma forma de a gente contribuir
para que um conceito se dissemine com força na sociedade, é ensiná-lo às crianças. Nesse sentido, o Tribunal
de Justiça do Acre está de parabéns por essa iniciativa.
A cartilha Brasilzinho foi lançada inicialmente em
1992 e já chegou a aproximadamente 13 milhões de
alunos. Ela também foi elaborada de acordo com os
preceitos de currículos escolares estabelecidos pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O
alcance social e educativo da cartilha, como disse antes, é imenso, mas, segundo o Ministério da Justiça,
até 2010 ela estava presente em apenas 19 dos 27
Estados brasileiros e do Distrito Federal.
Digo isso apenas porque diante do enorme alcance social, ela já deveria estar presente em todo o
País, em todos os Estados. Mas quero ressaltar, principalmente, que no Acre, o programa Cidadania e Justiça também se Aprendem na Escola foi lançado hoje
pela manhã, mas ele já acontece há muito tempo como
uma parceria entre o Tribunal de Justiça, o Governo
do Estado, as prefeituras, no sentido de fazer com que
esses conhecimentos cheguem às crianças. Então, a
cerimônia de hoje, que contou com a participação de
alunos da 5ª Série do Ensino Fundamental de escolas
municipais de Rio Branco, foi um ato muito interessante.
Por sinal, quero destacar aqui – porque minha
assessoria estava ali presente acompanhando cada
passo e nos passou esta informação – que teve um
desempenho muito legal o aluno Carlos Eduardo Montes Pinto, um garotinho de dez anos, que demonstrou
muita inteligência. Ele foi escolhido para fazer um pronunciamento, uma saudação aos presentes e deu um
show de desenvoltura, de conhecimento disso tudo do
que estamos falando. Ou seja, um garoto de dez anos
falando da importância de se saber das leis, dos nossos
direitos e deveres exatamente como o caminho para a
construção e o fortalecimento da cidadania.
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Por essa demonstração, certamente, Carlos Eduardo será no futuro um adulto consciente dos seus direitos e deveres neste País que o aguarda no futuro; e
certamente ele ajudará a construir uma nação melhor
para todos nós. Quer dizer, uma criança consciente
como Carlos Eduardo Montes Pinto, que aos dez anos
já consegue fazer uma defesa, uma fala, uma saudação ressaltando a importância do conhecimento dos
direitos e dos deveres, é uma prova de que podemos,
sim, construir uma geração, formar uma geração de
defensores do que é correto e justo.
Se as crianças foram até o Poder Judiciário acreano, hoje, para conhecer o pontapé inicial desse programa, tenho certeza de que o projeto Cidadania e
Justiça na Escola vai produzir resultados fantásticos
indo diretamente às escolas.
Então, é nesse sentido, Senador Paim, que faço
esse reconhecimento, essa saudação, esse cumprimento ao Desembargador Adair José Longuini, a todos os
desembargadores componentes do Tribunal de Justiça
do Estado e, particularmente, à Desembargadora Eva
Evangelista de Araújo Souza, que é a coordenadora do
projeto Cidadania e Justiça na Escola, que foi apresentado hoje para as escolas da rede municipal de ensino
de Rio Branco, mas que chegará a todos os Municípios
e, certamente, vai ser um programa que vai produzir
uma geração muito mais consciente para o futuro.
Sr. Presidente, gostaria de aproveitar também
alguns minutos desta minha fala para fazer duas saudações muito importantes.
A primeira delas. Quero apresentar meus cumprimentos à professora e economista Maria da Conceição Tavares pelo merecido prêmio recebido hoje
pela manhã das mãos da Presidenta Dilma Rousseff.
A Prof. Maria da Conceição Tavares recebeu o
prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, no Palácio do Planalto. Essa premiação é destinada ao reconhecimento de pesquisadores brasileiros
por seus trabalhos desenvolvidos em favor do avanço
da ciência e pela transferência de conhecimento da
Academia ao setor produtivo.
Na homenagem, a Presidenta Dilma Rousseff
destacou ter sido aluna da Prof. Maria da Conceição
Tavares e afirmou que a tem como referência pelo seu
compromisso com o desenvolvimento do Brasil.
A Prof. Maria da Conceição Tavares é Doutora
em Economia da Indústria e da Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e já foi Deputada
Federal pelo Estado do Rio. É também autora de diversos livros sobre desenvolvimento econômico. Vale
ressaltar que, ao agradecer o prêmio, a Prof. Maria da
Conceição Tavares ressaltou o desempenho positivo
do Brasil com relação ao enfrentamento da crise inter-
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nacional e desejou sorte à Presidenta Dilma Rousseff,
afirmando aquilo que de vez em quando temos afirmado daqui da tribuna: que, graças a Deus, o Brasil
está no caminho certo.
E hoje a Presidente Dilma ouviu elogios da própria economista Maria da Conceição Tavares, que sempre foi uma crítica contumaz desse modelo capitalista
neoliberal que quer lucro a todo custo, mesmo que
custe o mal-estar da população. Ela fez exatamente
uma saudação à Presidente Dilma, dizendo que ela
está conduzindo muito bem o Brasil. Graças a essa
condução acertada, o Brasil não tem sido vítima da
crise devastadora, que tem causado tantos danos à
economia europeia e dos Estados Unidos.
A outra saudação, Presidente Paim, que eu gostaria de fazer é sobre a emoção e o significado nacional
da cerimônia que aconteceu ontem no Palácio do Planalto para a instalação da Comissão da Verdade, uma
comissão criada para trabalhar nas investigações em
violações dos direitos humanos, entre 1946 e 1988, o
que inclui o período do regime militar de 1964 a 1985.
Senador Paim, o senhor é testemunha, porque é
um dos Senadores mais presentes em todos os trabalhos desta Casa, de quantas vezes a gente se pronunciou pelo orgulho que nós sentimos por pertencermos
a esta Legislatura, pela simbologia das leis importantes
que nós aprovamos, como a Lei da Livre Informação
e, principalmente, a lei que instituiu essa Comissão da
Verdade. Então, foi um esforço tremendo para que isso
acontecesse. Houve muita polêmica, mas finalmente
foi aprovada aqui e sancionada pela Presidente Dilma.
E ontem foi instalada a Comissão da Verdade, composta por sete pessoas de altíssima respeitabilidade.
Quero dizer, ainda, que por conta de uma audiência pública de que eu tinha de participar aqui na
Comissão de Educação, em que se debateu a respeito
do livro didático, eu não pude me fazer presente a esse
ato no Palácio do Planalto, mas acompanhei todas as
notícias e vi o quanto foi emocionante a presença do
ex-Presidente Lula, do ex-Presidente Fernando Henrique, do ex-Presidente Collor, do ex-Presidente Sarney
e também a menção ao ex-Presidente Itamar Franco,
que não está mais entre nós.
Foi algo extremamente emocionante e que fez
um resgate da história. E, mais importante, a Presidente Dilma procurou mostrar que não se trata de nenhuma revanche, não se trata de reescrever a história para tentar punir os que a escreveram de maneira
diferenciada, mas simplesmente para fazer com que
a população tenha acesso à verdadeira história do
Brasil. Então, por isso, eu queria fazer essa menção.
O correto seria ter feito isso ontem, mas como estava
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muito disputado o plenário, eu tive de estender esse
cumprimento para fazê-lo hoje.
Ao instalar a Comissão, a Presidenta Dilma Rousseff, detentora de uma biografia fantástica de luta pela
liberdade, de cidadã presa e torturada durante o regime
militar, emocionou-se e chegou às lágrimas.
Essa Comissão, ela destacou, não é motivada
pelo revanchismo, pelo ódio ou pelo desejo de reescrever a história de uma forma diferente do que aconteceu. A motivação da Comissão é permitir que a atual
geração e as novas gerações conheçam a totalidade
da história do Brasil.
Ao lado dos ex-Presidentes a que fiz referência,
a Presidenta Dilma se emocionou e emocionou todos
ao dizer que o Brasil merece a verdade e que merecem
a verdade aqueles que perderam amigos e parentes e
que continuam sofrendo com isso.
O ex-Presidente Lula também fez uma consideração importante. Ele disse que a Comissão da Verdade
representa um passo importante que a sociedade deu
na conquista da democracia. E ele tem razão.
A Comissão da Verdade foi criada pela Lei 12.528,
de 18 de novembro de 2011.
A Comissão Nacional da Verdade irá trabalhar
com investigações, pelo prazo de dois anos, para, em
seguida, apresentar uma conclusão que identifique e
torne públicos, sem caráter punitivo, as estruturas, os
locais, as instituições e as circunstâncias relacionadas
à prática de violações de direitos humanos.
Um texto produzido pelo Núcleo de Preservação
da Memória Política de São Paulo aponta que o primeiro objetivo de uma Comissão da Verdade é descobrir,
esclarecer e reconhecer os abusos do passado, dando
voz às vítimas. Deve estabelecer um registro apurado do passado histórico, por meio de testemunho das
vítimas que, muitas vezes, ainda hoje permanecem
em silêncio. É ouvindo essas vítimas que poderemos
construir a “história silenciada” desse período sombrio.
Mas uma Comissão da Verdade tem, também, o
objetivo de combater a impunidade, ao revelar as causas e as motivações do regime que cometeu os atos
de violência e repressão, identificando aqueles que
foram responsáveis pelos abusos cometidos.
Com isso, diz o estudo, além de desvendar as responsabilidades no passado, pode ajudar grandemente
a definição de uma nova política pública de transparência e de combate à impunidade, e definições no
estabelecimento de políticas públicas de reparações
individuais ou coletivas.
A Comissão da Verdade deverá, ainda, restaurar
a dignidade e facilitar o direito das vítimas à verdade;
e promover, por meio do relatório final, o reconheci-
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mento público e oficial de abusos cometidos, de forma
a contribuir para a Justiça.
Ao longo dos anos, Senador Paim, desde 1974,
há comissões da verdade sendo formadas em todo o
mundo, sob diversos nomes.
Na Argentina, Uganda e Sri Lanka, por exemplo,
tiveram o nome de Comissão Nacional sobre os Desaparecidos; no Equador, no Haiti, nas Ilhas Maurício,
no Paraguai e em Togo, foi Comissão da Verdade e
da Justiça; na Guatemala teve o nome de Comissão
do Esclarecimento Histórico, e em muitos outros países, como África do Sul, Chile e Peru, por exemplo,
ela recebeu o nome de Comissão da Verdade e da
Reconciliação.
Aqui, no Brasil, chama-se Comissão Nacional da
Verdade e marca um processo de transição democrática em nosso País.
Como bem ressaltou a nossa Presidenta Dilma,
a solenidade de instalação da Comissão da Verdade
é a celebração da transparência e uma iniciativa do
Estado brasileiro e não apenas uma ação de Governo.
É uma ação de diversos Governos e de ações populares ao longo dos anos.
Fazemos coro com a Presidenta quando diz que
todo o processo que culminou na Comissão da Verdade
iniciou-se nas lutas do povo brasileiro, pelas liberdades democráticas, pela anistia, pelas eleições diretas,
pela Constituinte, pela estabilidade econômica, pelo
crescimento com inclusão social. Foi realmente um
processo construído durante cada um dos Governos
eleitos depois da ditadura. E foi um processo construído a muitas mãos, com o esforço de muitos brasileiros
militantes que se dedicaram a essa causa.
Assim como também é resultado de um processo democrático a Lei de Acesso à Informação, que
passa a vigorar, desde ontem, como uma expressão
da transparência do Estado, uma garantia básica de
segurança e uma proteção para o cidadão.
Com essa lei, os dados relativos a violações de
direitos humanos já não poderão ser reservados, secretos ou ultrassecretos. Ao contrário. A Lei de Acesso à
Informação garante à população o direito de conhecer
os atos de Governo e de Estado por meio das melhores tecnologias de informação. É, de fato, uma lei de
transparência obrigatória.
Por todos esses fatos, cumprimentamos aqui os
ex-Presidentes do Regime Democrático, os nobres
Senadores e representantes da população brasileira.
Vale ressaltar que esta matéria foi relatada no Senado
pelo eminente Senador Aloysio Nunes Ferreira. Também
temos aqui a presença do Senador Walter Pinheiro,
que relatou a Lei de Livre Acesso à Informação, outro
debate muito interessante que aconteceu.
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Então, por todos esses aspectos, apresento aqui
os meus cumprimentos a todos os cidadãos brasileiros
por essa conquista histórica. Nossa defesa é de que a
verdade, a justiça e a reparação configuram uma unidade integral e indivisível; e seu conjunto é a melhor
maneira de se concretizar uma democracia. A melhor
maneira de se concretizar uma democracia é a verdade, e, como disse o nosso Senador Walter Pinheiro,
na sessão de ontem, na expressão bíblica existe uma
frase fundamental: “Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”.
Então, a verdade é um instrumento de libertação
fundamental. E, nesse sentido, queremos trabalhar
cada vez mais com transparência, cada vez mais com
verdade, para o engrandecimento desse nosso Brasil
que amamos. Queremos tê-lo sempre produzindo melhores resultados para o seu povo e gerando melhores
condições de vida para todos e cada um dos brasileiros.
Gostaria de pedir a atenção de V. Exª no sentido
de que esses textos sejam transcritos em sua íntegra.
Muito obrigado, Senador Paim.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero registrar hoje a emoção e o significado nacional da cerimônia de instalação da Comissão Nacional da Verdade, uma comissão criada para
trabalhar nas investigações em violações de direitos
humanos entre 1946 e 1988, o que inclui o período do
regime militar, de 1964 a 1985.
Ao instalar a comissão, a presidente Dilma Rousseff, detentora de uma biografia fantástica de luta pela
liberdade, de cidadã presa e torturada durante o regime
militar, emocionou-se e chegou às lágrimas.
Essa comissão, ela destacou, não é motivada
pelo revanchismo, pelo ódio ou pelo desejo de reescrever a história de uma forma diferente do que aconteceu. A motivação da comissão é permitir que a atual
geração e as novas gerações conheçam a totalidade
de sua história.
Ao lado de quatro ex-presidentes do país, a presidente Dilma foi firme ao afirmar que o Brasil deve
trabalhar unido para que o país se aproprie completamente da sua história.
A presidente Dilma se emocionou e emocionou
a todos ao dizer que o Brasil merece a verdade e que
merecem a verdade aqueles que perderam amigos e
parentes e que continuam sofrendo.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que
participou dessa cerimônia ao lado dos ex-presidentes
Fernando Henrique Cardoso, do nobre presidente deste
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Senado, senador José Sarney, e do senador Fernando
Collor, considerou que a Comissão da Verdade representa um passo importante que a sociedade deu na
conquista da democracia.
E ele tem razão.
Criada pela Lei 12.528, de 18 de novembro de
2011, a Comissão Nacional da Verdade irá trabalhar
com investigações pelo prazo de dois anos, para em
seguida apresentar uma conclusão que identifique e
torne público, sem caráter punitivo, as estruturas, os
locais, as instituições e as circunstâncias relacionados
à prática de violações de direitos humanos.
Um texto produzido pelo Núcleo de Preservação
da Memória Política de São Paulo aponta que o primeiro objetivo de uma Comissão da Verdade é descobrir,
esclarecer e reconhecer os abusos do passado, dando
voz às vítimas.
Deve estabelecer um registro apurado do passado histórico, por meio de testemunho das vítimas que,
muitas vezes ainda hoje, permanecem em silêncio. É
ouvindo essas vítimas que poderemos constituir a “história silenciada” desse período sombrio.
Mas uma Comissão da Verdade tem também
o objetivo de combater a impunidade, ao revelar as
causas e as motivações do regime que cometeu os
atos de violência e repressão, identificando aqueles
que foram os responsáveis pelos abusos cometidos.
Com isso, diz o estudo, além de desvendar as responsabilidades no passado, pode ajudar grandemente
a definição de uma nova política pública de transparência e de combate à impunidade, e de definições no
estabelecimento de políticas públicas de reparações
individuais e ou coletivas.
A Comissão da Verdade deverá ainda restaurar
a dignidade e facilitar o direito das vítimas à verdade,
e promover, por meio do relatório final, o reconhecimento público e oficial de abusos cometidos, de forma
a contribuir para a Justiça.
Srs. Senadores, ao longo dos anos, desde 1974,
há Comissões da Verdade sendo formadas em todo o
mundo, sob diversos nomes.
Na Argentina, Uganda e Sri Lanka, por exemplo,
tiveram o nome de “Comissão Nacional sobre os Desaparecidos”; no Equador, no Haiti, nas Ilhas Maurício,
no Paraguai e em Togo foi “Comissão da Verdade e da
Justiça”; na Guatemala teve o nome de “Comissão do
Esclarecimento Histórico”, e em muitos outros países
(África do Sul, Chile e Peru, por exemplo) ela recebeu
o nome de “Comissão da Verdade e da Reconciliação”.
Aqui, no Brasil, chama-se Comissão Nacional
da Verdade e marca um processo de transição democrática.
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Como bem ressaltou a presidente Dilma, a solenidade de instalação da Comissão da Verdade é a
celebração da transparência e uma iniciativa do Estado
brasileiro e não apenas uma ação de governo. É uma
ação de diversos governos e de ações populares ao
longo dos anos.
Fazemos coro à presidente quando ela diz que
todo o processo que culminou na Comissão da Verdade
iniciou-se nas lutas do povo brasileiro, pelas liberdades democráticas, pela anistia, pelas eleições diretas,
pela Constituinte, pela estabilidade econômica, pelo
crescimento com inclusão social. Foi realmente um
processo construído durante cada um dos governos
eleitos depois da ditadura.
Assim como também é resultado de um processo
democrático a Lei de Acesso à Informação, que passa
a vigorar hoje como uma expressão da transparência
do Estado, uma garantia básica de segurança e uma
proteção para o cidadão.
Com essa lei os dados relativos a violações de
direitos humanos já não poderão ser reservados, secretos ou ultrassecretos. Ao contrário: a Lei de Acesso
à Informação garante à população o direito de conhecer
os atos de governo e de Estado por meio das melhores tecnologias de informação. É, de fato, uma lei de
transparência obrigatória.
Por todos esses fatos, cumprimentamos aqui,
na figura dos ex-presidentes do regime democrático,
na figura dos nobres senadores e representantes da
população brasileira, na figura dos sete integrantes
empossados hoje na Comissão da Verdade, todos os
cidadãos brasileiros por essa conquista histórica.
Nossa defesa é de que a Verdade, a Justiça e a
Reparação configuram uma unidade integral e indivisível e seu conjunto é a melhor maneira de se concretizar uma democracia.
Muito obrigado
Integrantes da Comissão da Verdade /Para conhecimento
Cláudio Fonteles - Mestre em Direito pela Universidade de Brasília (1983), foi procurador-geral de República entre 2003 e 2005. Como subprocurador-geral
da República atuou no STF, na área criminai. Em 1991,
coordenou a Câmara Criminal e a antiga Secretaria de
Defesa dos Direitos Individuais e Interesses Difusos Secodid (1987). Atuou no movimento político estudantil
como secundarista e universitário e foi membro grupo
Ação Popular (AP), que comandou a União Nacional
dos Estudantes (UNE) na década de 60;
Gilson Dipp - Bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, é ministro do STJ (1998) e do TSE (2011). Foi juiz
do TRF da 4a Região (1989) e presidente da institui-
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ção (1993-1995). Atuou como Corregedor Nacional de
Justiça (2008-2010);
José Carlos Dias - Graduado em Direito pela
Universidade de São Paulo (USP), foi ministro da Justiça (1999-2000) e presidente da Comissão de Justiça
e Paz de São Paulo, na qual atua como conselheiro.
Atuou ainda como secretário de Justiça do Estado de
São Paulo (1983-1987);
João Paulo Cavalcanti Filho - Graduado em Direito, atua como advogado, escritor e consultor. Foi
presidente do CADE, ministro interino da Justiça e
secretário-geral do Ministério da Justiça;
Maria Rita Kehl - Doutora em psicanálise pela
PUC (1997), atua como psicanalista, ensaísta, crítica
literária, poetisa e cronista brasileira. Foi editora do
Jornal Movimento, um dos mais importantes nomes do
jornalismo alternativo durante o regime militar no Brasil;
Paulo Sérgio Pinheiro - Doutor em Troisiéme
Cycle, Doctoral ès études politiques, pela Universite
Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), é professor, escritor e
consultor. Foi secretário especial de direitos humanos
e relator do Programa Nacional de Direitos Humanos
- PNDH (1996 e 2002). Atuou como relator da ONU
para a Situação dos Direitos Humanos, em Burundi
(1995-1998) e em Myanmar (2000-2008), e foi um dos
representantes da sociedade civil na preparação do
projeto da Comissão da Verdade. É relator da Infância
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e
membro do Conselho Curador da Empresa Brasil de
Comunicação - EBC;
Rosa Maria Cardoso da Cunha – Doutora em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa
do Rio de Janeiro (IUPERJ), é advogada criminalista,
professora e escritora. Foi membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (1999-2002) e
subsecretária de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(1991-1994).
Sr. Presidente, gostaria ainda, nesta tarde, de
apresentar meus cumprimentos à professora e economista Maria da Conceição Tavares pelo merecido
prêmio recebido nesta quinta-feira, pelas mãos da
presidenta, Dilma Rousseff.
A professora recebeu o prêmio Almirante Álvaro
Alberto para Ciência e Tecnologia, no Palácio do Planalto. Essa premiação é destinada ao reconhecimento de pesquisadores brasileiros por seus trabalhos
desenvolvidos em favor do avanço da ciência e pela
transferência de conhecimento da academia ao setor
produtivo.
Na homenagem, a presidenta Dilma Rousseff
destacou ter sido aluna da professora Maria da Conceição Tavares e afirmou que a tem como referência, pelo
seu compromisso com o desenvolvimento do Brasil.
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A professora Maria da Conceição Tavares é doutora em Economia da Indústria e da Tecnologia pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro e já foi deputada federal pelo Estado do Rio. É também autora
de diversos livros sobre desenvolvimento econômico.
Ao agradecer o fremiu, Maria da Conceição Tavares ressaltou o desempenho positivo do Brasil com
relação ao enfrentamento da crise internacional e desejou à presidenta sucesso na condução de estratégias
de desenvolvimento nacional.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ouvintes e telespectadores da Rádio e da
TV Senado, ocupo a tribuna de Casa hoje para exaltar
uma iniciativa que considero bastante elogiável e que
tem enorme alcance social.
Não se trata de algo novo, mas certamente tem
no novo a sua essência.
Estou me referindo ao Projeto Cidadania e Justiça
na Escola, uma iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros voltada à primeira infância e que procura
incutir na criança, desde logo, noções de seus direitos
e deveres para que ela seja no futuro um cidadão ou
uma cidadã consciente se seu papel na sociedade.
A proposta tem o aval do Ministério da Justiça e
busca modernizar e qualificar a prestação do serviço
judiciário por meio da Secretaria de Reforma do Judiciário. Essa proposta tem promovido reformas legislativas e de gestão do Sistema de Justiça.
A Emenda Constitucional n° 45, de 2004, promoveu a Reforma do Judiciário que contemplou também
a assinatura do 2º Pacto Republicano de Estado, que
foi firmado entre os presidentes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em 2009.
Com isso, o governo federal ampliou anda mais a
sua preocupação em produzir novos instrumentos legais
e desenvolver políticas públicas voltadas à consolidação de uma Sistema de Justiça mais acessível, ágil e
eficaz, tendo em mente a atenção especial à proteção
e afirmação dos direitos fundamentais da população.
O programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania - PRONASCI contempla ações de democratização e acesso à Justiça em todos os níveis.
Este é, inclusive, o principal instrumento do Ministério da Justiça que busca contribuir para a diminuição da violência e a construção de uma sociedade
mais harmônica.
O Projeto Cidadania e Justiça na Escola pretende contribuir para isso, promovendo também uma
aproximação bastante salutar entre os magistrados e
a sociedade.
Este mesmo programa edita regularmente a revista Brazilzinho – Cartilha da Justiça, uma revista em
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quadrinhos voltada para o público infantil que é uma
resposta do Ministério da Justiça à constatação feita
pela Associação dos Magistrados Brasileiros de que
a maior parte da população brasileira não conhece
– como deveria conhecer – seus direitos, deveres, e
tampouco as atribuições e o funcionamento do Poder
Judiciário brasileiro.
Ou seja, a sociedade se sente distante da Justiça, porque não conhece a Justiça.
Esta cartilha – busca fazer esta aproximação.
Ela contém belas e didáticas ilustrações em linguagem simples, direta, e, bem ao gosto da criançada,
mostra de maneira divertida e pedagógica, quais são
os direitos e deveres de cada cidadão, e o papel que
cada poder -Executivo, Legislativo ou Judiciário exercem na sociedade.
Mostra também a hierarquia destes poderes, a
competência e limites de cada um.
Para que este aprendizado chegue à população, as crianças, alunos do ensino básico, foram as
escolhidas.
E esta escolha não se deu por acaso. Ela se deu,
porque as crianças são e serão sempre multiplicadores
do conhecimento. Nestas e nas próximas gerações.
A cartilha Brazilzinho foi lançada inicialmente
em 1992 e já chegou a aproximadamente 13 milhões
de alunos.
Ela também foi elaborada de acordo com os preceitos de currículo escolar estabelecidos pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
O alcance social e educativo da cartilha, como disse antes, é incomensurável mas, segundo o Ministério
da Justiça, até 2010, ela estava presente em apenas
19 dos 27 estados e no Distrito Federal.
Digo apenas porque, diante do enorme alcance
social, ela já deveria estar presente em todo o país.
Mas quero ressaltar também Senhor (a) Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,
Quero ressaltar que no Acre o Programa Cidadania e Justiça Também se Aprende na Escola, foi
lançada na manhã desta quinta-feira no auditório do
Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em
uma cerimônia da qual participaram os membros do
Poder Judiciário Acreano, convidados e, principalmente, algumas dezenas de alunos da 5a série do ensino
fundamental de escolas municipais de Rio Branco.
Por sinal, Carlos Eduardo Montes Pinto, um menino muito inteligente, de dez anos de idade, foi o escolhido foi o escolhido para fazer uma saudação aos
presentes e deu um show de desenvoltura e conhecimento disso tudo o que estamos falando.
Por esta demonstração, certamente Carlos Eduardo será no futuro um adulto consciente de seus di-
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reitos e deveres neste país que o aguarda no futuro e
que certamente ajudará a construir a nação que todos
nós sonhamos.
Se as crianças foram até a sede do Poder Judiciário Acreano, o Projeto Cidadania e Justiça na Escola
irá até as crianças.
A ideia é essa mesmo.
Magistrados, juizes, desembargadores, e colaboradores, deixarão em alguns momentos seus gabinetes,
seus milhares de processo em tramitação e irão para
as salas de aula, proferir palestras, irão ensinar a cerca de mil crianças de dez escolas municipais de Rio
Branco inicialmente, quais são os seus direitos, seus
deveres, e como funcionam os poderes constituídos
deste gigante país federativo e tão complexo em suas
estruturas enquanto Estado, e um Estado democrático
de fato, e de direito.
Aqui mesmo nesta Casa, já tivemos a oportunidade de receber com orgulho crianças de escolas públicas que vieram até aqui para conhecer o Congresso
Nacional - O Senado, a Câmara dos Deputados.
Isso está sendo multiplicado. No Acre, esta preocupação de aproximar a população do Poder Judiciário
também não é nova.
Foi na gestão do atual senador Jorge Viana, da
qual tive o privilégio e o prazer de integrar como secretário de Comunicação, que o desembargador Arquilau
de Castro Melo instituiu o Projeto Cidadão, uma iniciativa que envolve parceiros públicos ou privados, a
sociedade civil organizada, para assegurar cidadania
plena ao povo do meu querido Acre.
Por este programa, anualmente milhares de pessoas de todas as faixas etárias e condição social, tem
a oportunidade de obter documentos como carteira de
identidade, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho
e tantos outros documentos essenciais no cotidiano
do cidadão.
O Projeto Cidadão propicia ainda o sonho de milhares de homens e mulheres que sonham em ter a sua
situação civil regularizada, por meio de casamentos
coletivos, que já viraram tradição no Acre, nos quais o
casal obtém a certidão de casamento e o estado civil
que tanto desejavam.
De quebra, o Projeto Cidadão oferece ainda atendimentos médicos, vacinação, corte de cabelo e, além
de outros serviços, promove palestras e distribui informativos sobre prevenção de Doenças Sexualmente
Transmissíveis e Aids, as DSTs, gravidez na adolescência, e outros temas não menos importantes.
A Justiça Itinerante também é uma outra iniciativa
louvável do Poder Judiciário Acreano, que faz com que
os direitos do cidadão sejam assegurados ainda em
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sua cidade, em seu bairro, por meio de conciliadores
disponibilizados pelo Tribunal de Justiça.
Esta iniciativa desburocratiza, agiliza e assegura acordos amigáveis entre as partes que estejam em
conflito.
A Justiça Itinerante semeia a paz a paz e a concórdia e ainda desafoga etapas posteriores do trâmite
judiciário que todos nós sabemos é complexa, lenta e
onerosa para os cofres públicos.
Mas não posso deixar de dizer também, Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, que o
Projeto Cidadania e Justiça na Escola está sendo implantado, a partir de hoje no Acre, graças aos esforços pessoais dos desembargadores Adair Longhini,
presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre,
e Eva Evangelista de Souza, diretora da Escola da
Magistratura do Acre.
Para isso, além da cartilha Brazilzinho, outros
materiais didáticos também serão utilizados neste
projeto, como a exibição de vídeos educativos sobre
diversos temas, distribuição do Estatuto da Criança e
do Adolescente, exemplares da Constituição Federal
e muitos outros recursos com este mesmo objetivo.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero me congratular com o presidente do Tribunal
de Justiça do Estado do Acre, desembargador Adair
Longhini, com a Diretora da Escola da Magistratura do
Estado Acre, desembargadoras Eva Evangelista de
Souza, com os demais desembargadores e magistrados daquela Corte, por tão louvável iniciativa.
Tanto o desembargador Longhini, quanto a desembargadora Eva Evangelista, não se cansam de
afirmar que “não basta aplicar a justiça, aos olhos cegos da lei, ou seja, a fazer justiça sob a mira da caneta fria e às vezes até insensível; É preciso promover
a Justiça, levando em conta os aspectos humanos e
sociais que envolvem a sociedade”.
Iniciativas como estas que tive o prazer de esmiuçar neste pronunciamento, devem inspirar outras
iniciativas que possam contribuir cada vez mais para
a consolidação do papel que o Poder Judiciário deve
desempenhar para o fortalecimento de uma consciência crítica e mais definida de direitos e deveres,
pressupostos essenciais, fundamentais mesmo, para
o pleno exercício da verdadeira cidadania.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Anibal Diniz, a sua solicitação
será atendida na forma do Regimento.
Está inscrito como Líder o Senador Walter Pinheiro e, em seguida, o Líder Romero Jucá. (Pausa.)
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Por permuta realizada, passamos a palavra, ao
Líder do PMDB, Senador Romero Jucá. Em seguida,
o Líder do PT, Senador Walter Pinheiro.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, agradeço ao Senador Walter
Pinheiro pela permuta.
Falarei rapidamente, Sr. Presidente, para tratar
de três temas.
Primeiro, registrando a importância da comissão
especial que está tramitando na Câmara dos Deputados, discutindo projeto de minha autoria, o Projeto de
Lei nº 1610, que regulamenta a mineração em área
indígena.
Como todos sabem, a Constituição de 1988 autoriza a mineração em área indígena, mas registra que
uma lei vai definir como a autorização congressual se
dará para que ocorra a mineração em terra indígena. E esse meu projeto de lei, de 1996, aprovado por
unanimidade aqui no Senado, foi para a Câmara dos
Deputados e já tramita em várias comissões.
Agora, uma comissão especial, no último estágio,
presidida pelo Padre Ton e relatada pelo Deputado Federal Édio Lopes, do PMDB de Roraima, que conhece
a realidade da Amazônia, que conhece a realidade
das comunidades indígenas, e que está fazendo um
grande trabalho. Essa comunidade, Presidente Paulo
Paim, está ouvindo todos os segmentos. Esteve, alguns dias atrás, em São Gabriel da Cachoeira, no rio
Amazonas, ouvindo a comunidade indígena. Esteve
também em Presidente Figueiredo. E esta semana
parte da Comissão encontra-se no Canadá, avaliando as experiências de mineração em terra indígena no
Canadá, que tem uma legislação parecida com essa
legislação brasileira que queremos implantar. Além
disso, Deputados já estiveram na Austrália, avaliando
os impactos e a forma de atuação da mineração em
comunidades indígenas daquele país.
Vale registrar que, tanto na Austrália como no
Canadá, as comunidades indígenas cresceram. Elas
tiveram um papel relevante nesse processo do rendimento da mineração e evoluíram bastante através de
posições que geraram atividades econômicas para a
comunidade indígena.
Então, quero aqui registrar a importância desse
debate. Para o Brasil, é muito importante fazer a regulamentação desse artigo da Constituição, porque é
fundamental que cada comunidade indígena tenha a
opção de querer ou não querer que haja mineração
em suas terras.
Quero dizer que a lei pretende fazer licitação
pública para que seja autorizada a mineração. Haverá
pagamento de royalties ao Poder Público e também
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à população indígena. Ganhará o direito à mineração
aquele que pagar mais à comunidade indígena. Portanto, haverá uma licitação acompanhada pelo Ministério Público. Haverá todo o cuidado ambiental, todo
o cuidado antropológico da Funai.
Ou seja, é uma lei que prevê uma série de pré-requisitos de acompanhamento e de fiscalização e
que terá também a posição atenta do Congresso Nacional, porque cada alvará terá que ser autorizado pelo
Congresso Nacional. Havendo qualquer risco para a
comunidade indígena, havendo qualquer problema,
poderá o Congresso Nacional suspender de pronto
essa autorização, portanto, preservando as comunidades indígenas.
Eu gostaria de registrar o excelente trabalho feito
pela comissão especial e dizer que essa matéria deverá voltar ao Senado, porque a proposta da Câmara
dos Deputados está fazendo modificações nessa proposta minha, do Senado Federal. Portanto, o Senado
dará a última palavra, como Casa revisora, logo após
a aprovação dessa matéria, que eu espero que ocorra este ano.
O segundo registro que eu gostaria de fazer, Sr.
Presidente, é que nós estaremos, no sábado, na cidade
de Caracaraí, no interior de Roraima, inaugurando uma
linha de transmissão que leve energia para o interior do
Estado. Batalhei esses recursos, conseguimos recursos no BNDES, para interiorizar a energia de Roraima.
Energia é um dos grandes desafios do nosso interior,
porque os sistemas hoje, no interior, são isolados,
são sistemas a óleo diesel, que poluem, que não têm
qualidade, onde falta muita luz. E o Governador José
de Anchieta estará inaugurando essa obra do linhão
de energia de 69kV, que abastecerá os Municípios de
Iracema, Mucajaí e Caracaraí.
Então, fico feliz por ter contribuído com esse trabalho. Estaremos lá na inauguração, como estaremos
também na inauguração, segunda-feira, do novo armazém alfandegado da Infraero, no Aeroporto Internacional
de Boa Vista. Desde 2009, nós lutamos por essa obra.
Fomos atrás da Infraero, batalhamos e conseguimos
os recursos, e a obra está sendo entregue na próxima
segunda-feira, permitindo, assim, que esse armazém
alfandegado dê sustentação à Área de Livre Comércio e à ZPE de Boa Vista. Portanto, é um instrumento
importante para o comércio, para a importação, enfim,
para a atividade econômica do nosso Estado.
Eu quero agradecer ao Presidente Gustavo do
Vale e à direção da Infraero, que estará em Boa Vista,
na segunda-feira, exatamente fazendo essa inauguração, entregando essa obra importante para a economia do Estado.
Eram esses registros que gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Romero Jucá, que fez o seu
pronunciamento. Houve uma permuta entre o Senador
Romero Jucá e o Senador Walter Pinheiro.
Agora, o Senador Walter Pinheiro e, em seguida,
o Senador...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – (Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eles fizeram uma permuta.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Ô Acir, intercalado
significa dizer que o próximo vai ficar calado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados... Perdão! É
o velho vício, Paim, da nossa Câmara! Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quero, neste fim de tarde, falar
um pouco sobre este dia, dia 17, que é comemorado
pela União Internacional de Telecomunicações (UIT)
como o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação.
O dia de hoje, para uma quinta-feira, foi extremamente agitado, com uma boa reunião da CPMI e com
discussões importantes na Comissão de Agricultura,
tão bem conduzida pelo nosso Líder Acir Gurgacz, que
começou a reunião às 8 horas, numa demonstração
da importância do tema ali tratado.
Como trata de coisas do campo, Senador Acir,
creio que é correto que a reunião da Comissão comece cedo, porque, logo cedo, os agricultores estão
antenados.
E o tema que estamos discutindo é muito importante, pois trata da solução definitiva para essas
questões que envolvem financiamento, crédito, renegociação de dívidas, enfim, uma série de coisas relativas ao campo do Brasil. E há também a situação de
calamidade provocada tanto pelo excesso de chuvas
em determinadas regiões, como pela seca no Nordeste.
Como eu estava dizendo aqui, Senador Paulo
Paim, no dia de hoje, comemora-se uma data importantíssima por conta do avanço que alcançamos nessa
área, debatendo a tecnologia da informação, as comunicações, a era da emancipação de diversas frentes.
O tema faz sentido principalmente quando tratamos da crescente participação da mulher na sociedade
brasileira e na sociedade mundial. Esses avanços são
responsáveis pela demanda cada vez maior por parte
das mulheres em relação aos veículos de comunicação e aos instrumentos e ferramentas da comunicação.
Tratamos muito do crescimento do número de lares
chefiados por mulheres, o que, efetivamente, demanda
uma ampliação na participação na área tecnológica,
no mercado de trabalho. Hoje, a mãe é também chefe
de família, é trabalhadora. É importante a lembrança
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da União Internacional de Telecomunicações (UIT) de
que esse crescimento tem sido responsável também
pelo crescimento do uso da banda larga móvel em
2011, quase 100%, Paulo Paim, em relação ao ano
anterior. Portanto, registra-se um número expressivo
de mulheres que passou a fazer parte de um contexto de utilização diária de veículos de comunicação, de
ferramentas do novo tempo e de acesso à informação.
Foram 41,1 milhões de acessos contra 20,6 milhões
em 2010.
Pesquisas feitas pela Huawei, uma das fabricantes
de equipamentos nessa área de telecomunicações, e
pela própria Consultoria de Telecomunicações Teleco
trazem informações importantes. O registro fundamental é o de que 84% da população brasileira vivem
em áreas cobertas por banda larga móvel. Oitenta e
quatro por cento vivem em áreas cobertas por banda
larga móvel! Isso significa um aumento de 15,7%, de
quase 16%, em relação a 2010.
O percentual de Municípios no Brasil com acesso
à Internet rápida móvel chegou a 48,6%. É importante
lembrar que, em 2010, esse índice era de 23,4%. Quando, por exemplo, o Senador Renan fez o relatório dele
sobre o comércio eletrônico, fiz questão de registrar
que, na relação 2011/2010, nove milhões de pessoas
a mais adentraram a Rede Mundial de Computadores
para fazer compras eletronicamente. Desses nove milhões de pessoas, 60% vêm da classe C. Aqui, dei um
dado exatamente a partir do que significa a entrada
desse movimento de mulheres no sistema de comunicações. Nesse outro particular, tratamos da mudança
econômica ou da relação social ou da distribuição de
renda, com o ingresso de 60% desses nove milhões
exatamente no comércio eletrônico.
Essa Consultoria estima ainda que, neste ano, os
acessos à banda larga no País cheguem a 73 milhões,
número que deve subir, numa perspectiva obviamente
tímida, para 124 milhões, em 2014.
Hoje, no Brasil, 20,9% das receitas das operadoras provêm dos serviços de dados, número menor
do que a média do Japão, é óbvio. São 50% no Japão. Nos Estados Unidos, em compensação, já cai um
pouco para 40% e, na Europa, para 30%. É óbvio que
estamos falando de três grandes centros avançados
tecnologicamente, que fizeram uso dessas ferramentas muito tempo antes de nós. Mesmo assim, estamos
chegando junto, apesar de todas as disparidades e
desigualdades.
Ainda de acordo com a pesquisa, a banda larga
fixa cresceu 19,6% em um ano no Brasil, passando
de 13,8 milhões de acesso, em 2010, para 16,5 milhões, em 2011. No ano passado, a porcentagem de
Municípios brasileiros com disponibilidade de banda
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larga – portanto, com uma oferta em alta velocidade
– era de 99,8% contra 81%, em 2010, segundo esse
próprio estudo.
O crescimento é bem maior do que a média mundial, que foi de 26,2%, de acordo com a própria União
Internacional de Telecomunicações (UIT). Apesar desse crescimento, o Brasil ainda ocupa a 73ª posição no
ranking dos 154 países que têm mais domicílios com
acesso à Internet, segundo o novo mapa de inclusão
digital divulgado pela própria Fundação Getúlio Vargas.
De acordo com o levantamento, apenas 33%
das moradias brasileiras contam com acesso à Rede
Mundial de Computadores. Ainda estamos atrás do
Uruguai e do Chile e à frente apenas do México, da
África do Sul e da Índia.
Há outros pontos importantes. Nós poderíamos
citar, por exemplo, que os quatro primeiros países
com mais moradias com acesso à Rede Mundial de
Computadores são países situados numa banda do
mundo que todo mundo aprendeu a olhar com certa
acuidade: a Suécia, a Islândia, a Dinamarca e a Holanda. Lá, mais de 90% dos domicílios têm acesso à
Internet. Na Suécia, a mais bem colocada, 97% das
casas têm acesso à Internet, inclusive na região mais
remota da Suécia, meu caro Paulo Paim.
Tive a oportunidade, inclusive, de verificar isso in
locu. Por isso, temos feito um esforço enorme para que
o leilão da Anatel, que vai disponibilizar novas faixas
de frequência, abra imediatamente a frequência de 450
MHz, para que a gente tenha a oportunidade de, em
diminuindo a frequência, ampliar o raio de cobertura
e de chegar às zonas remotas. Fiquei contente, porque soube que uma das empresas suecas que opera
exatamente nas regiões remotas daquele país tem
procurado se habilitar para disputar o leilão no Brasil,
ampliando, assim, a oferta de players, de empresas,
de operadores para essa área de telecomunicações
em nosso País.
Um dos entraves à universalização da Internet entre nós é o fato de o Brasil ser um dos países do mundo com maior carga tributária, tanto sobre os serviços
de energia, como sobre os serviços de comunicação.
Energia é insumo básico para o desenvolvimento, e
telecomunicações idem, apesar de muita gente não
raciocinar assim.
De acordo com a Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (Firjan), a tarifa industrial de
consumo de energia elétrica chega a uma média de
R$329,00 por megawatt/hora.
Portanto, são 53% acima da média global. Nos
Estados Unidos, 117; na Alemanha, 283. Estou me referindo a esse valor por megawatt, no caso específico
de cada país, fazendo a devida conversão.
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Felizmente, o Governo se esforça para mudar. A
carga tributária para telecomunicações ainda atinge,
meu caro Paulo Paim, algo em torno de 42%, 43% da
conta de telefone ou da conta do serviço, até porque,
hoje, não falamos mais em voz, falamos em quadribanda, quadriplay, enfim, serviços de dados, voz, Internet.
E é importante lembrar, por exemplo, outros serviços
como mensagens. Hoje, você tem uma ferramenta que
não é mais só um aparelho telefônico. Então, esse esforço do Governo para impulsionar a atividade econômica tem sido importante e decisivo nesse campo de
batalha para superarmos essas dificuldades.
Além da redução dos custos de energia para o
setor produtivo, a equipe econômica examina também
esses encargos, de que forma podem ser retirados da
conta do telefone. Aliás, nesse novo tempo, não falamos mais nem por telefone, mas em móvel ou até em
smartphone. Há várias utilizações ou nomenclaturas
a partir de uma realidade completamente diferente.
Então, nós temos até o que comemorar neste dia
internacional. A Câmara aprovou anteontem projeto
que torna crime a invasão de computadores, violação
de senhas, obtenção de dados e autorizações. As
ações dos hackers. Aprovamos aqui várias leis como
a própria questão do audiovisual brasileiro, a TV por
assinatura, a possibilidade de ampliar essa gama de
serviço, a entrada da TV digital, diversas outras frentes importantes, permitindo também um novo acordo
para essa expansão de banda larga.
Continuo insistindo na nossa esperança com a
construção do anel ótico ali, na região Norte; a implantação de cabos de fibra ótica, principalmente no
Norte, Nordeste e Centro-Oeste; o fato inclusive de
trabalharmos de maneira mais crescente, no sentido
de capilarizar os serviços não só para chegarmos ao
atendimento de uma operadora de telecomunicações
Mas eu quero comemorar esse Dia Internacional
das Telecomunicações muito mais em outra linha: na
possibilidade efetiva de você usar essas ferramentas
para levar serviços, serviços de saúde, de educação,
de segurança; serviços de informação para, por exemplo, alterações climáticas, para agricultura e até para
prevenção de desastres. Serviços importantes, meu
caro Paulo Paim, de telemedicina, de teleimagem. Em
lugares onde você não pode ter uma estrutura que
permita um atendimento à altura, você pode transmitir
para os grandes centros; portanto, estabelecendo novos
parâmetros. Serviços como bancarização, permitir que
através dessa nova ferramenta o banco se desloque;
que as pessoas possam receber o seu Bolsa Família,
o seu crédito da agricultura familiar onde vivem, onde
laboram, sem a necessidade de se deslocarem quilômetros e quilômetros de distância para uma agência
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bancária, e poderem fazer a transação ali, no mesmo
local onde vivem.
Portanto, acho que é fundamental que essas
questões sejam tratadas de maneira a entender que
o dia 17 de maio, comemorado de forma muito, eu diria até entusiasmada por parte da OIT, tem a ver com
essa grande revolução.
E eu quero encerrar, meu caro Paulo Paim, fornecendo um dado aqui bem comparativo. O Senador
Acir Gurgacz viajou comigo este Brasil inteiro; eu,
ele, o Senador Vital e o Deputado Arlindo Chinaglia.
E, quando se faz a comparação desse setor com o
Orçamento, dá para ver a força desse setor, Senador
Acir. Eu estou falando de uma área que hoje, ou de
um segmento da economia, que movimenta R$150
bilhões por ano. E olha que eu não estou incluindo
aí o sistema de radiodifusão. Se eu botar o sistema
de radiodifusão, vai aumentar um pouquinho mais, e
esse pouquinho mais, Senador Acir Gurgacz, vai ficar
maior do que o investimento que está previsto no Orçamento da União. O Orçamento da União para 2012
é de R$165 bilhões. Dos R$165 bilhões, R$106 bilhões
advêm das estatais. Portanto, só em relação ao setor
de telecomunicações, somado com o setor de radiodifusão, compreendendo a área de comunicação – e
é óbvio que eu não estou botando aí, Senador Renan,
os R$20 bilhões movimentados no comércio eletrônico no ano passado –, eu já estaria falando em quase
R$200 bilhões. Portanto, essa área, sozinha, superou
o que nós temos de investimento para o ano de 2012
na previsão do Orçamento da União.
Portanto, o que temos de comemorar é esse movimento na economia, esse facilitar da vida das pessoas. Mas muito tem que se cobrar e muito tem que
se buscar, porque precisamos chegar, Senador Jorge
Viana, com esse mesmo serviço a todos os rincões,
a todos os lugares: no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no interior deste País. Não há mais por que se
tratar essa coisa a partir de grandes centros.
Lembro-me que, num tempo não muito distante,
quando se falava nesse tipo de serviço, todo mundo
só imaginava ali, na Paulista, ou em Brasília, ou até
nos grandes centros, ainda que nas capitais do Norte e Nordeste; mas sempre mesmo nas capitais, nos
centros. Na periferia das capitais nem sequer se falava
disso. Porque diziam: “Não, o problema é que a gente
tem uma defasagem em relação ao resto do mundo”.
Hoje, estamos tratando isso no mesmo momento em que o mundo inteiro está tratando. Não há mais
necessidade, Jorge Viana, de nos enrolar, parecendo
aquela relação do português com índio, que trocava
caixa de fósforos por espelho.
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Basta ver pelos aparelhos que nós usamos, Senador Renan. Quem não se lembra do tijolão, aquele
aparelho que inclusive no nome havia um PT, Senador
Jorge Viana? O PT550. Parecia um tijolo. Veio para o
Brasil como uma verdadeira desova. Na medida em
que centros mais avançados, como os Estados Unidos
da América, como o centro europeu partiam para utilizar equipamentos muito mais modernos, ágeis, mais
leves, a indústria desovava esses equipamentos aqui
no Brasil. Agora, estamos inclusive vivendo o mesmo
momento de lançamento dessas novidades; portanto,
em qualquer lugar.
Agora, não queremos ser apenas mercado consumidor. É necessário que as empresas adotem postura, porque de nada adianta, Senador Renan, distribuir
tablets, smartphones e mais não sei o quê se a rede
não estiver chegando, se não houver disponibilidade
de banda larga em cada lugar. Se não vamos continuar convivendo com a mesma lógica de sempre: na
mão de poucos e concentrado nos grandes centros.
Um aparte ao Senador Jorge Viana e aí encerro,
meu caro Senador Paulo Paim, meu pronunciamento
nesta tarde.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Faço questão, meu caro Líder, de aparteá-lo. V. Exª é nosso Líder
nesta Casa e um dos Parlamentares que trouxeram
da Câmara essa luta e que tem qualificado o debate
aqui, no Senado. Essa área que V. Exª conhece tanto
e a qual se dedica por toda a vida tem tido grandes
avanços graças também ao nosso Governo, ao nosso
País e ao momento em que estamos vivendo. Tenho
falado que, talvez, essa seja a única área com a qual
já entramos, de fato, no séc. XXI, quando o tema é a
comunicação, é a revolução das possibilidades que o
uso de tecnologias está permitindo. Mais do que isto:
essa área está ajudando para que o mundo fique mais
democrático, para que as relações aconteçam. É óbvio
que ainda há desafios enormes pela frente, mas devo
dizer que, no caso brasileiro, é visível que nós estamos
conseguindo – seja no Acre, onde ainda temos muito o
que avançar – fazer com que haja uma política de País,
de inclusão, nessa conquista que a evolução humana
nos trouxe já para o séc. XXI, como um programa tão
importante quanto o Luz Para Todos. Eu me lembro
no Acre, há algumas décadas, quando eu ainda era
criança, que se demorava um dia inteiro para se falar
através da radiofonia. Buscavam-se dois auxiliares no
caminho. Normalmente, uma radiofonia em Cuiabá e
outra em Goiás para poder falar com o Rio de Janeiro,
que era a capital. O Acre era território naquela época.
Então, a situação era de extrema dificuldade. Hoje,
estamos vendo que o Brasil começa a ser referência
também nessa área para o mundo, mas tem muito o
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que avançar. Esta minha intervenção, Senador, este
meu aparte, é para parabenizar V. Exª e para dizer que
esta semana tivemos um debate na Comissão de Meio
Ambiente, Fiscalização e Controle. Um dos convidados
mencionou, quando a gente estava discutindo projetos
de inovação, que tem de haver maior participação do
setor privado nessa história e, principalmente, desenvolvimento de pesquisa. Usou como exemplo a Coreia.
O governo investe lá mais ou menos 2%, 1,5% do PIB,
que é um pouco do que está acontecendo aqui, mas o
setor privado é quase três vezes isso. Aqui, no Brasil,
não temos esse envolvimento que certamente precisamos ter. Para concluir, quero dizer a V. Exª – até para
que façam uso – que na semana que vem – e V. Exª já
atua nas redes sociais e faz um bom uso por conta de
sua vida –, na próxima terça, vou lançar minha página
na Internet. Terei também um endereço no Facebook
e no Twitter. O Presidente Lula, hoje, também, está
lançando a sua fanpage. Quero dizer, então, Senador,
que graças à sua militância e ao acompanhamento que
faz dessa área, desse setor, no mundo inteiro, temos
aqui, no Senado, permanente atualização de onde
estamos vindo e, especialmente, para onde podemos
ir, a fim de estarmos na vanguarda dos avanços que
a ciência e o conhecimento estão trazendo para todo
o povo. Muito obrigado e parabéns!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Obrigado.
Quero inclusive reafirmar que, graças a esse
avanço, no dia de ontem, demos outro passo significativo em relação ao acesso à informação, à grande
conquista: a disponibilização on-line de todos os atos,
de todos os fatos e de todas as atitudes.
Um abraço.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem. Esse foi o Líder Walter Pinheiro.
Conforme combinado, enfim, não é Senador Acir,
peço desculpas a V. Exª, porque foi um equívoco da
Mesa.
Passo a palavra, com satisfação, ao Senador
Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
nossos amigos que acompanham pela TV Senado e
pela Rádio Senado, antes de entrar no tema do meu
pronunciamento, comunico aos colegas Senadores
que fiz um pedido para incluir na Ordem do Dia a Proposta de Emenda à Constituição nº 34, de 2009, de
autoria do saudoso Senador Romeu Tuma, a PEC nº
34, de 2009.
A referida PEC altera o § 9º, do art. 144, da Constituição Federal, permitindo que os servidores policiais
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federais, rodoviários e civis, que são remunerados por
subsídios, recebam compensação securitária em razão
do exercício de atividades que geram risco de vida. O
Relator da matéria, Senador Antonio Carlos Valadares, já elaborou seu relatório com parecer favorável
à admissibilidade da proposta e, no mérito, pela sua
aprovação. Portanto, reforço aqui o meu apelo à Mesa
Diretora para que possamos apreciar essa matéria o
mais breve possível, fazendo justiça aos policiais e
uma justa homenagem ao saudoso Senador Romeu
Tuma, que tanto trabalhou em favor dessa categoria.
Nesta semana, Brasília recebeu prefeitos de todo
o País, que vieram em marcha por mais recursos para
os Municípios e para cobrar a efetivação de políticas
públicas mais descentralizadas, valorizando o poder
local na construção de uma nova realidade socioeconômica no País e – eu diria – de um novo pacto federativo.
A Marcha dos Prefeitos encerra-se hoje. Um dos
pedidos que os prefeitos fizeram para a Presidenta Dilma Rousseff foi a sanção integral ao Código Florestal.
O Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski, pediu à Presidenta Dilma a sanção integral do texto, como foi aprovado pela Câmara
dos Deputados, no último dia 26 de abril.
Creio que a avaliação desse pedido está sendo
feita de forma criteriosa pela Casa Civil, e a Presidenta
Dilma tem até o dia 25 de maio para sancionar ou vetar
a matéria, parcial ou integralmente, dando, assim, uma
resposta à sociedade brasileira. Os prefeitos que compareceram a Brasília possuem legitimidade para fazer
esse pedido, assim como sugerir um posicionamento
à Presidenta é direito de todo cidadão brasileiro, tanto
é que a mobilização a favor e também contra o veto
está tomando conta das redes sociais, da Internet e
das ruas do nosso País.
Precisamos resolver, em definitivo, a questão do
novo Código Florestal Brasileiro seja com veto parcial,
seja pela sanção integral, Senador Jorge Viana, que fez
um belíssimo trabalho relatando essa matéria, pois o
Brasil não pode ficar sem o Código Florestal Brasileiro. Precisamos desse novo Código Florestal para que
possamos levar legitimidade ao campo.
Pois não, um aparte, concedo com o maior prazer
ao Senador Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Senador
Acir, V. Exª, que preside a Comissão de Agricultura,
soube, talvez com a sua posição, a sua postura, primeiro, fazer a Comissão funcionar para fazer o debate
necessário desse tema. Em primeiro lugar, o Código
não está sendo alterado e modificado porque o Brasil
decidiu aperfeiçoar a sua legislação ambiental. Não, ele
está vindo, tem sua origem, temos que ser sinceros,
no problema da insegurança que o produtor hoje está
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vivendo, o pequeno, o médio e o grande; uma insegurança jurídica com muitas ações, em vários lugares,
por conta do passivo ambiental. Então, não adianta
fugir desse debate. É por isso que o Código está sendo modificado ou revisado, mas, obviamente, que é o
Código Florestal talvez a lei mais importante do ponto de vista ambiental. E V. Exª levou, fez o debate, e
digo aqui neste aparte que talvez tenha sido o melhor
exemplo da busca do entendimento, de fazer algo, de
decidir, de o Brasil tirar os agricultores da insegurança
e também tirar a preocupação daqueles que querem
a reafirmada defesa do meio ambiente, e também me
incluo nas duas teses, assim como V. Exª. V. Exª cedeu posições, levando em conta que era melhor que
o Brasil tivesse algo que fosse uma mediação, que
fosse um entendimento em vez de um lado ganhando
e outro perdendo. Então, o discurso de V. Exª é muito
apropriado. Também confio que a Presidente Dilma, na
semana que vem, possa definir essa matéria. Estou
certo de que ela vai ter que vetar para trazer de volta a
harmonia perdida na última revisão da Câmara. Mas o
mais importante é que, junto com o veto, se tenha um
instrumento que dê garantia para quem quer produzir,
criar dentro da lei e, essencialmente, que o Brasil siga
sendo também uma referência de um país que ousa
ser diferente dos demais países do mundo do ponto
de vista da preocupação com o meio ambiente. Ou
seja, o Código Florestal revisado tem de aproximar
o meio ambiente da produção e não afastá-lo. Então,
parabéns a V. Exª.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana.
O texto enviado à sanção da Presidenta Dilma
é fruto de um amplo debate com a sociedade. Não é
um texto que agrade 100% dos produtores rurais ou
100% dos ambientalistas, mas é um texto aprovado
pela ampla maioria no Senado e na Câmara, instâncias
legítimas para debate e formulação de leis.
Quero lembrar que a Câmara dos Deputados
manteve 90% do texto aprovado no Senado no final
do ano passado. Portanto, a sanção respeitará a decisão legítima das duas Casas Legislativas, que representam o povo brasileiro e os Estados, e preservará
a boa relação entre os Poderes. Mais do que isso,
tenho plena convicção de que o texto aprovado pelo
Congresso Nacional irá garantir o desenvolvimento da
agricultura brasileira com sustentabilidade econômica,
ambiental e social.
Entendo que, se necessário, para ajustar o texto
aos interesses do Governo, o Executivo poderá editar
uma medida provisória que será analisada por esta
Casa. Proponho também, se necessário, a tramitação
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urgente do PLS 123 de 2012, apresentado pelos Senadores Luiz Henrique e Jorge Viana.
Não podemos é ficar nesta situação de insegurança jurídica que prejudica os brasileiros:: os que produzem e os que consomem alimentos todos os dias.
Precisamos de uma legislação que garanta condições
para quem produz alimento e protege o meio ambiente
com inclusão social.
O agricultor brasileiro continuará a preservar mais
de 60% de nossas florestas e a produzir alimento. O
que ele precisa é de regras claras e segurança jurídica. Foi exatamente isso que buscamos durante todo
o debate do Código Florestal no Senado, em especial
na Comissão de Agricultura, onde ouvimos todos os
setores da sociedade. Conseguimos quebrar o cabo
de força que existia entre ambientalistas e agricultores
e produzimos um texto equilibrado, bom para o Brasil
e para os brasileiros.
Bom também para os nossos agricultores de
Rondônia, pois incluímos emendas que asseguraram
o direito sobre as áreas consolidadas, abertas nas décadas de 70 e 80, quando era permitida e, até mesmo
estimulada pelo governo, a supressão de 50% das
florestas nas propriedades. Asseguramos também o
direito do manejo na reserva legal e a possibilidade de
venda ou compra de servidão ambiental para compor a
reserva legal. Portanto, levando em conta todos esses
fatores é que defendo com convicção a sanção, integral ou parcial, pela Presidenta Dilma do texto final do
Código Florestal aprovado pelo Congresso brasileiro.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, comunico que
amanhã, a partir das 14h, em nosso Ciclo de Palestras
e Debates, vamos discutir a infraestrutura ferroviária
e hidroviária das regiões Norte e Centro-Oeste, que
está muito aquém da necessidade de escoamento da
produção agropecuária. O debate será às 14h.
O foco do debate será as ferrovias, as hidrovias,
mas, desde já, chamo a atenção para a importância
da integração intermodal, sendo fundamental a restauração e a ampliação de toda a malha rodoviária
dessas duas regiões, principalmente da restauração
completa da BR-364, que é a espinha dorsal do meu
Estado, Rondônia, e a principal ligação rodoviária da
região Norte com o Sudeste do Brasil. Vamos discutir
o tema com o Ministério dos Transportes, o DNIT, a
Antac, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, a Confederação Nacional da Agricultura e a Secretaria de
Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia.
Convido os nobres Senadores e todos os telespectadores para participarem conosco desse debate
que será transmitido ao vivo pela TV Senado, com a
possibilidade de participação pelo Alô Senado, através do telefone 0800 61 2211 ou pelas mídias sociais
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da Internet. A transmissão também será pela Rádio
Senado. Esperamos a participação dos internautas,
das pessoas que desejam dar a sua opinião, participar desse debate, que é da maior importância para a
Amazônia, em especial para o nosso Estado, Rondônia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, esses eram os
temas que tinha para tratar nesta tarde.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos ao Senador Acir Gurgacz,
que lembra da importância desse debate amanhã, que
vai aprofundar para todos a importância de melhorar
a nossa infraestrutura, inclusive o sistema ferroviário.
Parabéns a V. Exª.
Damos a palavra, neste momento, ao Líder Renan Calheiros.
V. Exª dispõe de 20 minutos, Senador Renan.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, amanhã, dia 18 de maio, será o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes.
Por isso, registro com muita satisfação – e é essa
notícia que trago ao Brasil, por meio da TV Senado e
da Rádio Senado também – que hoje foi aprovado pela
Comissão de Direitos Humanos e Legislação participativa do Senado Federal o Projeto de Lei 495, de 2011,
de nossa autoria, que procura combater ainda mais a
exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil.
Agradeço, portanto, aos Senadores da Comissão de Direitos Humanos e, muito particularmente,
ao seu Presidente, ao Senador Paulo Paim, que foi o
Relator da matéria.
Senador Paim, muito obrigado, muito obrigado
mesmo. A cada dia aumenta a dívida desta Casa com
V. Exª; a cada dia aumenta a relação de bons serviços
prestados por V. Exª ao Brasil e ao aperfeiçoamento
da nossa legislação.
De acordo com as estatísticas do Fundo das
Nações Unidas para a Infância, Unicef, cerca de um
milhão de crianças entram para o mercado de exploração sexual no mundo. O mais grave é que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desse total, cerca de 10%
estariam distribuídos entre Brasil, Filipinas e Taiwan,
Países que são considerados destinos principais para
a prática do turismo sexual.
A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da
Presidência da República lançou um estudo, um mapeamento em 2005, precisamente, indicando a existência
de exploração sexual de crianças e adolescentes em
quase mil Municípios brasileiros. Desses Municípios,
Srªs e Srs. Senadores, quase 400 são considerados
destinos turísticos. Por essa razão e considerando
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que em breve teremos eventos esportivos internacionais, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, apresentei o
PLS nº 495, de 2011, que, verdadeiramente, amplia
o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Apresentei essa matéria em agosto
de 2011 e já em dezembro passado ela foi aprovada
pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, tão bem presidida pelo meu conterrâneo, Senador
Benedito de Lira.
Também naquela ocasião, Sr. Presidente, faço
questão de mais uma vez aqui destacar o papel fundamental exercido por V. Exª, Senador Paulo Paim, que
relatou favoravelmente a matéria e muito contribuiu
para que o PLS nº 495, de 2011, pudesse avançar no
Senado Federal.
É um projeto que julgo bem estruturado, porque
aperfeiçoa dispositivos do Estatuto da Criança e do
Adolescente e da Lei da Política Nacional de Turismo.
Em primeiro lugar, o projeto amplia a pena de
reclusão para todo aquele que submeta crianças e
adolescentes à prostituição ou à exploração sexual. A
pena, hoje, é a reclusão de 4 a 10 anos. De acordo com
o nosso projeto, a pena passaria a ser de 6 a 12 anos.
Fomos além e pensamos também nas modalidades virtuais da exploração sexual. Assim, cuidamos
para prever a mesma pena de reclusão, de 6 a 12
anos, para os criminosos que estimulem ou facilitem
a exploração sexual de crianças e adolescentes por
meio da Internet.
Sr. Presidente, hoje estamos avançando muito
nas questões do debate federativo, e penso que esse
combate à exploração sexual de crianças e adolescentes deva ser mesmo tratado sob a ótica colaborativa,
por meio da ação conjunta da União, dos Estados e
dos Municípios.
Nesse sentido, fiz questão de incluir no PLS nº
495 dispositivo prevendo a colaboração da União com
os Estados e com os Municípios, na realização de
campanhas institucionais e educativas.
Deixo aqui, inclusive, a modesta sugestão para
que o Governo da Presidente Dilma inicie uma grande campanha institucional envolvendo Governadores
e Prefeitos, para disseminar uma cultura de enfrentamento desse abominável tipo de exploração sexual,
que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, verdadeiramente fere a dignidade da infância e da adolescência, no
nosso País.
Srªs e Srs. Senadores, além da questão penal,
tenho a convicção de que o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes deve ser uma autêntica política pública a cargo do Estado brasileiro. Por
isso, fizemos questão de inserir o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes como um dos
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eixos da Política Nacional de Turismo, de que trata a
Lei n° 11.771, de 2008.
Essa inserção permitirá articular ações conjuntas
e parcerias estratégicas entre o Ministério do Turismo
e os órgãos de Segurança Pública, dando maior eficácia ao combate à exploração sexual de que tratamos.
Por fim, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, estou
igualmente convencido de que devemos incentivar a
participação da sociedade organizada e da iniciativa
privada nesse modelo que ora se desenha para combater a exploração sexual de crianças e de adolescentes.
Nessa perspectiva, incluímos, no PLS 495, de
2011, a possibilidade de reconhecimento, pelo Poder
Público, por meio de selo indicativo, de ações e projetos
de iniciativa privada que ajudem a combater a exploração sexual de nossas crianças e nossos adolescentes.
Empresas e instituições que adotem práticas inteligentes ou disseminem a cultura de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes teriam o
reconhecimento do Poder Público por meio de um selo
indicativo, que seria um selo de cidadania.
Não tenho dúvidas de que muitas instituições gostariam de ver seus produtos e serviços associados a
projetos e campanhas de combate à exploração sexual
de crianças e adolescentes, fortalecendo a reprovação
social a tais delitos.
Sr. Presidente, peço, para encerrar, que os Líderes e os Senadores desta Casa prestem o apoio
indispensável para a rápida aprovação dessa matéria,
que, agora, seguirá para ser apreciada, em caráter
terminativo, na Comissão de Constituição e Justiça
do Senado Federal.
Tenho certeza de que a sensibilidade política, a
liderança e o espírito público do Senador Eunício Oliveira, Presidente da CCJ, estarão, como sempre estiveram, a serviço da aprovação do PLS 495, de 2011,
e a serviço do combate dessa triste mazela que ainda
faz parte do universo de milhares de crianças e adolescentes no Brasil.
Eu aproveito, também, a oportunidade e faço,
aqui, um registro muito importante. Hoje, nós tivemos
uma conversa com o Ministro Guido Mantega – eu, o
Senador Eduardo Braga, Líder do Governo no Senado
Federal, e o Senador Walter Pinheiro –, quando, mais
uma vez, demonstramos a nossa preocupação com o
Pacto Federativo.
Informamos ao Ministro o andamento das conversações com relação à aprovação da partilha do ICMS
do comércio eletrônico para Estados e Municípios consumidores; e falamos um pouco, também, da necessidade de nós darmos passos mais significativos no
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sentido da substituição do indexador da dívida. Aliás,
quando nós aprovamos, aqui, o fim da guerra dos portos, nós assumimos um acordo de que, na sequência,
votaríamos a partilha do ICMS do comércio eletrônico
e avançaríamos também no sentido, Sr. Presidente, da
substituição desse indexador, que remunera a dívida
dos Estados e cria muitas dificuldades para os Estados, que precisam melhorar os seus caixas e retomar,
dessa forma, a capacidade de investimento.
Falamos também com o Ministro sobre um assunto que nos preocupa muito: a dívida agrícola do
Nordeste. Nós estamos vivendo um período de seca
muito forte. A Presidente Dilma já tomou providências
no sentido garantir a presença do Poder Público, com
a Bolsa Estiagem, com o pagamento do Seguro Safra,
com a construção de cisternas. Isto tudo é muito importante, mas é fundamental também que avancemos no
sentido da renegociação das dívidas junto ao Banco
do Nordeste e junto ao Banco do Brasil.
Nós reabrimos o prazo para as negociações em
função da Lei nº 12.249, que teve, durante um ano,
uma pequena adesão. Esse prazo está reaberto para
o próximo ano, mas, paralelamente – e acho que momento é este –, nós precisamos incluir nessa renegociação as dívidas que foram feitas com recursos do FAT,
recursos, muitos deles, que foram securitizados; com
recursos de bancos privados, com recursos do próprio
Pesa e que precisam entrar nessa renegociação, para
que esses agricultores que tiveram, ao longo dos anos,
destroçados os seus sistemas produtivos – pequenos
agricultores – tenham acesso a crédito novo. Isto é
fundamental para a sobrevivência econômica e social
de todos os Estados do Nordeste.
Eu tenho visitado os Municípios de Alagoas. Sábado mesmo, eu estarei em Piranhas, no alto sertão
do Estado de Alagoas. E estou na convivência com os
agricultores, com as pessoas que já sofrem seguidos
anos em função de essa renegociação não ter podido
andar, Sr. Presidente.
A oportunidade a que me referi é exatamente
porque o Relator da Medida Provisória que trata desse endividamento é o Senador Walter Pinheiro, que é
Líder do PT nesta Casa do Congresso Nacional e conhece como poucos essa problemática, entendendo
também que é chegado o momento de nós avançarmos no sentido dessa solução.
De modo que eram esses os registros que eu
gostaria de fazer.
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Agradeço a V. Exª, mais uma vez, por haver priorizado a aprovação do PLS nº 495, que considero muito importante para os avanços institucionais que nós
estamos tendo e precisamos continuar a ter.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Renan Calheiros, quando apresentou
esse projeto em 2011, V. Exª comentou comigo, e eu
disse que ia perseguir a relatoria.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Foi mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Felizmente, deu certo. É a segunda comissão
onde faço o relatório. Não mexi numa vírgula. Parabéns
à sua equipe pela montagem do projeto.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Acho até que tínhamos de fazer um movimento
para que a Câmara também o aprove rapidamente. Eu
sei que, aqui e na CCJ, com o esforço que faremos,
provavelmente na semana que vem ou na outra, ele
será aprovado.
Não vai haver recurso ao Plenário – tenho também certeza disso –, porque hoje todos os Senadores
presentes elogiaram a sua iniciativa. E fiz questão de
reafirmar que é fundamental que esse projeto, na linha que V. Exª aqui defende, em véspera da Copa do
Mundo, das Confederações e das Olimpíadas, enfim,
mais do que nunca, seja aprovado.
Ele será aprovado, e V. Exª – permita que eu diga
mais uma vez – marca um gol de placa, não para V.
Exª, mas para todas as crianças e para a juventude
brasileira.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Muito obrigado, Senador.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª, claro, tem o mérito da iniciativa.
Parabéns a V. Exª.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa o Senador Francisco
Dornelles e a Senadora Ana Amélia para integrarem
respectivamente, como titular e suplente, a Comissão
Temporária Externa criada nos termos dos Requerimentos nºs 39 e 40, de 2012, destinada a representar o Senado Federal no âmbito das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, conforme Ofício nº 129, de 2012, da Liderança do Bloco
Parlamentar da Maioria.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 129/2012
Brasília, 17 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senhor Francisco Dornelles,
como Titular, e a Senadora Ana Amélia, como Suplente,
para compor a Comissão Temporária Externa destinada
a representar o Senado Federal no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável, Rio + 20, nos termos dos Requerimentos
nºs 39 e 40/2012, de autoria das Comissões de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle e Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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)
– Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os
seguintes Projetos de Lei da Câmara:

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

125

19557

126

19558

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

127

19559

128

19560

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

129

19561

130

19562

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

131

19563

132

19564

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

133

19565

134

19566

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

135

19567

136

19568

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

137

19569

138

19570

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

139

19571

140

19572

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

141

19573

142

19574

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

143

19575

144

19576

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

145

19577

146

19578

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

147

19579

148

19580

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

149

19581

150

19582

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

151

19583

152

19584

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

153

19585

154

19586

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

155

19587

156

19588

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

157

19589

158

19590

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

159

19591

160

19592

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2012

Maio de 2012

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 18

161

19593

162

19594

Sexta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2012,
vai às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática; e de Constituição, Justiça e Cidadania.
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O Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2012, vai
às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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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)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 94, de 2012, do
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a deliberação pela declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 628, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 94/2012 – Presidência/CAS
Brasília, 16 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, a Declaração de Prejudicialidade do Projeto de
Lei do Senado nº 628, de 2011, que dá nova redação
ao art. 11 da Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
para dispor sobre os reflexos da extinção do contrato
de trabalho em face da aposentadoria por tempo de
contribuição, de autoria do Senador Paulo Paim.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com referência ao Ofício nº 94, 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 (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso do
Ministro de Estado dos Transportes:
– Nº 73, de 17 de maio de 2012, em resposta ao Requerimento nº 1.551, de 2011, de informações,
de autoria do Senador Aécio Neves
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
O requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 57/2012 – GSECAF
Brasília, 17 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que minha ausência no Plenário da Casa ontem, dia 16, deveu-se a
compromissos partidários que me impediram de chegar
a tempo das votações. – Senador Epitácio Cafeteira.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 442, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, a Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica (SBCP), que realizou o maior mutirão de cirurgias reconstrutoras do Norte em pessoas
vítimas de escalpelamento, no estado do Amapá, nos
dias 11 e 12 de maio último, bem como seja encaminhado o referido voto nos seguintes endereços:
SBCP – Rua Funchal, 129 – conjunto 21A – Vila
Olímpica – São Paulo – SP CEP: 04551-060. Presidente: Dr. José Horácio Aboudib e Dr. Luciano Chaves,
Vice-Presidente e responsável pelo mutirão;
Governo do Estado do Amapá: Avenida Mendonça Furtado, 71 – Macapá – AP. CEP 68900-060.
Governador Sr. Camilo Capiberibe
AMRVEA – Associação de Mulheres Ribeirinhas
e Vítimas de Escalpelamento da Amazônia. Macapá:
Rua Beira Rio, nº 452 – Bairro Perpétuo Socorro. CEP:
68900-000 – Macapá – AP. Presidente: Sra. Franciane.
Justificação
Um mutirão de cirurgias reconstrutoras que começou no dia 11 de maio de 2012, no Amapá, beneficiou
aproximadamente 60 mulheres, homens e crianças vítimas de escalpelamento. Ao todo, 41 voluntários, entre cirurgiões, residentes e anestesistas, participaram
da ação, e três salas do Hospital de Clínicas Alberto
Lima e em quatro do Hospital São Camilo, na capital
Macapá. É a primeira vez que o estado recebe um mutirão de cirurgias reparadoras desse tipo. A estimativa
é que, apenas no Amapá, 120 pessoas tenham sido
escalpeladas e aguardem tratamento.
O escalpelamento é uma lesão considerada grave
porque as vítimas têm o couro cabeludo, as orelhas e
outras partes do rosto, arrancadas total ou parcialmente.
Os acidentes acontecem em embarcações artesanais
que têm o motor descoberto e localizado no centro
para ajudar no equilíbrio. Quando mulheres, homens
ou crianças de cabelos longos se abaixam para tirar
água do fundo do barco, os fios de enroscam no eixo
e ocorrem as mutilações, ocorrendo mais entre as mulheres. É um grave problema não só no Amapá, mas
em toda a região amazônica. Os maiores problemas
estão relacionados às vítimas de escalpelamentos que
aconteceram há muito tempo e que desenvolveram
dores de cabeça muito forte, pela perda da proteção.
Outro grupo de risco é aquele que teve a região atingi-
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da pelo calor, por uso de perucas ou exposição ao Sol.
Segundo o médico, isso pode causar tumores no local.
As cirurgias são feitas em duas etapas. Na primeira, o procedimento consiste em colocar uma prótese
na cabeça da vítima que, ao ser preenchido com soro
fisiológico, vai esticando o couro cabeludo. Sessenta
dias depois, a equipe de voluntários deverá retornar
ao Estado para fazer a retirada da prótese.
Parabéns a toda equipe da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica (SBCP) pela iniciativa e por estar
cuidando além da beleza física está também livrando
essas pessoas de seus traumas, pois pior do que a
dor de perder o couro cabeludo é ter de enfrentar o
preconceito da sociedade.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO Nº 443, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos, aos 143 anos do
município de Humaitá, comemorado no último dia 13
de maio, bem como seja encaminhado o referido voto
no seguinte endereço: Rua 13 de maio, 177 – Centro
CEP 69.8000-000.
Prefeito: José Cidenei Lobo do Nascimento
Justificação
O município de Humaitá, é de origem indígena,
do tupi guarani e seu significado é: (Hu = negro, ma =
agora, ita = pedra – “a pedra agora é negra”). O município localizado no Estado do Amazonas, a aproximadamente 650Km de Manaus, capital do Estado, e
a 200Km de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. Possui aproximadamente 45 mil habitantes, e se
localiza no entroncamente das rodovias federais BR
319 e 230. E está a margem esquerda do Rio Madeira.
O município tem uma ligação histórica muito forte
com Porto Velho, principalmente devido ao fato de Porto Velho ter se desmembrando dele no ano de 1914.
Sendo o único município que tem acesso ao restante
do País por rodovia asfaltada e também o primeiro para
quem chega do Centro Sul.
Humaitá, é um lugar alheio ao mundo, mas acessível a seu povo que possui amar a verdade e apego
ao lar. Sua gente tem aversão a regimes e infinito gosto
pelas artes, és terra de sábios.
Logicamente não podemos desmerecer de forma
alguma, seu patriarca e grande fundador, em 15 de
maio de 1869, o comendador português José Francisco
Monteiro, que sem sombra de dúvida foi um homem
predestinado a criar, lutar e administrar esta localidade
que se tornara uma cidade que a cada dia fica mais
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aconchegante e desenvolvida. José Francisco Monteiro
deu o nome de “Humaitá”, em memória a vitória dos
brasileiros na batalha do forte Humaitá, na guerra do
Paraguai e a D. Pedro II, então imperador do Brasil.
Comemorar mais um ano de existência é sempre
muito bom. Agora, completar 143 anos é uma ocasião
digna de uma grande comemoração! Parabéns ao Município de Humaitá.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO Nº 444, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Congratulações e Aplausos, ao Município
de Urucará, pela comemoração dos seus 125 anos,
ocorrido no último dia 12 de maio, bem como seja encaminhado o referido voto no seguinte endereço: Rua
Crispim Lobo, 111 – Bairro: Centro CEP: 69.130-000.
Ao Prefeito municipal Sr. Fernando Falabella.
Justificação
Em 1814, Cripim Lobo Macedo fundou à margem
do rio Amazonas a povoação Santana da Capela, que
experimentou progresso anos seguintes. Foi criada a
freguesia da Santana, em 12 de maio de 1887, a sede
da freguesia é elevada a vila, como sede do município
é criado então Urucará. Em 28 de novembro de 1930, o
município tem seu território anexado ao de Itacoatiara.
Em 31 de março de 1938, a sede do município recebe foros de cidade. Em 24 de dezembro de 1952, foi
criada a comarca de Urucará. Em 10 de dezembro de
1981, perdeu parte de seu território em favor do novo
Município de São Sebastião de Uatumã.
Urucará é um município do estado do Amazonas, situado na Região do Baixo Amazonas, Distante
de Manaus por 270 km em linha reta e 281 por via fluvial. Tem cerca de 21 mil habitantes e fica à 280 km,
da capital do estado, por via fluvial.
O primeiro bairro criado em Urucará foi o Centro
Histórico. Somente a partir daí as demais áreas da
cidade passaram a receber ocupação humana, com
a chegada de migrantes e pessoas vindas de outras
regiões do Brasil, principalmente do Nordeste.
Sua produção agrícola é baseada no cultivo de
mandioca, cacau, maracujá, banana, guaraná, milho
e feijão. A pecuária é representada principalmente por
criação e rebanhos bovinos e suínos, com produção de
carne e de leite destinada ao consumo local. A pesca
praticada de forma artesanal. Destaca-se na extração
de palha branca, cipó, titica e madeira.
O município tem um torneio distrital muito bem
concorrido seus maiores clubes de futebol são União
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Esportiva Católica e Urucará Atlético Clube, os torneios
relacionados e futebol são disputados no Estádio Municipal Pedro Falabella.
Parabéns a todos os urucaraenses!
Sala das sessões, 17 de maio de 2012. – Senadora Venessa Grazziotin.
REQUERIMENTO Nº 445, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, a médica amazonense
Adele Benzaken, por ser a primeira representante do
Estado a integrar o escritorio da ONU bem como seja
encaminhado o referido voto no seguinte endereço:
FAPEAM – Travessa do Dera s/n – Flores – CEP
69058 – 793- Manaus-AM.
Justificação
A médica Adele Benzaken será a primeira representante amazonense a integrar o escritório do
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-Aids, que mobiliza e apóia os países para alcançar o
acesso universal à prevenção, tratamento e cuidados
no que cerne ao HIV.
Depois de se subemeter a um concurso com mais
de 15 concorrentes de todo o Brasil, a médica amazonense vai atuar como articuladora das políticas da
ONU voltadas a temática da AIDS, exercendo o posto
de oficial do programa nacional do Uniaids no Brasil.
A conquista foi garantida pelo currículo profissional da médica, que possui uma atuação efetiva
nas ações de prevenção a AIDS no Amazonas. Seu
trabalho como gestora da Fundação Alfredo da Mata
lhe rendeu muita experiência e seus trabalhos voltados para a prevenção e combate ao vírus HIV foram
essenciais para a conquista da vaga.
Formada em medicina pela Universidade Federal
do Amazonas, Adele realiza há 30 anos trabalhos e
projetos de Pesquisa na prevenção e formas mais precisas e rápidas de diagnosticar doenças sexualmente
transmissíveis, entre elas a sífilis e a AIDS. Atualmente é orientadora do programa de mestrado em saúde,
sociedade e endemias da Fiocruz.
Filha de nossa terra, Adele se formou em medicina
não só com o propósito de salvar vidas, como também
de lutar pelo bem estar dos amazonenses, gerando
políticas públicas de combate a DST’s.
Parabéns Drª Adele Schwartz Benzaken pelos
relevantes trabalhos realizados na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis em grupos de risco e
indígenas no Estado do Amazonas, nós amazonenses
estamos muito orgulhosos de você.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
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REQUERIMENTO Nº 446, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, ao Presidente da Moto
Honda da Amazônia Ltda., o Sr. Issao Mizoguchi, por
ter sido eleito o Industrial do ano, no dia 18 de maio,
bem como seja encaminhado o referido voto no seguinte endereço: Rua Juruá nº 160. Distrito Industrial,
Manaus/AM. CEP: 69075-120.
Justificação
O presidente da Moto Honda da Amazônia, Issao
Mizoguchi, recebe, na próxima sexta-feira, 18, a medalha do Mérito Industrial concedida pela Federação
das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM). Eleito
“Industrial do Ano”, ele volta a Manaus onde residiu por
24 anos e onde construiu sua carreira na Honda, de
empregado temporário o primeiro brasileiro a assumir
a presidência da empresa, cargo que ocupa desde 1º
de abril deste ano.
Aos 53 anos de idade e 27 de empresa, Mizoguchi se sente uma “cria” da Moto Honda da Amazônia,
embora não descarte sua experiência anterior, na Indústria de base. especialmente na Vilares, fabricante
de cilindros, que muito agregou à sua vida profissional.
Nascido em São Bernardo do Campo (SP), filho
de mãe brasileira e pai japonês, Issao Mizoguchi diz
que a sua chegada à presidência da empresa no Brasil é a concretização de algo que estava planejado há
muito tempo e tem a ver com a política de gestão da
empresa. Ele ingressou na Honda aos 24 anos, como
temporário, logo depois foi efetivado como técnico de
qualidade, quando recebeu como desafio um projeto
de reengenharia da planta de Manaus, para onde se
mudou em 1985.
Em 2009, já de volta a São Paulo, Mizoguchi assumiu a vice-presidência comercial da empresa, cargo que lhe deu oportunidade de conhecer o lado da
atividade que envolve o consumidor, estratégias para
o mercado e outras questões que não fazem parte da
rotina de quem trabalha no universo da fábrica.
O Mérito Industrial é conferido anualmente, desde
1965, ao empresário escolhido pela Fieam por relevantes serviços prestados à causa do desenvolvimento
da indústria amazonense. Issao Mizoguchi será o 48º
industrial brasileiro a receber a honraria.
Além de assumir a presidência da Honda da Amazônia, Issao Mizoguchi foi promovido a vice-presidente
sênior da Honda South América. Ele terá como missão
no novo cargo, preparar o novo presidente brasileiro e
outros vice-presidentes brasileiros.
Fundada em 1948, no Japão, a Moto Honda se
instalou no Brasil e, 1971, quando foi fundada, em
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São Paulo, a Honra Motor do Brasil Ltda. Em 1976,
o grupo inaugurou a planta em Manaus. A fábrica de
motos tornou-se então o maior empreendimento da
zona Franca de Manaus.
Parabéns aos colaboradores da equipe Honda, e
ao Sr. Mizoguchi, pelo reconhecimento e pelo sucesso
alcançado. Sua visão mais ampla do negócio foi fundamental para o sucesso de sua vida profissional. Parabéns não só pelo prêmio, mas também por conseguir
enxergar facilmente as nossas necessidades e ver as
oportunidades de melhoria para assim continuar aprimorando a qualidade de nossos produtos.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2012. – Senadora Wanessa Grazziotin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 166, DE 2012
Altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho
de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre,
cria o Conselho Nacional de Integração de
Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência
Nacional de Transportes Aquaviários e o
Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes, e dá outras providências, e
a Lei nº 6.189, de 16 de dezembro de 1974,
que altera a Lei nº 4.118, de 27 de agosto
de 1962, e a Lei nº 5.740, de 1 de dezembro
de 1971, que criaram, respectivamente, a
Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN e a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - CBTN, que passa a denominar-se Empresas Nucleares Brasileiras
Sociedade Anônima - NUCLEBRAS, e dá
outras providências, para tornar obrigatória a utilização de sistema de rastreamento
por satélite nos veículos utilizados para o
transporte de cargas perigosas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso XIV do art. 24 e o inciso XIX do
art. 27, ambos da Lei nº 10.233, de 5 de junho de
2001, passam a ser respectivamente expressos da
seguinte forma:
“Art. 24. ................................................
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XIV – estabelecer padrões e normas técnicas complementares relativos às operações
de transporte terrestre de cargas especiais e
perigosas, impondo-se ao transportador, no
caso de cargas perigosas, entre outras exigências, a utilização permanente de sistema
de rastreamento por satélite;
.....................................................” (NR)
“Art. 27. ................................................
..............................................................
XIX – estabelecer padrões e normas técnicas relativos às operações de transporte
aquaviário de cargas especiais e perigosas,
impondo-se ao transportador, no caso de cargas perigosas, entre outras exigências, a utilização permanente de sistema de rastreamento
por satélite;
.....................................................” (NR)
Art. 2º A alínea b do inciso IX do art. 2º da Lei nº
6.189, de 16 de dezembro de 1974, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
b) posse, uso, armazenamento e transporte de material nuclear, impondo-se ao transportador de material radioativo, entre outras
exigências, a utilização permanente de sistema
de rastreamento por satélite;
.....................................................” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Nosso ordenamento jurídico delegou aos órgãos reguladores competência para editar as normas
concernentes ao transporte de cargas perigosas. São
assim consideradas as cargas que, por sua natureza,
podem provocar acidentes, danificar outras cargas ou
os próprios meios de transporte ou, principalmente,
gerar riscos significativos à saúde ou à vida. É o caso
de explosivos e corrosivos, assim como de substâncias inflamáveis, oxidantes, infecciosas ou radioativas.
Na forma da Lei nº 10.233, de 5 de junho de
2001, que, entre outras providências, dispõe sobre a
reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre,
foi atribuída à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e à Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (ANTAQ) prerrogativa para estabelecer
padrões e normas técnicas relativos às operações de
transporte de cargas perigosas.
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No caso específico do transporte de material radioativo, a competência para regulamentar a matéria
foi atribuída à Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) pelo efeito da redação dada pela Lei nº 7.781,
de 27 de junho de 1989, ao art. 2º da Lei nº 6.189, de
16 de dezembro de 1974, que trata da institucionalização da questão nuclear no Brasil.
Ocorre, contudo, que as normas administrativas
expedidas pelas agências reguladoras, conquanto sejam minudentes e zelosas, não impõem, como deveriam, a obrigatoriedade de que os veículos utilizados
no transporte de cargas dessa natureza disponham
de sistema de rastreamento por satélite.
Tal providência teria evitado, entre outros incidentes análogos, a dificuldade que as forças policiais
tiveram para encontrar um veículo com material radioativo em seu interior que havia sido roubado na
cidade de Duque de Caxias (RJ). As buscas consumiram o prazo de dois dias, período no qual poderia
ter acontecido acidente de grande monta. Houvesse
no veículo um sistema de rastreamento, a localização
teria sido imediata.
A norma legal ora proposta tem, assim, o sentido
de sanar essa lacuna. Sem prejuízo da delegação de
competências adequadamente fixada na legislação,
alteram-se os dispositivos vigentes apenas para acrescentar que o estabelecimento, pela CNEN, pela ANTT
e pela Antaq, dos padrões relativos às operações de
transporte de cargas perigosas, inclusive as radioativas, contenha, entre outras exigências, a da utilização
permanente de sistema de rastreamento por satélite.
São essas as razões que justificam o projeto ora
apresentado, para o qual esperamos contar com o apoio
dos membros do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, em 17 de Maio de 2012. –
Senadora Vanessa Grazziotin.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI NO 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001.
Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho
Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes
Aquaviários e o Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras
providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
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Seção II
Das Atribuições da Agência Nacional de Transportes Terrestres
Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação,
como atribuições gerais:
I – promover pesquisas e estudos específicos
de tráfego e de demanda de serviços de transporte;
II – promover estudos aplicados às definições de
tarifas, preços e fretes, em confronto com os custos e
os benefícios econômicos transferidos aos usuários
pelos investimentos realizados;
III – propor ao Ministério dos Transportes os planos de outorgas, instruídos por estudos específicos
de viabilidade técnica e econômica, para exploração
da infra-estrutura e a prestação de serviços de transporte terrestre;
IV – elaborar e editar normas e regulamentos
relativos à exploração de vias e terminais, garantindo
isonomia no seu acesso e uso, bem como à prestação
de serviços de transporte, mantendo os itinerários outorgados e fomentando a competição;
V – editar atos de outorga e de extinção de direito de exploração de infra-estrutura e de prestação
de serviços de transporte terrestre, celebrando e gerindo os respectivos contratos e demais instrumentos
administrativos;
VI – reunir, sob sua administração, os instrumentos de outorga para exploração de infra-estrutura e
prestação de serviços de transporte terrestre já celebrados antes da vigência desta Lei, resguardando os
direitos das partes e o equilíbrio econômico-financeiro
dos respectivos contratos;
VII – proceder à revisão e ao reajuste de tarifas dos serviços prestados, segundo as disposições
contratuais, após prévia comunicação ao Ministério
da Fazenda;
VIII – fiscalizar a prestação dos serviços e a manutenção dos bens arrendados, cumprindo e fazendo
cumprir as cláusulas e condições avençadas nas outorgas e aplicando penalidades pelo seu descumprimento;
IX – autorizar projetos e investimentos no âmbito
das outorgas estabelecidas, encaminhando ao Ministro
de Estado dos Transportes, se for o caso, propostas
de declaração de utilidade pública para o cumprimento
do disposto no inciso V do art. 15;
IX - autorizar projetos e investimentos no âmbito
das outorgas estabelecidas, encaminhando ao Ministro
de Estado dos Transportes, se for o caso, propostas de
declaração de utilidade pública; (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.217-3, de 4.9.2001)
X – adotar procedimentos para a incorporação
ou desincorporação de bens, no âmbito dos arrendamentos contratados;
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XI – promover estudos sobre a logística do transporte intermodal, ao longo de eixos ou fluxos de produção;
XII – habilitar o Operador do Transporte Multimodal, em articulação com as demais agências reguladoras de transportes;
XIII – promover levantamentos e organizar cadastro relativos ao sistema de dutovias do Brasil e às
empresas proprietárias de equipamentos e instalações
de transporte dutoviário;
XIV – estabelecer padrões e normas técnicas
complementares relativos às operações de transporte
terrestre de cargas especiais e perigosas;
XV – elaborar o seu orçamento e proceder à respectiva execução financeira.
XVI - representar o Brasil junto aos organismos
internacionais e em convenções, acordos e tratados
na sua área de competência, observadas as diretrizes
do Ministro de Estado dos Transportes e as atribuições
específicas dos demais órgãos federais. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.217-3, de 4.9.2001)
XVII - exercer, diretamente ou mediante convênio,
as competências expressas no inciso VIII do art. 21 da
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro, nas rodovias federais por ela administradas. (Incluído pela Lei nº 10.561, de 13.11.2002)
Parágrafo único. No exercício de suas atribuições
a ANTT poderá:
I – firmar convênios de cooperação técnica e administrativa com órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, tendo em vista a descentralização e a fiscalização eficiente das outorgas;
II – participar de foros internacionais, sob a coordenação do Ministério dos Transportes.
III - firmar convênios de cooperação técnica com
entidades e organismos internacionais. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.217-3, de 4.9.2001)
....................................................................................
Seção III
Das Atribuições da Agência Nacional de Transportes Aquaviários:
Art. 27. Cabe à ANTAQ, em sua esfera de atuação:
I – promover estudos específicos de demanda de
transporte aquaviário e de serviços portuários;
II – promover estudos aplicados às definições de
tarifas, preços e fretes, em confronto com os custos e
os benefícios econômicos transferidos aos usuários
pelos investimentos realizados;
III – propor ao Ministério dos Transportes o plano geral de outorgas de exploração da infra-estrutura
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aquaviária e portuária e de prestação de serviços de
transporte aquaviário;
III - propor: (Redação dada pela Medida Provisória nº 369, de 2007)
a) ao Ministério dos Transportes o plano geral
de outorgas de exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária fluvial e lacustre, excluídos os portos
outorgados às companhias docas, e de prestação de
serviços de transporte aquaviário; e (Incluído pela Medida Provisória nº 369, de 2007)
b) à Secretaria Especial de Portos da Presidência
da República o plano geral de outorgas de exploração
da infra-estrutura portuária marítima e dos portos outorgados às companhias docas; (Incluído pela Medida
Provisória nº 369, de 2007)
III - propor: (Redação dada pela Lei nº 11.518,
de 2007)
a) ao Ministério dos Transportes o plano geral
de outorgas de exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária fluvial e lacustre, excluídos os portos
outorgados às companhias docas, e de prestação de
serviços de transporte aquaviário; e (Incluído pela Lei
nº 11.518, de 2007)
b) à Secretaria Especial de Portos da Presidência da República o plano geral de outorgas de exploração da infra-estrutura e da superestrutura dos portos e terminais portuários marítimos, bem como dos
outorgados às companhias docas; (Incluído pela Lei
nº 11.518, de 2007)
IV – elaborar e editar normas e regulamentos
relativos à prestação de serviços de transporte e à
exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária,
garantindo isonomia no seu acesso e uso, assegurando
os direitos dos usuários e fomentando a competição
entre os operadores;
V – celebrar atos de outorga de permissão ou autorização de prestação de serviços de transporte pelas
empresas de navegação fluvial, lacustre, de travessia,
de apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem
e de longo curso, observado o disposto nos art. 13 e
14, gerindo os respectivos contratos e demais instrumentos administrativos;
VI – reunir, sob sua administração, os instrumentos de outorga para exploração de infra-estrutura e de
prestação de serviços de transporte aquaviário celebrados antes da vigência desta Lei, resguardando os
direitos das partes;
VII – controlar, acompanhar e proceder à revisão e ao reajuste de tarifas, nos casos de serviços
públicos de transporte de passageiros, fixando-as e
homologando-as, em obediência às diretrizes formuladas pelo Ministro de Estado dos Transportes, após
prévia comunicação ao Ministério da Fazenda;
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VII - aprovar as propostas de revisão e de reajuste de tarifas encaminhadas pelas Administrações
Portuárias, após prévia comunicação ao Ministério da
Fazenda; (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.217-3, de 4.9.2001)
VIII – promover estudos referentes à composição da frota mercante brasileira e à prática de afretamentos de embarcações, para subsidiar as decisões
governamentais quanto à política de apoio à indústria
de construção naval e de afretamento de embarcações estrangeiras;
IX – (VETADO)
X – representar o Brasil junto aos organismos internacionais de navegação e em convenções, acordos
e tratados sobre transporte aquaviário, observadas as
diretrizes do Ministro de Estado dos Transportes e as
atribuições específicas dos demais órgãos federais;
XI – (VETADO)
XII – supervisionar a participação de empresas
brasileiras e estrangeiras na navegação de longo curso, em cumprimento aos tratados, convenções, acordos e outros instrumentos internacionais dos quais o
Brasil seja signatário;
XIII – (VETADO)
XIV – estabelecer normas e padrões a serem
observados pelas autoridades portuárias, nos termos
da Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993;
XV – publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão para exploração dos
portos organizados em obediência ao disposto na Lei
no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993;;
XVI – cumprir e fazer cumprir as cláusulas e condições avençadas nos contratos de concessão quanto
à manutenção e reposição dos bens e equipamentos
reversíveis à União e arrendados nos termos do inciso
I do art. 4o da Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993;;
XVII – autorizar projetos e investimentos no âmbito
das outorgas estabelecidas, encaminhando ao Ministro
de Estado dos Transportes, se for o caso, propostas
de declaração de utilidade pública para o cumprimento
do disposto no inciso V do art. 15;
VII - aprovar as propostas de revisão e de reajuste de tarifas encaminhadas pelas Administrações
Portuárias, após prévia comunicação ao Ministério da
Fazenda; (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.217-3, de 4.9.2001)
XVII - autorizar projetos e investimentos no âmbito das outorgas estabelecidas, encaminhando ao
Ministro de Estado dos Transportes ou ao Secretário
Especial de Portos, conforme o caso, propostas de
declaração de utilidade pública; (Redação dada pela
Medida Provisória nº 369, de 2007)
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XVII - autorizar projetos e investimentos no âmbito das outorgas estabelecidas, encaminhando ao
Ministro de Estado dos Transportes ou ao Secretário
Especial de Portos, conforme o caso, propostas de
declaração de utilidade pública; (Redação dada pela
Lei nº 11.518, de 2007)
XVIII – (VETADO)
XIX – estabelecer padrões e normas técnicas
relativos às operações de transporte aquaviário de
cargas especiais e perigosas;
XX – elaborar o seu orçamento e proceder à respectiva execução financeira.
XXI - fiscalizar o funcionamento e a prestação de
serviços das empresas de navegação de longo curso,
de cabotagem, de apoio marítimo, de apoio portuário,
fluvial e lacustre; (Incluído pela Medida Provisória nº
2.217-3, de 4.9.2001)
XXII - autorizar a construção e a exploração de
terminais portuários de uso privativo, conforme previsto na Lei no 8.630, de 1993;(Incluído pela Medida
Provisória nº 2.217-3, de 4.9.2001)
XXIII - adotar procedimentos para a incorporação ou desincorporação de bens, no âmbito das outorgas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.217-3,
de 4.9.2001)
XXIV - autorizar as empresas brasileiras de navegação de longo curso, de cabotagem, de apoio marítimo, de apoio portuário, fluvial e lacustre, o afretamento de embarcações estrangeiras para o transporte
de carga, conforme disposto na Lei no 9.432, de 8 de
janeiro de 1997; (Incluído pela Medida Provisória nº
2.217-3, de 4.9.2001)
XXV - celebrar atos de outorga de concessão
para a exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária, gerindo e fiscalizando os respectivos contratos
e demais instrumentos administrativos. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.217-3, de 4.9.2001)
XXVI - celebrar atos de outorga de autorização
para construção e exploração de Estação de Transbordo de Carga; (Incluído pela Lei nº 11.518, de 2007)
XXVII - celebrar atos de outorga de autorização
para construção e exploração de Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte. (Incluído pela Lei nº
11.518, de 2007)
§ 1o No exercício de suas atribuições a ANTAQ
poderá:
I – firmar convênios de cooperação técnica e administrativa com órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, tendo em vista a descentralização e a fiscalização eficiente das outorgas;
II – participar de foros internacionais, sob a coordenação do Ministério dos Transportes.
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III - firmar convênios de cooperação técnica com
entidades e organismos internacionais. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.217-3, de 4.9.2001)
§ 2o A ANTAQ observará as prerrogativas específicas do Comando da Marinha e atuará sob sua orientação em assuntos de Marinha Mercante que interessarem à defesa nacional, à segurança da navegação
aquaviária e à salvaguarda da vida humana no mar,
devendo ser consultada quando do estabelecimento
de normas e procedimentos de segurança que tenham
repercussão nos aspectos econômicos e operacionais
da prestação de serviços de transporte aquaviário.
§ 3o O presidente do Conselho de Autoridade
Portuária, como referido na alínea a do inciso I do art.
31 da Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, será
indicado pela ANTAQ e a representará em cada porto
organizado.
§ 4o O grau de recurso a que se refere o § 2o
do art. 5o da Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,
passa a ser atribuído à ANTAQ.
LEI No 6.189, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1974.
Altera a Lei nº 4.118, de 27 de agosto de
1962, e a Lei nº 5.740, de 1 de dezembro de
1971, que criaram, respectivamente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e a
Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear
- CBTN, que passa a denominar-se Empresas
Nucleares Brasileiras Sociedade Anônima NUCLEBRÁS, e dá outras providências.
Art 2º Compete à CNEN: (Redação dada pela
Lei nº 7.781, de 1989)
I - colaborar na formulação da Política Nacional
de Energia Nuclear; (Redação dada pela Lei nº 7.781,
de 1989)
II - baixar diretrizes específicas para radioproteção e segurança nuclear, atividade científico-tecnológica, industriais e demais aplicações nucleares;
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
III - elaborar e propor ao Conselho Superior de
Política Nuclear - CSPN, o Programa Nacional de Energia Nuclear; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
IV - promover e incentivar: (Redação dada pela
Lei nº 7.781, de 1989)
a) a utilização da energia nuclear para fins pacíficos, nos diversos setores do desenvolvimento nacional;
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
b) a formação de cientistas, técnicos e especialistas nos setores relativos à energia nuclear; (Redação
dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
c) a pesquisa científica e tecnológica no campo
da energia nuclear; (Redação dada pela Lei nº 7.781,
de 1989)
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d) a pesquisa e a lavra de minérios nucleares
e seus associados; (Redação dada pela Lei nº 7.781,
de 1989)
e) o tratamento de minérios nucleares, seus
associados e derivados; (Redação dada pela Lei nº
7.781, de 1989)
f) a produção e o comércio de minérios nucleares, seus associados e derivados; (Redação dada pela
Lei nº 7.781, de 1989)
g) a produção e o comércio de materiais nucleares e outros equipamentos e materiais de interesse
da energia nuclear; (Redação dada pela Lei nº 7.781,
de 1989)
h) a transferência de tecnologia nuclear a empresas industriais de capital nacional, mediante consórcio ou acordo comercial; (Redação dada pela Lei
nº 7.781, de 1989)
V - negociar nos mercados interno e externo,
bens e serviços de interesse nuclear; (Redação dada
pela Lei nº 7.781, de 1989)
VI - receber e depositar rejeitos radioativos; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
VII - prestar serviços no campo dos usos pacíficos da energia nuclear; (Redação dada pela Lei nº
7.781, de 1989)
VIII - estabelecer normas e conceder licenças e
autorizações para o comércio interno e externo: (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
a) de minerais, minérios, materiais, equipamentos, projetos e transferências de tecnologia de interesse para a energia nuclear; (Redação dada pela Lei nº
7.781, de 1989)
b) de urânio cujo isótopo 235 ocorra em percentagem inferior ao encontrado na natureza; (Redação
dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
IX - expedir normas, licenças e autorizações relativas a: (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
a) instalações nucleares; (Redação dada pela
Lei nº 7.781, de 1989)
b) posse, uso, armazenamento e transporte de
material nuclear; (Redação dada pela Lei nº 7.781,
de 1989)
c) comercialização de material nuclear, minérios
nucleares e concentrados que contenham elementos
nucleares; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
X - expedir regulamentos e normas de segurança e proteção relativas: (Redação dada pela Lei nº
7.781, de 1989)
a) ao uso de instalações e de materiais nucleares; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
b) ao transporte de materiais nucleares; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
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c) ao manuseio de materiais nucleares; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
d) ao tratamento e à eliminação de rejeitos radioativos; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
e) à construção e à operação de estabelecimentos destinados a produzir materiais nucleares e
a utilizar energia nuclear; (Redação dada pela Lei nº
7.781, de 1989)
XI - opinar sobre a concessão de patentes e licenças relacionadas com a utilização da energia nuclear;
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
XII - promover a organização e a instalação de
laboratórios e instituições de pesquisa a elas subordinadas técnica e administrativamente, bem assim cooperar com instituições existentes no País com objetivos afins; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
XIII - especificar :(Redação dada pela Lei nº
7.781, de 1989)
a) os elementos que devam ser considerados
nucleares, além do urânio, tório e plutônio; (Redação
dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
b) os elementos que devam ser considerados
material fértil e material físsil especial ou de interesse para a energia nuclear; (Redação dada pela Lei nº
7.781, de 1989)
c) os minérios que devam ser considerados nucleares; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
d) as instalações que devam ser consideradas
nucleares; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
XIV - fiscalizar: (Redação dada pela Lei nº 7.781,
de 1989)
a) o reconhecimento e o levantamento geológicos relacionados com minerais nucleares; (Redação
dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
b) a pesquisa, a lavra e a industrialização de
minérios nucleares; (Redação dada pela Lei nº 7.781,
de 1989)
c) a produção e o comércio de materiais nucleares; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
d) a indústria de produção de materiais e equipamentos destinados ao desenvolvimento nuclear;
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
XV - pronunciar-se sobre projetos de tratados,
acordos, convênios ou compromissos internacionais
de qualquer espécie, relativos à energia nuclear; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
XVI - produzir radioisótopos, substâncias radioativas e subprodutos nucleares, e exercer o respectivo
comércio; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989)
XVII - autorizar a utilização de radioisótopos
para pesquisas e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas; (Redação dada pela Lei
nº 7.781, de 1989)
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XVIII - autorizar e fiscalizar a construção e a
operação de instalações radiativas no que se refere a
ações de comércio de radioisótopos.(Redação dada
pela Lei nº 7.781, de 1989)
LEI Nº 4.118, DE 27 DE AGOSTO DE 1962.
Dispõe sôbre a política nacional de energia nuclear, cria a Comissão Nacional de Energia Nuclear, 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 Constituem monopólio da União:
I - A pesquisa e lavra das jazidas de minérios
nucleares localizados no território nacional;
II - O comércio dos minérios nucleares e seus
concentrados; dos elementos nucleares e seus compostos; dos materiais fisseis e férteis, dos radioisótopos artificiais e substanciais e substâncias radioativas
das três séries naturais; dos subprodutos nucleares;
III - A produção de materiais nucleares e suas
industrializações.
Parágrafo único. Compete ao Poder Executivo,
VETADO, orientar a Política Nacional de Energia Nuclear.
Art . 2º Para os efeitos da presente lei são adotadas as seguintes definições:
Elemento nuclear: É todo elemento químico que
possa ser utilizado na libertação de energia em reatores nucleares ou que possa dar origem a elementos
químicos que possa ser utilizados para esse fim.
Periodicamente, o Poder Executivo, por proposta
da Comissão Nacional de Energia Nuclear, especificará
os elementos que devem ser considerados nucleares,
além do urânio natural e do tório.
Mineral nuclear: É todo mineral que contenham
em sua composição um ou mais elementos nucleares.
Minério nuclear: É toda concentração natural de
mineral nuclear na qual o elemento ou elementos nucleares ocorrem em proporção e condições tais que
permitam sua exploração econômica.
Urânio enriquecido nos isótopos 235 ou 233: É
o Urânio que contém o isótopo 235, o isótopo 233, ou
ambos, em tal quantidade que a razão entre a soma
das quantidades desses isótopos e a do isótopo 238
seja superior à razão entre a quantidade do isótopo
235 e a do isótopo 238 existente no urânio natural.
Material nuclear: com esta designação se compreendem os elementos nucleares ou seus subprodutos
(elementos transurânicos, (U-233) em qualquer forma
de associação (i.e. metal, liga ou combinação química).
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Material fértil: com essa designação se compreendem: o urânio natural; o urânio cujo teor em isótopo
235 é inferior ao que se encontra na natureza: o tório;
qualquer dos materiais anteriormente citados sob a forma de metal, liga, composto químico ou concentrado;
qualquer outro material que contenha um ou mais dos
materiais supracitados em concentração que venha a
ser estabelecida pela Comissão Nacional de Energia
Nuclear; e qualquer outro material que venha a ser
subseqüentemente considerado como material fértil
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Material físsil especial: Com essa designação
se compreendem: o plutônio 239; o urânio 233; o urânio enriquecido nos isótopos 235 ou 233; qualquer
material que contenham um ou mais dos materiais
supracitados; qualquer material físsil que venha a ser
subseqüentemente classificado como material físsil
especial pela Comissão Nacional de Energia Nuclear.
A expressão material físsil especial não se aplica porém ao material fértil.
Subproduto nuclear: É todo material (radioativo
ou não) resultante de processo destinado à produção
ou utilização de material físsil especial, ou todo material (com exceção do material físsil especial), formado por exposição de quaisquer elementos químicos à
radiação libertada nos processos de produção ou de
utilização de materiais físseis especiais.
Parágrafo único. A Comissão Nacional de Energia Nuclear classificará (quando necessário) os minérios nucleares para os efeitos do disposto neste artigo.
CAPÍTULO II
Da Comissão Nacional de Energia Nuclear
Seção I
Dos Fins
Art . 3º Fica criada a Comissão Nacional de
Energia Nuclear (C.N.E.N.), como autarquia federal,
com autonomia administrativa e financeira, VETADO.
Arts . 4º e 5º. (Revogados pela Lei nº 6.189, de
1974)
Art . 6º A Comissão Nacional de Energia Nuclear poderá contratar os serviços de pessoas físicas
ou jurídicas, públicas ou privadas para a execução
das medidas previstas nos itens II e V do art. 4º desta
lei, exceto para a operação de reatores de potência,
mantendo em todos os casos a fiscalização e contrôle
de execução.
Art . 7º Fica o Poder Executivo autorizado a garantir, diretamente, ou por intermédio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, os créditos
externos obtidos na conformidade do inciso VIII do
art. 4º desta lei.
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Art . 8º Para realização de seus objetivos, a
Comissão é autorizada a promover a organização de
laboratórios, institutos e outros estabelecimentos de
pesquisa científica a ela subordinadas técnica e administrativamente, bem como a operar em regime de
cooperação com outras instituições existentes no País.
Seção II
Da Constituição da Comissão
Art . 9º A Comissão Nacional de Energia Nuclear
será constituída por cinco (5) Membros, dos quais um
será o Presidente.
Parágrafo único. O Presidente e os demais Membros da CNEN serão nomeados pelo Poder Executivo,
dentre pessoas de reconhecida idoneidade moral e
capacidade administrativa em setôres científicos ou
técnicos.
Art . 10. Os Membros da CNEN serão nomeados por um período de cinco (5) anos, sendo facultada
sua recondução.
§ 1º Na composição da CNEN efetuada logo após
a promulgação desta lei, as nomeações serão feitas
por períodos iniciais diferentes de um, dois, três, quatro e cinco anos. Os decretos de nomeação deverão
estabelecer para cada Membro nomeado o período e
a data na qual o mesmo terá início.
§ 2º O Membro da CNEN designado para ocupar
vaga ocorrida durante os períodos acima estabelecidos
terminará o período de Membro substituído.
§ 3º Mediante representação motivada da CNEN
que deliberará por maioria absoluta de seus componentes, o Poder Executivo poderá demitir, por ineficiência,
negligência no cumprimento do dever ou malversação,
qualquer de seus Membros.
Art . 11. São condições para nomeação de Membros da CNEN:
a) ser brasileiro (art. 129, itens I e II da Constituição Federal);
b) ter elevada conduta moral e reconhecida capacidade técnica;
c) não ter interêsses particulares diretos ou indiretos, na prospecção, pesquisa, lavra, industrialização
e comércio de materiais nucleares no uso industrial da
energia nuclear e suas aplicações;
d) não ter tido nos últimos três anos, a qualquer
título, interêsses financeiros - ligados às atividades
da CNEN;
e) não possuir, quando de sua posse, ações de
quaisquer emprêsas subsidiárias criadas pela CNEN:
f) deixar de exercer qualquer outro tipo de atividade, VETADO, particular. Não se inclui nesta proibição
o magistério superior (Constituição Federal art. 185).
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Art . 12. O Presidente da CNEN representa-la-á
em tôdas as suas relações externas e será substituído, em seus impedimentos, por um dos Membros da
Comissão por êle designado.
Parágrafo único. Os trabalhos da CNEN serão
regulados no Regimento Interno.
Art . 13. As deliberações da CNEN serão tomadas por maioria de votos de seus Membros cabendo
ao Presidente, além do voto comum o de desempate.
Art . 14. Os servidores públicos civis e os empregados de autarquias e sociedades de economia mista
nomeados Membros da Comissão ou designados para
nela servirem, serão licenciados, contando como de
efetivo serviço o período que servirem na Comissão
para todos os efeitos. VETADO.
Parágrafo único. Os militares designados para
servir na CNEN, serão considerados em função da
natureza ou interêsse militar para os fins dispostos
nos arts. 24, letra “ e “ e 29, letra “ i “, da Lei nº 1.316,
de 20 de janeiro de 1951 e o tempo que os mesmos
passarem na referida Comissão será considerado de
efetivo serviço para efeito do art. 54 da lei número
2.370 de 9-12-54.
Art . 15. Os membros da CNEN perceberão vencimentos correspondentes ao símbolo 1-C.
Art . 16. Para a elaboração de seus estudos e
planos, a CNEN poderá requisitar, na forma da legislação em vigor, ou contratar, pessoal científico e
técnico especializado nacional ou estrangeiro, bem
como constituir comissões consultivas para assuntos
especializados.
Parágrafo único - VETADO.
Seção III
Do Patrimônio e sua utilização
Art . 17. O patrimônio da CNEN será formado:
a) pelos bens e direitos que lhe forem doados
ou por ela adquiridos;
b) pelo saldo de rendas próprias ou de recursos orçamentários, quando transferidos para a conta
patrimonial.
Parágrafo único. Serão transferidos para o patrimônio da CNEN os bens do Conselho Nacional de
Pesquisas que de comum acôrdo entre os dois órgãos,
devam sê-lo em razão da atividade anterior da Comissão de Energia Atômica do mesmo Conselho.
Art . 18. A CNEN poderá adquirir os bens necessários à realização de seus fins, mas só poderá
vendê-lo, mediante autorização do Poder Executivo.
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Seção IV
Do Fundo Nacional de Energia Nuclear
Art . 19. É instituído um Fundo Nacional de Energia Nuclear destinado ao desenvolvimento das aplicações da Energia Nuclear, e que será administrado e
movimentado pela Comissão.
Art . 20. Constituirão o Fundo Nacional de Energia Nuclear:
a) doze por cento (12%) do produto da arrecadação do Fundo Federal de Eletrificação criado pela
Lei número 2.308, de 31 de agôsto de 1954;
b) os créditos especialmente concedidos para
tal fim;
c) o saldo de dotações orçamentárias da CNEN;
d) o saldo de créditos especiais abertos por lei;
e) quaisquer rendas e receitas eventuais.
§ 1º A parcela do Fundo Federal de Eletrificação, de que trata a letra ( a ) dêste artigo será entregue
pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
à CNEN - em quotas trimestrais.
Seção V
Do Regime Financeiro da CNEN
Art . 21. Os recursos destinados às atividades
da CNEN serão provenientes de:
a) dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas pela União;
b) arrecadação do Fundo Nacional de Energia
Nuclear;
c) renda da aplicação de bens patrimoniais;
d) receita resultante de tôdas as operações e
atividades da Comissão;
e) créditos especiais abertos por Lei;
f) produtos de alienação de bens patrimoniais;
g) legados, donativos e outras rendas, que por
natureza ou fôrça de lei, lhe devam competir:
h) quantias provenientes de empréstimos bancários de entidades oficiais ou privadas e de qualquer
outra forma de crédito ou financiamento.
Art . 22. A dotação correspondente a cada exercício financeiro constará do orçamento da União, com
título próprio, para ser entregue à Comissão em quotas, semestrais antecipadas e que serão depositadas,
para movimentação, em conta corrente em instituição
oficial de crédito.
Art . 23. A CNEN organizará anualmente sua
proposta de orçamento, justificando-a com indicação
do plano de trabalho correspondente e submetendo-a
à aprovação do Poder Executivo.
Art . 24. A CNEN prestará contas, anualmente,
ao Tribunal de Contas da União.
Parágrafo único. A prestação de contas das
despesas efetuadas com atividades que tenham sido
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consideradas de caráter sigiloso, poderá ser feita sigilosamente, a critério da CNEN, adotando-se um processo especial que o resguarde.

CAPÍTULO III
Dos Minerais e Minérios Nucleares
Disposições Gerais

Seção VI
Disposições Gerais

Art . 31. As minas e jazidas de substâncias de
interêsse para a produção de energia atômica constituem reservas nacionais, consideradas essenciais à
segurança do País e são mantidas no domínio da União
como bens imprescritíveis e inalienáveis.
Arts. 32 e 33. (Revogados pela Lei nº 6.189, de 1974)

Arts. 25 e 26. (Revogados pela Lei nº 6.571, de
1978)
Art . 27. O caráter sigiloso das atividades da CNEN
será estabelecido pela Comissão, quando julgar necessário, caso não tenha sido determinado préviamente
por órgãos com autoridade para fazê-lo.
Parágrafo único. A desclassificação do caráter
sigiloso poderá ser feita pelo órgão que a tiver estabelecido, por sua própria iniciativa ou por solicitação
fundamentada pela Comissão.
Art . 28. As atividades da CNEN que não se
revistam de caráter sigiloso, poderão ser divulgadas
sob a forma que a Comissão julgar mais apropriada
à informação e ao setor da opinião pública a que esta
se destina.
Parágrafo único. A divulgação de informações
que posam afetar a segurança nacional, só será feita
após consulta ao Conselho de Segurança Nacional.
Art . 29. Serão isentos de impostos e taxas, os
aparelhos, instrumentos, máquinas, instalações, matérias primas, produtos semi-manufaturados ou manufaturados e quaisquer outros materiais importados pela
CNEN em conseqüência de seu programa de trabalho.
Parágrafo único. A isenção só se tornará efetiva
após a publicação no Diário Oficial , de Portaria do Ministro da Fazenda, discriminando a quantidade, qualidade, valor e procedência dos bens isentos.
Art . 30. A CNEN gozará dos seguintes privilégios:
a) seus bens e rendas não serão passíveis de
penhora, arresto, sequestro ou embargo;
b) serão extensivos às suas obrigações, dívidas
ou encargos passivos, os prazos de prescrição de que
goza a Fazenda Nacional;
c) poderá adquirir, por compra ou permuta, bens
da União, independente de hasta pública;
d) ser-lhe-á assegurada a via executiva fiscal da
União, bem como gozará de quaisquer processos especiais a essa extensivos na cobrança de seus créditos,
gozando seus representantes dos privilégios e prazos
atribuídos aos procuradores da União, com exclusão,
entretanto, de quaisquer percentagens, e sendo idêntico ao da União o regime de custas;
e) as certidões, cópias autênticas, ofícios e todos
os atos dela emanados terão fé pública;
f) gozará de isenção tributária.

CAPÍTULO IV
Do Comércio de Materiais Nucleares
Arts. 34 a 37. (Revogados pela Lei nº 6.189, de 1974)
Art . 38. A CNEN é autorizada a adquirir fora do
País os materiais ou equipamentos que interessem ao
desenvolvimento e utilização da energia nuclear, ou
contratar serviços com o mesmo fim, podendo para
isso, utilizar os fundos de que disponha ou outros que
lhe sejam atribuídos.
Parágrafo único. Para atender às importações de
que trata a presente lei, o Conselho de Superintendência da Moeda e do Crédito reservará verba especial
nos orçamentos de câmbio.
Art . 39. A exportação ou importação clandestina dos materiais nucleares enumerados no artigo 34,
constitui crime contra a Segurança Nacional.
Art . 40. É proibida a posse ou transferência de
material nuclear, inclusive subprodutos, sem autorização expressa da CNEN, mesmo no comércio interno;
pena de perda das vantagens ou produtos e reclusão
de um (1) a quatro (4) anos para os responsáveis.
CAPÍTULO V
Disposições Transitórias
Art . 41. A CNEN poderá celebrar convênios
com órgãos de pesquisa para auxiliar-lhes a atividade.
Art . 42. O Poder Executivo promoverá a revisão
dos acôrdos ou convênios internacionais em vigor e
dos contratos existentes com emprêsas particulares,
para adaptá-los aos têrmos desta lei.
Art . 43. É autorizado o Poder Executivo a abrir,
VETADO, um crédito especial de três bilhões de cruzeiros (Cr$3.000.000.000,00), a fim de atender, no corrente exercício, às despesas decorrentes da execução
do programa da CNEN.
Art . 44. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agôsto de 1962; 141º da Independência e 74º da República.
LEI 5740/71 | LEI NO 5.740, DE 1º DE DEZEMBRO
DE 1971
Autoriza a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) a constituir a sociedade
por ações Companhia Brasileira de Tecnologia
Nuclear - C.B.T.N., e dá outras providências.
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O Presidente da República , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º Fica a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), autarquia vinculada ao Ministério das
Minas e Energia, autorizada a constituir, nos têrmos
desta lei, a sociedade de economia mista Companhia
Brasileira de Tecnologia Nuclear, que, usará a abreviatura C.B.T.N.
§ 1º A C.B.T.N. terá sede e fôro na Capital Federal
e poderá estabelecer laboratórios, unidades industriais,
escritórios ou outras dependências em qualquer parte
do território nacional.
§ 2º O prazo de duração da C.B.T.N. será indeterminado.
§ 3º A C.B.T.N. reger-se-á por esta lei, pela legislação aplicável às sociedades anônimas e por seus
Estatutos, ficando vinculada ao Ministério das Minas
e Energia, através da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art 2º A CNEN designará o Representante nos
atos constitutivos da sociedade.
§ 1º Os atos constitutivos serão procedidos:
I - do arrolamento dos bens, direitos e ações que
a CNEN destinar, mediante resolução, à integralização
do capital que subscrever;
II - da avaliação, por Comissão de Peritos, designada pela CNEN, dos bens, direitos e ações arrolados;
III - da elaboração, pelo Representante nos atos
constitutivos, do projeto dos Estatutos e sua publicação prévia para conhecimento geral.
§ 2º Os atos constitutivos compreenderão:
I - aprovação das avaliações dos bens, direitos
e ações arrolados;
II - aprovação dos Estatutos.
§ 3º A constituição da sociedade será aprovada
por ato do Ministro das Minas e Energia, e a ata da
respectiva assembléia arquivada, por cópia autêntica,
no Registro do Comércio.
Art 3º A C.B.T.N., observado o disposto na Lei
nº 4.118, de 27 de agôsto de 1962, e alterações posteriores terá por objeto: Citado por 1
I - Realizar a pesquisa e a lavra de jazidas de
minérios nucleares e associados;
II - Promover o desenvolvimento da tecnologia
nuclear mediante a realização de pesquisas, estudos
e projetos referentes a:
a) tratamento de minérios nucleares e associados bem como produção de elementos combustíveis
e outros materiais de interêsse da energia nuclear;
b) instalações de enriquecimento de uránio e de
reprocessamento de elementos combustíveis nucleares irradiados;
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c) componentes de reatores e outras instalações
nucleares.
III - Promover a gradual assimilação da tecnologia
nuclear pela indústria privada nacional;
IV - Construir e operar:
a) instalações de tratamento de minérios nucleares e seus associados;
b) instalações destinadas ao enriquecimento de
urânio, ao reprocessamento de elementos combustíveis irradiados, bem como à produção de elementos
combustíveis e outros materiais de interesse da indústria nuclear.
V - Negociar, nos mercados interno e externo,
equipamentos, materiais e serviços de interêsse da
indústria nuclear.
VI - Dar apoio técnico e administrativo à CNEN.
Parágrafo único. A pesquisa de que trata o item I
dêste artigo será executada pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, mediante contrato
da prestação de serviços.
(Revogado pela Lei nº 6.189, de 1974)
Art 4º Para consecução do objeto social, a C.B.T.N.
poderá:
I - Realizar, diretamente ou em cooperação com
entidades governamentais e privadas, estudos científicos, tecnológicos, econômicos e jurídicos, pertinentes
às suas atividades.
II - Promover e apoiar a formação, treinamento
e aperfeiçoamento de profissionais necessários às
suas atividades.
Parágrafo único. Na colaboração com entidades
públicas e privadas, a C.B.T.N. poderá fazer ajustes e
contratos de prestação de serviços, mediante remuneração ou ressarcimento de despesas.
Art 5º É facultado à C.B.T.N. desempenhar suas
atividades, diretamente, por convênios com órgãos públicos ou por contratos com especialistas e empresas
privadas, observada a Política Nacional de Energia
Nuclear. Citado por 1
Art. 5º É facultado à NUCLEBRÁS desempenhar
suas funções, diretamente ou através de subsidiárias,
por convênio com órgãos públicos, por contratos com
especialistas e empresas privadas, ou associação
com outras entidades, observada a Política Nacional
de Energia Nuclear. (Redação dada pela Lei nº 6.189,
de 1974) Citado por 1
Parágrafo Único. Para a execução de atividades
de que trata o artigo 1º, da Lei nº 4.118, de 27 de
agosto de 1962, a NUCLEBRÁS só poderá constituir
subsidiárias, das quais detenha, no mínimo e em caráter permanente, 51% (cinqüenta e um por cento) das
ações com direito a voto, por autorização do Presidente
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da República, mediante Decreto. (Incluído pela Lei nº
6.189, de 1974)
Art 6º Os Estatutos da C.B.T.N poderão admitir
como acionistas:
I - as pessoas jurídicas de direito público interno,
inclusive as autarquias;
Il - as demais entidades da administração indireta
da União, dos Estados e dos Municípios;
III - as pessoas físicas e jurídicas de direito privado.
Art 7º O Capital social autorizado é de
Cr$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), dividido em 60.000.000 (sessenta milhões) de ações
ordinárias e 40.000.000 (quarenta milhões) de ações
preferenciais, no valor de Cr$1,00 (um cruzeiro) cada
uma. Citado por 1
Art. 7º O capital social autorizado será de
Cr$1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros) dividido em 600.000,00 (seiscentos milhões) de ações
ordinárias e 400.000.000 (quatrocentos milhões) de
ações preferenciais, no valor de Cr$1,00 (um cruzeiro) cada uma. (Redação dada pela Lei nº 6.189, de
1974) Citado por 1
Parágrafo Único. O referido capital autorizado
poderá ser aumentado pela Assembléia Geral de Acionistas, observada a legislação em vigor. (Incluído pela
Lei nº 6.189, de 1974)
Art 8º As ações da sociedade serão ordinárias,
nominativas, com direito a voto; e preferenciais, nominativas ou ao portador, sempre sem direito a voto e
conversíveis em ações ordinárias.
§ 1º As ações preferenciais serão exclusivamente nominativas até a total integralização do capital
subscrito.
§ 2º As ações preferenciais terão prioridade no
reembôlso do capital e na distribuição do dividendo
mínimo de 6% (seis por cento) ao ano.
§ 3º A CNEN manterá sempre 51% (cinqüenta
e um por cento), no mínimo, das ações com direito a
voto, sendo nula qualquer transferência ou subscrição
de ações feita com infringência do disposto neste parágrafo, podendo a nulidade ser pleiteada, inclusive,
por terceiros, por meio de ação popular.
Art 9º A CNEN subscreverá 50.000.000 (cinqüenta milhões) de ações.
§ 1º A integralização do capital referido neste artigo será feita em dinheiro e em bens, direitos e ações
arrolados pela CNEN, que fica autorizada a incorporá-los à sociedade.
§ 2º Para integralização em dinheiro, fica o Poder Executivo autorizado a transferir à CNEN até
Cr$40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros),
sendo a despesa correspondente coberta com os re-
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cursos da conta especial de depósitos a que se refere
o § 2º, do art. 61 da Lei número 4.728, de 14 de julho
de 1965, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº
5.710, de 7 de outubro de 1971.
§ 3º Se os valôres de que tratam os parágrafos
precedentes forem inferiores ao capital a ser subscrito
pela CNEN, esta os completará, com recursos próprios,
de que dispuser.
§ 4º A forma de integralização do capital subscrito pelos demais acionistas será estabelecida nos
Estatutos, obedecido o disposto na Seção VIII da Lei
nº 4.728, de 14 de julho de 1965.
Art 10 A C.B.T.N. Citado por 1
será dirigida por uma Diretoria Executiva composta de 1 (um) Presidente e até 6 Diretores.
§ 1º O Presidente será o Presidente da CNEN.
§ 2º Os Diretores, sendo um Superintendente,
serão eleitos pela Assembléia Geral de Acionistas.
§ 3º É privativo de brasileiro o exercício das funções de membro da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal da sociedade.
§ 4º O mandato dos Diretores será de 4 (quatro) anos.
§ 5º O Presidente da CNEN poderá optar pela
remuneração de Presidente da C.B.T.N., não podendo
acumular vencimento e quaisquer vantagens.
Art. 10. A NUCLEBRÁS será administrada por
uma Diretoria Executiva composta de um Presidente,
e até 6 (seis) Diretores, sendo um Superintendente,
nomeados pelo Presidente da República, entre brasileiros de reconhecida idoneidade moral e capacidade
administrativa. (Redação dada pela Lei nº 6.189, de
1974) Citado por 1
Parágrafo Único. O Presidente será demissível
ad nutum pelo Presidente da República e os Diretores
terão mandato de 4 (quatro) anos. (Redação dada pela
Lei nº 6.189, de 1974)
Art 11 O Conselho Fiscal será constituído de 3
(três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, acionistas ou não, eleitos anualmente pela Assembléia Geral,
admitida a releição.
Art 12. O regime jurídico do pessoal da C.B.T.N.
será o da legislação trabalhista.
Art 13. Os militares e os funcionários públicos
civis da União e das entidades autárquicas, emprêsas
públicas e sociedades de economia mista federais, poderão servir na C.B.T.N em funções de direção, chefia,
assessoramento e de natureza técnica, observada a
legislação pertinente a cada caso. Citado por 1
Art 14. O exercício social encerrar-se-á à 31 de
dezembro de cada ano e obedecerá, quanto a balanço, amortização, reservas e dividendos, aos preceitos da legislação sôbre as sociedades por ações e às
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prescrições a serem estabelecidas nos Estatutos da
sociedade.
Art 15. A União destinará, dos dividendos que lhe
couberem na Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS), e
na Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS),
importância equivalente a 0,5% (meio por cento) dos
respectivos capitais sociais à Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), como contribuição para o
desenvolvimento da tecnologia nuclear. (Regulamento) Citado por 1
§ 1º As parcelas de dividendos a que se refere
êste artigo serão direta e anualmente entregues à,
CNEN, em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, a partir da data de início do pagamento de
dividendos aos demais acionistas.
§ 2º O disposto neste artigo será observado a
partir dos dividendos correspondentes ao exercício
social de 1971.
Art 16. A Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN), aplicará o produto dos dividendos de que trata
o artigo 15 desta lei exclusivamente no desenvolvimento
da tecnologia nuclear, em execução indireta, mediante
convênio, na forma legal, com a C.B.T.N. Citado por 2
Art. 16. A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) aplicará o produto dos dividendos de que
trata o artigo 15 desta Lei exclusivamente no desenvolvimento da tecnologia nuclear, diretamente ou mediante convênio, na forma legal, com a NUCLEBRÁS.
(Redação dada pela Lei nº 6.189, de 1974) (Regulamento) Citado por 2
Art 17. A C.B.T.N. manterá um Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, que será por ela diretamente administrado e ao qual incumbirá executar
o convênio a que se refere o artigo anterior. (Regulamento) Citado por 1
Art 18. Para efeito de tratamento fiscal à importação, as atividades, exercidas pela sociedade enquadram-se no disposto no art. 14 do Decreto-lei nº 37,
de 18 de novembro de 1966.
Art 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1º de dezembro de 1971; 150º da Independência e 83º do República.
LEI 7781/89 | LEI NO 7.781, DE 27 DE JUNHO DE
1989
Dá nova redação aos artigos 2º, 10 e 19
da Lei nº 6.189, de 16 de dezembro de 1974,
e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou
a Medida Provisória nº 64, de 1989, que o Congresso
Nacional aprovou, e eu Nelson Carneiro, Presidente
do Senado Federal, para os efeitos do disposto no
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parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Os arts. 2º, 10 e 19 da Lei nº 6.189, de
16 de dezembro de 1974, passam a vigorar com a seguinte redação: Citado por 2
“Art 2º Compete à CNEN:
I - colaborar na formulação da Política Nacional
de Energia Nuclear;
II - baixar diretrizes específicas para radioproteção
e segurança nuclear, atividade científico-tecnológica,
industriais e demais aplicações nucleares;
III - elaborar e propor ao Conselho Superior de
Política Nuclear - CSPN, o Programa Nacional de
Energia Nuclear;
IV - promover e incentivar:
a) a utilização da energia nuclear para fins pacíficos, nos diversos setores do desenvolvimento nacional;
b) a formação de cientistas, técnicos e especialistas nos setores relativos à energia nuclear;
c) a pesquisa científica e tecnológica no campo
da energia nuclear;
d) a pesquisa e a lavra de minérios nucleares e
seus associados;
e) o tratamento de minérios nucleares, seus associados e derivados;
f) a produção e o comércio de minérios nucleares, seus associados e derivados;
g) a produção e o comércio de materiais nucleares e outros equipamentos e materiais de interesse
da energia nuclear;
h) a transferência de tecnologia nuclear a empresas industriais de capital nacional, mediante consórcio
ou acordo comercial;
V - negociar nos mercados interno e externo,
bens e serviços de interesse nuclear;
VI - receber e depositar rejeitos radioativos;
VII - prestar serviços no campo dos usos pacíficos da energia nuclear;
VIII - estabelecer normas e conceder licenças e
autorizações para o comércio interno e externo:
a) de minerais, minérios, materiais, equipamentos,
projetos e transferências de tecnologia de interesse
para a energia nuclear;
b) de urânio cujo isótopo 235 ocorra em percentagem inferior ao encontrado na natureza;
IX - expedir normas, licenças e autorizações relativas a:
a) instalações nucleares;
b) posse, uso, armazenamento e transporte de
material nuclear;
c) comercialização de material nuclear, minérios
nucleares e concentrados que contenham elementos
nucleares;
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X - expedir regulamentos e normas de segurança
e proteção relativas:
a) ao uso de instalações e de materiais nucleares;
b) ao transporte de materiais nucleares;
c) ao manuseio de materiais nucleares;
d) ao tratamento e à eliminação de rejeitos radioativos;
e) à construção e à operação de estabelecimentos
destinados a produzir materiais nucleares e a utilizar
energia nuclear;
XI - opinar sobre a concessão de patentes e licenças relacionadas com a utilização da energia nuclear;
XII - promover a organização e a instalação de
laboratórios e instituições de pesquisa a elas subordinadas técnica e administrativamente, bem assim cooperar
com instituições existentes no País com objetivos afins;
XIII - especificar :
a) os elementos que devam ser considerados
nucleares, além do urânio, tório e plutônio;
b) os elementos que devam ser considerados
material fértil e material físsil especial ou de interesse
para a energia nuclear;
c) os minérios que devam ser considerados nucleares;
d) as instalações que devam ser consideradas
nucleares;
XIV - fiscalizar:
a) o reconhecimento e o levantamento geológicos
relacionados com minerais nucleares;
b) a pesquisa, a lavra e a industrialização de minérios nucleares;
c) a produção e o comércio de materiais nucleares;
d) a indústria de produção de materiais e equipamentos destinados ao desenvolvimento nuclear;
XV - pronunciar-se sobre projetos de tratados,
acordos, convênios ou compromissos internacionais
de qualquer espécie, relativos à energia nuclear;
XVI - produzir radioisótopos, substâncias radioativas e subprodutos nucleares, e exercer o respectivo
comércio;
XVII - autorizar a utilização de radioisótopos para
pesquisas e usos medicinais, agrícolas, industriais e
atividades análogas;
XVIII - autorizar e fiscalizar a construção e a
operação de instalações radiativas no que se refere a
ações de comércio de radioisótopos.
....................................................................................
Art. 10. A autorização para a construção e operação de usinas nucleoelétricas será dada, exclusivamente, à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS
e a concessionárias de serviços de energia elétrica,
mediante ato do Poder Executivo, previamente ouvidos
os órgãos competentes.
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Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo compete:
a) à CNEN, a verificação do atendimento aos
requisitos legais e regulamentares relativos à energia
nuclear, às normas por ela expedidas e à satisfação
das exigências formuladas pela Política Nacional de
Energia Nuclear e diretrizes governamentais para a
energia nuclear;
b) ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, a verificação do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares relativos à
concessão de serviços de energia elétrica, ouvida a
ELETROBRÁS quanto à verificação da adequação técnica, econômica e financeira do projeto ao sistema da
concessionária, bem assim, sua compatibilidade com
o plano das instalações necessárias ao atendimento
do mercado de energia elétrica;
c) à CNEN e ao DNAEE, nas respectivas áreas
de atuação, a fiscalização da operação das usinas
nucleoelétricas.
....................................................................................
Art. 19. Além das atribuições que lhe são conferidas, caberá à CNEN e às suas subsidiárias ou
controladas a comercialização exclusiva de materiais
nucleares compreendidos no âmbito do monopólio,
observado o art. 16 desta Lei.”
Art. 2º As despesas decorrentes da execução
desta Lei correrão à conta das dotações consignadas
no orçamento da União.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 27 de junho de 1989; 168º da
Independência e 101º da República.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática; e de
Serviço de Infraestrutura, cabendo a decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 167, DE 2012
Dispõe sobre o processo e julgamento
de mandado de injunção, previsto no inciso LXXI do art. 5º da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Do Mandado de Injunção
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o processo e julgamento de mandado de injunção, previsto no inciso
LXXI do art. 5º da Constituição Federal.
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Art. 2º Conceder-se-á mandado de injunção, individual ou coletivo, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes
à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
Art. 3º Não será admitido o mandado de injunção em face de:
I – dispositivo constitucional auto-aplicável, dotado de eficácia plena e imediata;
II – dispositivo constitucional já regulamentado;
III – ato administrativo;
IV – ausência de regulamentação de direito, liberdade e prerrogativa previstos em norma infraconstitucional.
§ 1º O mandado de injunção não é instrumento
processual adequado ao exercício do controle concentrado de constitucionalidade das normas.
§ 2º É incabível a utilização do mandato de injunção para a declaração judicial de vacância de cargo
e para compelir o Presidente da República a praticar
ato administrativo, concreto e determinado, consistente na indicação, ao Senado Federal, de nome para o
exercício dos cargos previstos nos incisos III e IV do
art. 52 da Constituição Federal.
Art. 4º O mandado de injunção individual pode
ser impetrado por qualquer cidadão que titularize os
direitos, liberdades e prerrogativas constitucionais de
que trata esta Lei.
Art. 5º São legitimados a impetrar o mandado de
injunção coletivo:
I – o partido político com representação no Congresso Nacional;
II – a organização sindical, entidade de classe
ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, um ano sempre que a falta de
norma regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania da totalidade, ou de parte, dos seus membros
ou associados, na forma dos seus estatutos e desde
que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para
tanto, autorização especial.
Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de injunção coletivo podem ser:
I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de
que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas
entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;
II - individuais homogêneos, assim entendidos,
para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum
e da atividade ou situação
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específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.
Art. 6º A petição inicial, subscrita por quem possuir capacidade postulatória em juízo, indicará:
I – o Poder, o órgão, a entidade ou a autoridade
que tem o dever de regulamentar a norma constitucional;
II – a omissão inconstitucional quanto ao cumprimento de dever de elaborar a norma regulamentadora
de que trata esta Lei;
III – o dispositivo constitucional que expressamente veicule direito, liberdade ou prerrogativa, pendente
de regulamentação;
IV – a comprovação, de plano, da titularidade do
direito, liberdade ou prerrogativa por parte do autor;
V – a demonstração da inviabilidade da plena fruição do direito, liberdade ou prerrogativa por seu titular;
VI – o pedido, com suas especificações.
§ 1º Deve ser observada a eventual existência de
cláusula constitucional de reserva de iniciativa legislativa para a definição dos legitimados passivamente,
conforme o disposto no inciso I deste artigo.
§ 2º A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, será apresentada
em duas vias, devendo conter cópias dos documentos
necessários para comprovar a alegação de omissão.
Art. 7º A petição inicial inepta, não fundamentada, e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo juiz ou pelo relator, em caso
de órgão colegiado.
Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que
indeferir a petição inicial.
Art. 8º Impetrado o mandado de injunção, ação de
índole constitucional, não será admitida a desistência.
Art. 9º Não se admitirá intervenção de terceiros
no processo de mandado de injunção.
Parágrafo único. O juiz ou o relator da matéria
no âmbito dos Tribunais, considerando a relevância da
questão e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação
de outros órgãos ou entidades.
Art. 10. O mandado de injunção terá processamento prioritário sobre os demais atos judiciais, ressalvado o habeas corpus, o mandado de segurança
e o habeas data.
Art. 11. No mandado de injunção individual ou
coletivo, a decisão judicial fará coisa julgada com efeito
entre as partes.
§ 1º No mandado de segurança coletivo, a decisão fará coisa julgada limitadamente aos membros
do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 2o O mandado de injunção coletivo não induz
litispendência para as ações individuais, mas os efei-
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tos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a
título individual, se esse não requerer a desistência
de seu mandado de injunção no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da ciência comprovada da impetração
da injunção coletiva.
§ 3º Os efeitos da decisão no mandado de injunção, individual ou coletivo, podem ser, por deliberação da maioria absoluta do Tribunal, estendidos para
abranger todas as ações que envolvam a interpretação
do dispositivo constitucional pendente de regulamentação, caso estejam presentes imperativos de ordem
pública, de natureza econômico-financeira, ou de política judiciária, com vistas a racionalizar a apreciação
de feitos judiciais.
Art. 12. Caso a norma regulamentadora indicada
como faltante seja publicada, será declarada a perda
do objeto do mandado de injunção.
CAPÍTULO II
Do Processo e Julgamento do Mandado de Injunção Perante o Supremo Tribunal Federal
Seção I
Do procedimento no mandado de injunção
Art. 13. Compete ao Supremo Tribunal Federal:
I – processar e julgar, originariamente, o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora de que trata esta Lei for atribuição do
Presidente da República, do Congresso Nacional, da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de
Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou
do próprio Supremo Tribunal Federal;
II – processar e julgar, em recurso ordinário, o
mandado de injunção decidido em única instância
pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.
Art. 14. O relator pedirá informações aos órgãos
e às autoridades responsáveis pela omissão constitucional.
Parágrafo único. As informações serão prestadas no prazo de trinta dias contado do recebimento
do pedido.
Art. 15. Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da
União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze dias.
Art. 16. Vencidos os prazos do art.15, o relator
lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, e
pedirá dia para julgamento.
§ 1o Em caso de necessidade de esclarecimento
de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá
o relator requisitar informações adicionais, designar
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perito ou comissão de peritos para que emita parecer
sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência
e autoridade na matéria.
§ 2o O relator poderá, ainda, solicitar informações
aos Tribunais Superiores, aos Tribunais Federais e aos
Tribunais Estaduais acerca da interpretação do dispositivo constitucional pendente de regulamentação no
âmbito de sua jurisdição.
§ 3o As informações, perícias e audiências a que
se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no
prazo de trinta dias, contado da solicitação do relator.
Seção IIDa Decisão no Mandado de Injunção
Art. 17. No julgamento do mandado de injunção
será facultada sustentação oral aos representantes
judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos
responsáveis pela omissão inconstitucional, na forma
estabelecida no Regimento do Tribunal.
Art. 18. A decisão em mandado de injunção dará
solução para o caso concreto em que reste caracterizada a falta de norma regulamentadora e poderá
consistir na adoção, isolada ou cumulativa, das seguintes medidas:
I – aplicação, no que couber, de legislação em
vigor que guarde conexão com a da hipótese tratada
nos autos;
II – determinação às autoridades administrativas
competentes para que verifiquem o adimplemento de
requisitos constitucionais, legais e regulamentares necessários ao imediato exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas previstos na legislação adotada,
conforme o disposto no inciso I;
III – declaração da existência de omissão na regulamentação de dispositivo constitucional e constatação da mora legislativa;
IV – determinação de fruição imediata do direito,
liberdade ou prerrogativa prevista expressamente no
texto constitucional pelo impetrante;
V – fixação de prazo razoável para que o responsável elabore a norma regulamentadora pendente;
VI – suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, com o intuito de assegurar
ao interessado a possibilidade de ser contemplado por
norma mais benéfica, ou que lhe assegure o direito
constitucional invocado;
VII – outra providência a ser fixada pelo Tribunal.
§ 1º A solução do caso concreto de que trata o
caput deste artigo, no caso de deferimento da injunção, atribuirá ao impetrante o exercício do direito, da
liberdade ou da prerrogativa pleiteada.
§ 2º Assegura-se aos impetrantes o direito de auferir os direitos que decorram, no futuro, da publicação
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da lei regulamentadora, naquilo que for mais favorável
do que o disposto na decisão judicial.
§ 3º Não cabe a cominação de pena pecuniária ao
responsável pela continuidade da omissão legislativa.
Art. 19. Adotar-se-á o princípio da razoabilidade
para caracterizar a mora legislativa na edição de norma
regulamentadora de direitos, liberdades e prerrogativas
constitucionais de que trata esta Lei.
§ 1º No juízo de razoabilidade, deve ser considerado, dentre outros aspectos, o tempo decorrido desde
a publicação da norma constitucional cuja regulamentação se reclama, assim como a relevância da matéria
nela veiculada.
§ 2º Presentes os aspectos previstos no § 1º deste
artigo, a inexistência de prazo expressamente fixado
pela norma constitucional para sua regulamentação,
bem como a existência de projetos de lei ou de minutas de normas infralegais em tramitação não elidem a
caracterização da mora legislativa.
Art. 20. Deferido o mandado de injunção por
maioria absoluta será dada ciência ao responsável
pela elaboração de norma regulamentadora.
Art. 21. A decisão sobre o mandado de injunção
somente será tomada se presentes na sessão pelo
menos oito Ministros.
Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria
necessária à decisão no mandado de injunção, estando ausentes Ministros em número que possa influir no
resultado do julgamento, este será suspenso a fim de
aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes,
até que se atinja o número necessário para prolação
da decisão num ou noutro sentido.
Art. 22. Julgada a ação, far-se-á a comunicação
à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição
do ato.
Art. 23. A decisão definitiva em mandado de
injunção é irrecorrível, ressalvada a interposição de
embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser
objeto de ação rescisória.
Art. 24. Ao decidir sobre o mandado de injunção,
e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal
Federal, por maioria de dois terços de seus membros,
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que
ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado
ou de outro momento que venha a ser fixado.
Art. 25. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito
em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará
publicar em seção especial do Diário da Justiça e do
Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.
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CAPÍTULO III
Do Processo e Julgamento do Mandado de Injunção Perante o Superior Tribunal de Justiça
Art. 26. Compete ao Superior Tribunal de Justiça
julgar, originariamente, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora de que
trata esta Lei for atribuição dos dirigentes máximos,
em nível nacional, de órgão ou entidade da administração federal direta ou indireta, excetuados os casos
de competência do Supremo Tribunal Federal e dos
órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal.
Art. 27. Aplica-se, no que couber, quanto ao processo e julgamento do mandado de injunção perante
o Superior Tribunal de Justiça o disposto no Capítulo
II da presente Lei.
Art. 28. Da decisão denegatória em mandado de
injunção decidido em única instância perante o Superior
Tribunal de Justiça caberá a interposição de recurso
ordinário ao Supremo Tribunal Federal.
CAPÍTULO IV
Do Processo e Julgamento do Mandado de Injução Perante os Demais Tribunais Superiores
Art. 29. Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral julgar,
originariamente, os mandados de injunção impetrados em face da ausência de norma regulamentadora,
de que trata esta Lei, que seja de sua competência
e, em grau de recurso, as decisões denegatórias em
mandados de injunção proferidas pelos Tribunais Regionais Eleitorais.
Art. 30. Cabe ao Tribunal Superior do Trabalho
julgar, originariamente, os mandados de injunção impetrados em face da ausência de norma regulamentadora, de que trata esta Lei, que seja de sua competência e, em grau de recurso, as decisões denegatórias
em mandados de injunção proferidas pelos Tribunais
Regionais do Trabalho.
Art. 31. Cabe ao Superior Tribunal Militar julgar,
originariamente, os mandados de injunção impetrados
em face da ausência de norma regulamentadora, de
que trata esta Lei, que seja de sua competência e, em
grau de recurso, as decisões denegatórias em mandados de injunção proferidas pelos Tribunais Militares.
Art. 32. Aplica-se, quanto ao processo e julgamento do mandado de injunção perante os Tribunais
Superiores, no que couber, o disposto no Capítulo II
da presente Lei.
Art. 33. Da decisão denegatória em mandado
de injunção, decidido em única instância perante os
Tribunais Superiores, cabe a interposição de recurso
ordinário ao Supremo Tribunal Federal.
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CAPÍTULO V
Do Processo e Julgamento do Mandado de Injunção Perante os Tribunais Regionais Federais,
Eleitorais e do Trabalho e Tribunais Militares
Art. 34. Cabe aos Tribunais Regionais Federais
julgar, originariamente, o mandado de injunção, quando
a elaboração da norma regulamentadora de que trata
esta Lei for atribuição dos dirigentes máximos, em nível regional ou estadual, de órgão ou entidade da administração federal direta ou indireta, excetuados os
casos de competência do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho
e, em grau de recurso, as decisões denegatórias em
mandados de injunção proferidas pelos Juízes Federais.
Art. 35. Cabe aos Tribunais Regionais Eleitorais
julgar, originariamente, os mandados de injunção impetrados em face da ausência de norma regulamentadora,
de que trata esta Lei, que seja de sua competência e,
em grau de recurso, as decisões denegatórias em mandados de injunção proferidas pelos Juízes Eleitorais.
Art. 36. Cabe aos Tribunais Regionais do Trabalho
julgar, originariamente, os mandados de injunção impetrados em face da ausência de norma regulamentadora,
de que trata esta Lei, que seja de sua competência e,
em grau de recurso, as decisões denegatórias em mandados de injunção proferidas pelos Juízes do Trabalho.
Art. 37. Cabe aos Tribunais Militares julgar, originariamente, os mandados de injunção impetrados em
face da ausência de norma regulamentadora, de que
trata esta Lei, que seja de sua competência e, em grau
de recurso, as decisões denegatórias em mandados
de injunção proferidas pelos Juízes Militares.
Art. 38. Aplica-se, quanto ao processo e julgamento do mandado de injunção perante os Tribunais
Regionais, no que couber, o disposto no Capítulo II
da presente Lei.
Art. 39. Da decisão denegatória em mandado de
injunção decidido em única instância perante os Tribunais Regionais caberá a interposição de recurso aos
respectivos Tribunais Superiores.
CAPÍTULO VI
Do Processo e Julgamento do Mandado de Injunção Perante os Juízos Federais
Art. 40. Cabe aos Juízes Federais julgar o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora de que trata esta Lei for atribuição das
autoridades federais, de órgão ou entidade da administração federal direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais
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Federais e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Trabalho.
Art. 41. Aplica-se, quanto ao processo e julgamento do mandado de injunção perante os Juízos
Federais, no que couber, o disposto no Capítulo II da
presente Lei.
Art. 42. Da decisão denegatória em mandado de
injunção decidido perante os Juízos Federais cabe a
interposição de recurso aos Tribunais Regionais Federais respectivos.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais
Art. 43. Aplica-se aos Juízes Eleitorais, do Trabalho e Militares, no que couber, o disposto no Capítulo
II desta Lei.
Art. 44. Leis de organização judiciária estaduais
disporão sobre o processo e julgamento dos mandados de injunção de competência dos Tribunais e Juízes dos Estados.
Parágrafo único. Lei federal disporá sobre o processo e julgamento dos mandados de injunção de
competência dos Tribunais e Juízes do Distrito Federal e Territórios.
Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A proposição que ora se submete à apreciação
do Senado Federal dispõe sobre o mandado de injunção, garantia constitucional inovadora, prevista no
inciso LXXI do art. 5º da Constituição Federal (CF),
que assegura sua concessão sempre que a falta de
norma regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
É oportuno trazer ao debate, que ora se propõe
inaugurar, que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidira no julgamento da Questão de Ordem no Mandado
de Injunção (MI/QO) nº 107, em 23 de novembro de
1989, relator o Ministro Moreira Alves, que o mandado de injunção possuía natureza mandamental, e o
dispositivo que o veiculava – inciso LXXI do art. 5º da
CF – era auto-aplicável, vale dizer não necessitava de
regulamentação para que tivesse eficácia.
Não necessitava, nem mesmo, segundo o STF,
de regras procedimentais que disciplinassem seu uso,
eis que poderiam ser utilizadas analogicamente, as
normas que disciplinam a utilização do mandado de
segurança.
Trago trechos do referido acórdão que atestam
o alegado:
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Auto-executavel, uma vez que, para ser utilizado,
não depende de norma jurídica que o regulamente,
inclusive quanto ao procedimento, aplicavel que lhe
e analogicamente o procedimento do mandado de
segurança, no que couber. Questão de ordem que se
resolve no sentido da auto-aplicabilidade do mandado
de injunção, nos termos do voto do relator.
Decidindo dessa forma, o Supremo Tribunal Federal aparentemente trazia segurança e tranqüilidade
aos cidadãos que porventura se vissem na obrigatoriedade de recorrer ao mandado de injunção para ter
o exercício de seus direitos assegurados. A norma
contida no inciso LXXI do art. 5º era auto-aplicável,
não necessitava da mediação legislativa e podia ser
utilizado imediatamente.
No entanto, os efeitos e o alcance que o Supremo
Tribunal Federal conferiu ao mandado de injunção em
várias decisões ofuscaram o impacto dessa decisão.
Por cerca de dezessete anos, o STF manteve-se
fiel à corrente jurisprudencial predominante, inaugurada
com o julgamento da Questão de Ordem no Mandado
de Injunção (MI/QO) nº 107, de 1989, que entendia
que a concessão de mandado de injunção traria como
único efeito a declaração da mora inconstitucional da
autoridade responsável pela edição da norma regulamentadora essencial ao exercício de direitos, liberdades
ou prerrogativas com assento constitucional.
Nada mais. Não havia, segundo essa corrente
jurisprudencial, nenhum outro efeito decorrente do
julgamento.
Nesse sentido, restava esvaziado o pleito daqueles que almejavam uma solução concreta para o problema da inexistência de normas que obstaculizavam
o pleno exercício de importantes direitos, garantias e
prerrogativas.
Tal linha de entendimento do STF quanto aos
efeitos dos julgamentos dos mandados de injunção
mereceu críticas de parte significativa da doutrina
constitucional, José Afonso da Silva à frente, que não
considerava razoável que dois institutos distintos previstos constitucionalmente, o mandado de injunção
(art. 5º, inciso LXXI) e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º), possuíssem o
mesmo efeito, qual seja, a comunicação às autoridades competentes que se encontravam em mora para
tornar efetiva norma constitucional.
Referido estado de coisas perdurou até o ano
de 2007, quando o STF, em dois julgamentos que se
tornaram históricos, promoveu radical alteração na
orientação jurisprudencial pretérita referente aos efeitos de mandado de injunção, verdadeira “viragem jurisprudencial”, com efeito erga omnes, num mandado
de injunção que reclamava a existência de obstáculos
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ao pleno exercício do direito de greve dos servidores
públicos, por força da ausência de norma que disciplinasse o art. 37, inciso VII da CF.
A Corte Suprema daria solução concreta para
o caso, de forma a viabilizar o exercício do direito de
greve dos servidores públicos, constitucionalmente
assegurado.
Entendeu o Supremo Tribunal Federal que, enquanto não fosse editada a lei ordinária específica
de que trata a parte final do inciso VII do art. 37 da
CF, aplicar-se-ia, no que coubesse, o contido na Lei
nº 7.783, de 28 de junho de 1989, que dispõe sobre
o exercício do direito de greve, define as atividades
essenciais, regula o atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade, e dá outras providências.
Na verdade, toda a disciplina do mandado de
injunção, em seus múltiplos aspectos, foi construída,
historicamente, a partir da jurisprudência do STF.
Tem-se aqui, Senhoras Senadoras e Senhores
Senadores, um caso concreto em que o debate sobre
o princípio constitucional da independência e harmonia dos Poderes se instala, de um lado, provocado por
suposto ativismo judicial e pela utilização de prerrogativas legiferantes por órgãos do Poder Judiciário, e
de outro, pela omissão do Poder Legislativo, ao não
regulamentar o direito previsto na Constituição.
A consequência principal da inexistência de lei
aprovada pelo Parlamento que discipline a concessão
do mandado de injunção é que sua adoção tem sido
parametrizada de forma assistemática e parcial pelas
Cortes do país.
É imperioso, pois, que o Congresso Nacional
assuma suas prerrogativas e confira ordenamento
sistemático, orgânico e consistente a essa garantia
fundamental contida na Carta de 1988, assim como o
fez com o mandado de segurança, cuja disciplina foi
recentemente atualizada pela
Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, aprovada
pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República.
Adotou-se como referência na elaboração deste
projeto de lei, além da já citada Lei do Mandado de Segurança, a Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999,
que Dispõe sobre o processo e julgamento da ação
direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória
de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal, diversas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o mandado de injunção, além de variados
insumos doutrinários.
Dessa forma, foi possível abordar os múltiplos
aspectos referentes ao mandado de injunção como
sua conceituação, requisitos de admissibilidade, legitimidade ativa e passiva, procedimento nos juízos e
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Tribunais, competências dos órgãos do Poder Judiciário
Federal, efeitos da decisão, entre outros.
Temos a convicção de que o presente projeto é
apenas um primeiro passo na tentativa de disciplinar
o uso dessa importante ferramenta democrática que
é o mandado de injunção, em face da inexistência de
regulamentação que obsta a fruição de direitos, garantias e prerrogativas fundamentais existentes na
Constituição Federal.
Trata-se de instituto que possui relevância ímpar
na concretização do Estado Democrático e Social de
Direito e que não pode ter sua disciplina fundada em
decisões judiciais pontuais, por mais abalizadas que
sejam.
Cabe ao Congresso Nacional, em primeiro lugar,
um esforço legislativo incomum para regulamentar todos os dispositivos constitucionais que ainda se encontrem pendentes de regulamentação, o que reduziria
sobremaneira a necessidade de recurso do cidadão
ao mandado de injunção.
Em segundo lugar, enquanto essa providência estrutural não se concretiza, é fundamental que as garantias constitucionais, que funcionam como um antídoto
para o cidadão em face da omissão legislativa,tenham
suas balizas determinadas pelo Poder Legislativo.
Cabe ao Legislativo, no arranjo institucional dos
Poderes, a competência precípua para regulamentar
tanto as normas constitucionais que veiculam direitos
e prerrogativas, como aquelas outras que encerram
garantias.
Submeto, então, ao escrutínio das Senhoras Senadoras e dos Senhores Senadores o presente projeto
de lei que regulamenta o mandado de injunção, para
que seja debatido, aprimorado e ao final, aprovado,
pelo que representa de importância aos cidadãos que
clamam por direitos ainda não concretizados. – Senador Eunício Oliveira.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
...................................................................................
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LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Aproveito a oportunidade para dizer que recebi,
minutos atrás, por meio eletrônico, informações de que
a grande mobilização feita pelos três Estados do Sul,
em Cascavel, Paraná, de aposentados e pensionistas
de todo o Brasil, foi muito bonita.
Foi uma grande celebração, com uma missa na
Catedral, rezada pelo Bispo Dom Mauro, que destacou principalmente os projetos que o Senado aprovou.
Elogiou o fato de os projetos deste Senador, tanto o
do fim do fator, como também aquele que garante uma
política para aposentados e pensionistas, terem sido
aprovados pelo Senado e se encontrarem na Câmara
dos Deputados.
Agradeço as palavras carinhosas dirigidas pelo
bispo Dom Mauro pelo nosso trabalho em defesa dos
trabalhadores e dos aposentados.
Cumprimento também a diretoria da Cobap, que
estava lá com todos os presidentes das federações
estaduais de todo o Brasil, em torno de duas mil pessoas. Parabéns! Essa mobilização é que vai fortalecer
a aprovação dos direitos dos aposentados e dos trabalhadores aqui no Senado. E também os representantes
do Aerus que estiveram lá.
No dia 22, teremos uma audiência pública aqui
no Senado, que eu vou presidir, para mais uma vez
trazer ao debate a importância de garantir uma aposentadoria decente a todos aqueles que, infelizmente,
deveriam receber R$8 mil, R$10 mil ou R$5 mil e estão
recebendo somente um salário mínimo. Parabéns aos
lutadores do Aerus!
Por fim, só quero registrar a importância da aprovação hoje pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos, do Projeto de Lei nº 179, que cria o adicional
por atividade de risco para os vigilantes em instituições
federais e também aqueles que atuam no ensino superior da pesquisa científica e tecnológica.
Esse adicional é fruto de um projeto do meu querido amigo e grande ex-Senador Zambiasi e teve apoio
também à época do já falecido Senador Romeu Tuma.
Só falta agora uma Comissão. Parabéns, Zambiasi!
Parabéns à categoria.
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Eu tive a alegria de ser o relator desse projeto, que vai garantir o adicional de risco de vida para
aqueles que dedicam a sua vida em defesa do nosso
patrimônio, do patrimônio público, das nossas vidas,
do corpo docente, dos estudantes, enfim, de toda a
nossa gente. Estou convicto de que ele será também
aprovado por unanimidade na última comissão. Com
essas duas informações, encerro os trabalhos no dia
de hoje. Que Deus ilumine a todos nós. Até amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – 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 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, anuncio com grande satisfação, a inauguração na próxima segunda-feira, do Terminal de Cargas Alfandegado do Aeroporto Internacional de Boa
Vista. Quero destacar que a inauguração deste terminal configura-se como mais uma grande conquista do
Estado de Roraima.
Digo conquista, porque representa o resultado do
trabalho que estamos empenhados em fazer, visando
dotar Roraima da infraestrutura necessária ao funcionamento das Áreas de Livre Comércio de Bonfim e
Boa Vista e também da Zona de Processamento de
Exportações (ZPE).
Estes dois instrumentos foram criados durante o
governo do ex-presidente Lula, exatamente com o fim
de promover o desenvolvimento econômico e social
do nosso Estado.
Já afirmei aqui antes, que a construção do terminal de cargas no Aeroporto Internacional de Boa Vista
não é algo comum, normal. Reafirmo, agora, que esta
obra é fundamental para deslanchar o desenvolvimento
econômico e social que perseguimos.
Com o terminal, os empresários habilitados pela
Superintendência da Zona Franca de Manaus para atuar
nas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim,
terão à disposição a logística adequada para receber
os produtos vindos do exterior com benefícios fiscais.
Significa um projeto de ampliação da presença
de nosso Estado na Amazônia Ocidental, aproveitando-se da complementaridade com as economias do
Amazonas e do sul da Venezuela.
Nossa luta, agora, será ir em busca do apoio da
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e das empresas aéreas nacionais para que possamos ampliar
a oferta de voos e, principalmente, para que tenhamos
em Boa Vista, pelo menos, uma frequência semanal
de um voo internacional.
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Como disse, repito: a inauguração do terminal
de Cargas Alfandegado do Aeroporto Internacional de
Boa Vista é, sem dúvidas, uma grande conquista do
Estado de Roraima.
Agradeço, portanto, à direção da Infraero, tanto
a seu ex-presidente, Murilo Barboza, quanto ao atual,
Gustavo do Vale, à toda a diretoria e à equipe em Manaus por esta conquista, que será acompanhada por
outras não menos importantes e pelas quais estamos
a lutar. Sinto-me muito feliz por ter a oportunidade que
o povo de Roraima me concedeu de poder contribuir
com esta conquista.
Anuncio, ainda, a apresentação nesta Casa, de
mais um projeto de lei que procura atender uma das
mais esforçadas e esquecidas comunidades de nosso
país, a dos artesãos.
Inspirei-me em projeto elaborado por um saudoso
companheiro da Câmara dos Deputados, Eduardo Valverde, a quem homenageio neste momento. Assumi,
durante a campanha eleitoral, o compromisso de apoiar
os artesãos, que constituem importante segmento dos
trabalhadores de Roraima, como aliás de todo o País.
Não estamos procurando apenas regulamentar
a profissão dos que exercem o artesanato. Pretendemos, na verdade, estabelecer um conjunto de ações
com o objetivo de promover a valorização, a expansão
e a renovação das artes.
Dessa maneira, buscamos definir com clareza os
conceitos de artesão e de unidade produtiva artesanal.
Estabelecemos assim requisitos para que possam ser
beneficiários de políticas públicas.
Desejamos que os governos, federal, estaduais
e municipais, desenvolvam uma estratégia de valorização das artes e ofícios. Não constituem apenas
uma profissão. Representam muito mais do que isso.
Formam uma plataforma de afirmação da identidade e da cultura nacionais. Embora as manifestações
artesanais cumpram papel importante na dinamização
da economia e no emprego, especialmente a nível local, vão muito além disso.
Estimulam os valores culturais e estéticos, catalisando as manifestações culturais do povo brasileiro.
Os conhecimentos das artes costumam ser transmitidos por via oral e por relações familiares. Precisamos não apenas incentivá-los e preservá-los, mas
também assegurar que contribuam ainda mais para a
identidade nacional.
Outro assunto que trago ao conhecimento público, senhoras e senhores, é que desde ontem (16), o
cidadão brasileiro passou a exercitar, com plenitude,
o seu direito à informação pública, com a entrada em
vigor, da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011),
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sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, em novembro de 2011.
E a boa novidade, senhoras e senhores, é que
logo no primeiro dia de funcionamento desta nova lei,
nada menos que 708 pedidos de informação foram
registrados pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC).
O (e-SIC) foi desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU), do governo federal, com a
finalidade de organizar e facilitar o processo, para o
cidadão e a Administração Pública.
De acordo com a CGU, de forma proativa, todos
os órgãos superiores publicaram ontem suas páginas
de Acesso à Informação na internet, com um conjunto
de informações de interesse público, independentemente de pedidos.
Com essa facilitação, os 708 pedidos feitos ontem,
foram dirigidos à Presidência da República, à CGU, ao
Banco Central, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e aos ministérios do
Planejamento, Relações Exteriores, Saúde, Justiça,
Educação e Fazenda, assim como a outros órgãos
da esfera federal.
Proposta pelo governo federal e aprovada pelo
Congresso Nacional, a Lei de Acesso à Informação estabelece regras que valem para a administração direta
e indireta de todos os Poderes e entes federativos e se
apresenta como instrumento eficiente de participação
da sociedade na gestão pública.
Faço questão de destacar nesta tribuna, o artigo
2o da nova lei que preconiza: “Os órgãos e as entidades
do Poder Executivo federal assegurarão, às pessoas
naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação,
que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios
da administração pública e as diretrizes previstas na
Lei nº 12.527, de 2011”.
Desta forma, esta nova lei, que já é considerada uma das mais avançadas do mundo, transforma
o conceito de transparência em um direito efetivo do
cidadão brasileiro.
Isto porque, sabemos todos nós, o cidadão e a
cidadã bem informados, têm todas as condições de
acessar, conhecer e exercitar direitos essenciais como
educação, saúde e benefícios sociais.
Com a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, entrou, enfim, em ação, a regra constitucional
da publicidade dos atos públicos, estabelecida pela
Constituição Federal de 1988.
O artigo 37 da Carta Magna brasileira, diz que:
“A administração pública direta e indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
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do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade (...)”.
A garantia de acesso de todos os cidadãos brasileiros aos dados e atos da pessoa pública é um dos
caminhos para a consolidação da democracia em
nosso país.
Neste contexto, quero destacar os avanços da
nova lei, como o fim do sigilo eterno de documentos
oficiais e a obrigatoriedade de todos os órgãos públicos de prestar, em no máximo 30 dias, informações
de interesse do cidadão, sem que esse necessite justificar o pedido.
A lei determina, de forma clara e inovadora, que
a transparência passa a ser a regra e não a exceção.
Desta forma, estabelece que nenhum documento, ato
ou fato que se configure como ameaça aos direitos
humanos pode ser tratado como sigiloso.
Enfim, registro com alegria, que tanto a União
como os governos estaduais e municipais, os tribunais
de Justiça, as assembleias legislativas e outros órgãos
públicos devem cumprir a lei, regulamentando detalhes sobre como os pedidos dos cidadãos de acesso
às informações e dados públicos serão respondidos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, talvez o mais importante e
grandioso programa social do mundo e com resultados
absolutamente exitosos, o Bolsa Família é um orgulho
para todos os brasileiros.
Ampliado e redimensionado pelo Presidente Lula,
cuja profissão de fé em combater a fome e a pobreza
ganhou dimensão planetária, o Bolsa Família redefiniu
a política de proteção social não somente no Brasil,
mas - podemos dizer - em todo o mundo.
É verdade, Sr. Presidente que já havia políticas
compensatórias desde os anos 90, mas eram fragmentadas e totalmente dispersas dentro do quadro
institucional dos programas sociais. Iam da distribuição
errática de cupons de alimentação a ações pontuais e
limitadas de inclusão,
A consolidação do Bolsa Família, nesse sentido,
teve o grande mérito de congregar o guarda-chuva dos
programas de assistência e transferência de renda,
ampliando sobremaneira o seu espectro e a sua base
de atendimento.
Atualmente, meus Caros Colegas, são aproximadamente 13 milhões de famílias contempladas pelo
programa, ou o equivalente a 44 milhões de brasileiros e brasileiras que recebem os seus benefícios de
maneira regular.
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É preciso salientar ainda, Senhor Presidente, que
sua cobertura ampliada se distribui adequadamente
por todo o território nacional, sendo mais incisiva nas
áreas rurais e nas regiões pobres de nosso País.
Contudo, até mesmo por seus próprios êxitos e
conquistas, e pela ambiciosa meta de erradicação da
pobreza extrema que lhe foi conferida, alguns importantes desafios precisam ser enfrentados no sentido
de ampliar ainda mais o seu alcance, conforme aponta
a Professora Lena Lavinas, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.
Em primeiro lugar, faz-se necessário atender à
totalidade da demanda de beneficiários, superando as
ineficiências horizontais que deixam à margem do programa parcela importante do seu potencial público-alvo.
No último PNAD, 2,2 milhões de arranjos domiciliares
com renda per capita inferior a 140 reais – linha de pobreza estabelecida pelo programa – declararam não
receber nenhum tipo de transferência fiscal do governo.
É preciso, também, assegurar a cobertura plena
do público-alvo, por meio de rastreamento da população não atendida em escolas e pelo cadastro no Programa de Saúde da Família, e definir uma linha oficial
e relativa de pobreza e de indigência, integrando os
dados sociais e econômicos coletados pelo Censo e
pela PNAD em cada região e localidade.
Ademais, Sr. Presidente, nos parece absolutamente fundamental a adoção de um critério de reajuste
anual do benefício do Bolsa Família, para não o deixar
em defasagem e aquém das necessidades mínimas
de seus contemplados.
Além disso, meus Caros Colegas, entendemos
que o Bolsa Família, na verdade, deve estar inserido
em um contexto maior de resgate e proteção social,
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objetivando eliminar a reprodução das armadilhas da
pobreza, como a falta de instrução e de serviços básicos essenciais.
Dessa forma, a inclusão automática em programas sanitaristas, a oferta de luz elétrica e água
encanada e a alfabetização completa de todos os
seus beneficiários não somente complementariam os
objetivos macros do programa como, principalmente,
redimensionariam a simples transferência de renda
em um mecanismo efetivo de superação da pobreza.
Tais medidas, inclusive, serviriam para demolir as
críticas daqueles que dizem ser o programa apenas
uma esmola oficial, desconsiderando a sua monumental importância para os beneficiários.
Nesse sentido, Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Senadores, enaltecendo os méritos e os insofismáveis resultados já alcançados pelo Programa
Bolsa Família, precisamos ampliá-lo e robustecê-lo
ainda mais, consolidando-o como poderosa ferramenta
de inclusão social.
Quem já percorreu os rincões deste País sabe
perfeitamente da importância e da magnitude dos
seus benefícios. Cabe-nos, agora, incrementá-los e
estendê-los para uma parcela ainda maior de brasileiros e brasileiras.
Era o que tinha a dizer
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 59
minutos.)
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Ata da 83ª Sessão, Não Deliberativa
em 18 de maio de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Srs. Paulo Paim e Roberto Requião.

(Inicia-se a sessão às 9 horas e encerra-se às 11horas e 32 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu, do
Presidente do Tribunal de Contas da União, o Aviso
no 630-GP/TCU, de 2012, na origem, informando que
foram constatados indícios de irregularidade grave na
obra que menciona.
É o seguinte o aviso:
Aviso nº 630-GP/TCU
Brasília, 17 de maio de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Em cumprimento ao disposto no caput do art. 96
da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 (LDO 2012),
informo a Vossa Excelência que, no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal de Contas da União
no presente exercício, foram constatados indícios de
irregularidades grave na seguinte obra:
. BR-158/PR – Construção de Campo Mourão
– Palmital.

Por oportuno, esclareço que o relatório de auditoria do mencionado empreendimento (TC-006.391;20125), poderá ser objeto de consulta no endereço eletrônico
(www.tcu.gov.br). O acesso às informações será permitido apenas para os usuários portadores de senha,
conforme procedido no exercício passado.
Para tanto, informo que a operacionalização do
processo de concessão ou atualização de senhas poderá ser realizada pelo contato da área de informática
do Congresso Nacional com a Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (SETIC) deste Tribunal e que a referida página será atualizada de forma
a conter as deliberações que vierem a ser proferidas
em decorrência das auditorias.
Por fim, registro que esta Corte de Contas encontra-se à disposição de Vossa Excelência para os
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
Respeitosamente, – Senador Benjamin Zymler,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 19 de maio do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios n°s 92, 93
e 95, de 2012, do Presidente da Comissão Assuntos
Sociais, que comunicam a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado n°s 352, 279
e 637, de 2011.
São os seguintes os Ofícios:
OFÍCIO Nº 92/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 16 de maio de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei do Senado nº 352, de 2011, de autoria
da Senadora Ana Amélia, que altera a Lei nº 9.656,
de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde, para incluir
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os tratamentos antineoplásticos de uso oral entre as
coberturas obrigatórias, e a Emenda nº 1-CAS.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
OFÍCIO Nº 93/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 16 de maio de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2011,
que altera as Leis nº 8.212 e nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, para incluir o catador de material reciclável
como segurado especial da Previdência Social, de autoria do Senador Rodrigo Rollemberg.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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Ofício nº 95/2012-PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 16 de maio de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 637, de 2011,
que acrescenta o § 2º ao art. 482, do Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 – CLT, para disciplinar o
abandono de emprego, de autoria do Senador Valdir
Raupp, e a Emenda nº 1 – CAS.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência aos Ofícios n°s 92, 93 e 95,
de 2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que as matérias sejam apreciadas
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3o a 5o, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência lembra às Senadoras e aos Senadores que o Senado Federal está convocado para uma
sessão especial a realizar-se segunda-feira, dia 21, às
11 horas, destinada a comemorar o Dia do Defensor
Público, de acordo com o Requerimento nº 244, de
2012, do Senador Gim Argello e outros Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há oradores inscritos.
Primeiro orador inscrito, Ex-Presidente da República e Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmº Sr. Presidente desta sessão Senador Paulo
Paim, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no último dia
16 de maio, quarta-feira desta semana, tivemos dois
grandes momentos que escrevem uma nova página na
História do Brasil. Nessa data, foi instalada, pela Presidenta da República Dilma Rousseff, a Comissão da
Verdade, encarregada de apurar violações aos direitos
humanos entre 1946 e 1988. A cerimônia contou com
a presença dos quatro Ex-Presidentes da República,
o que evidencia, aliás, como disse Sua Excelência a
Presidenta, o seu caráter de Estado e a efetiva consolidação da democracia brasileira.
O outro acontecimento importante de 16 de maio
foi a entrada em vigor da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação. Ela
traz consigo uma série de mudanças importantes nas
relações entre o Estado e o cidadão, particularmente
no que tange ao direito das pessoas de conhecerem
os segredos de Estado. Por isso, percebo ser funda-
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mental, neste momento, trazer à sociedade brasileira
e aos agentes públicos encarregados de servi-la, alguns esclarecimentos sobre a nova Lei de Acesso à
Informação. Afinal, entendo da máxima importância
que não haja dúvidas sobre o alcance dessa nova Lei
e os direitos por ela garantidos a todas as pessoas que
tenham interesse em conhecer a dinâmica da Administração Pública e das questões de Estado no Brasil.
Assim, a nova lei estabelece a obrigação, o dever dos órgãos e entidades públicas, de promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação
em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral
por eles produzidas ou custodiadas. Na divulgação
das informações tratadas na lei, deverão constar, no
mínimo: (1) registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas
unidades e horários de atendimento ao público; (2)
registros de quaisquer repasses ou transferências de
recursos financeiros; (3) registros das despesas; (4)
informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os editais e os resultados, bem como a
todos os contratos celebrados; (5) dados gerais para
o acompanhamento de programas, ações, projetos e
obras de órgãos e entidades; e (6) respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
A lei também determina que, para o seu cumprimento, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que
dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios
oficiais da Rede Mundial de Computadores. Assim, a
partir de agora, essas informações já têm que estar
disponíveis na Internet para qualquer pessoa que tenha interesse em consultá-las.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, é importante assinalar que as regras dispostas nesta lei alcançam
todas as esferas do poder público – União, Estados
e Municípios –, e também, é claro, nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, administração direta
e indireta, autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados e Municípios. Alcança, ainda, a informação produzida ou sob a guarda de entidades “privadas sem fins
lucrativos que recebem, para realização de ações de
interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de
gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes
ou outros instrumentos congêneres”.
Assim, as informações a respeito de fundações
privadas e de quaisquer associações, entidades ou organizações não-governamentais que recebam recursos
do Estado estão sob a égide da nova Lei.
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Portanto, qualquer pessoa, o cidadão que está em
casa, por exemplo, o representante de associações e
outras organizações sociais, a imprensa, pesquisadores
das mais diferentes áreas, brasileiros e estrangeiros
têm direito, a partir de agora, de acessar as informações, os documentos, sobre as mais diversas áreas
e sobre os mais diversos temas, que estejam sobre a
guarda do Estado brasileiro, ou que tenham sido por
ele produzidos em suas distintas atividades.
Das diligências corriqueiras da administração pública a todos os documentos confidenciais produzidos
até hoje pelas Forças Armadas, órgãos de segurança
pública, Ministério das Relações Exteriores, passando
pelas notas de reuniões classificadas como reservadas,
realizadas há mais de cinco anos, e ainda, por conteúdos de processos licitatórios, planos de segurança de
nossas infraestruturas críticas, tecnologias sensíveis,
tudo isso passa a ser de conhecimento público. Por
exemplo, quem desejar saber como os nossos diplomatas viam governos estrangeiros e líderes de outros
países, na década de 1990 ou nas anteriores, basta
requerer, e o Estado tem a obrigação de fornecer essas informações.
Se alguém quiser conhecer como se decide sobre as taxas de juros no âmbito do Copom, o Comitê
de Política Monetária do Banco Central, basta verificar
na Internet se as atas das reuniões eram classificadas
como secretas, confidenciais ou reservadas. Se forem
reservadas, todas as reuniões realizadas há mais de 5
anos devem ser públicas e estar disponíveis; se forem
secretas, há que se esperar por 15 anos. Mas se eram
confidenciais, passam a ser públicas, abertas a qualquer um que queira conhecê-las. Além dos votos dos
membros do Copom, pode-se também ter acesso às
despesas do Executivo com os cartões corporativos.
A partir de agora, todo cidadão poderá acessá-las e
nada pode impedir o direito de conhecer essas informações. É o que estabelece a Lei em seus arts. 10 e 11.
Isso ai, portanto, é uma boa pauta para os bisbilhoteiros da mídia brasileira.
Sobre às informações que devem estar disponíveis e que documentos podem conter algo de interesse, o art, 8o, § 3o da Lei expressa que os sítios oficiais
na Internet devem atender, entre outros, aos seguintes
requisitos: (1) conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma
objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão; (2) possibilitar a gravação de relatórios
em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e
não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo
a facilitar a análise das informações; (3) possibilitar o
acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; (4)
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divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; (5) garantir a autenticidade e a
integridade das informações disponíveis para acesso;
(6) manter atualizadas as informações disponíveis para
acesso; (7) indicar local e instruções que permitam ao
interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e (8)
adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência.
Além disso, a nova Lei dispõe que cada órgão
ou entidade do poder público deverá criar o serviço de
informações ao cidadão que terá, entre suas atribuições, atender e orientar o público quanto ao acesso
às informações; informar sobre à tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; e protocolizar
documentos e requerimentos de acesso a informações.
Lembro, portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que a partir do dia 16 passado todo órgão ou
entidade pública, nos três Poderes e nas três esferas
de governo, que não tiver um serviço de informações
ao cidadão, estará descumprindo a norma e seus dirigentes estarão sujeitos a sanções penais, cíveis e
administrativas. E mais: qualquer negativa ao acesso
a informações e documentos, na forma da lei, sujeita
os agentes à punições.
E nesse ponto, Sr, Presidente, vale destacar que
o Senado Federal está cumprindo seu papel institucional em função da nova lei. Conforme anunciado por
S. Exª, o Sr. Presidente desta Casa, José Sarney, no
próprio dia 16 de maio, o Senado já está implantando
o seu Sistema Integrado de Informação ao Cidadão,
reformulando o seu Portal da Transparência e ainda
lançando o e-cidadania. Além disso, criou uma comissão permanente de Acesso a Documentos para
assessorar a direção da Casa na classificação dos
documentos produzidos pelo Senado. Ou seja, o Senado Federal sai na frente para atender integralmente
a Lei de Acesso à Informação.
De outro lado, Sr. Presidente, acerca dos efeitos
desta nova Lei sobre as relações internacionais do
Brasil, convém lembrar e reconhecer que há nela aspectos que contrariam muitos dos tratados dos quais
o País é parte, pois há o conflito entre o disposto na lei
doméstica e o texto desses acordos. Isso significa que
o Brasil pode ser responsabilizado internacionalmente por descumprimento dos tratados, o que não seria
bom para a imagem do País. Destaco que o assunto
foi discutido na Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional desta Casa. Quanto aos tratados que
já estão em vigor, a solução é que o Brasil deixe de
fazer parte desses acordos ou tente renegociá-los. Já
para aqueles que estão em tramitação no Congresso
Nacional, a decisão da comissão foi sobrestar sua
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tramitação até que sejam renegociados pelo Poder
Executivo. De toda maneira, a partir de hoje, o Brasil
pode incorrer em violação a tratados, sujeitando-se a
ações de responsabilidade internacional promovidas
por seus pares.
A nova Lei, Sr. Presidente, estabelece também
novas regras para os documentos sigilosos, cumprindo
o disposto no art. 5o, inciso 33, da Constituição Federal. A lei dispõe claramente sobre quanto tempo esses
documentos e informações devem permanecer protegidos. Transcorrido o prazo temporal, acaba qualquer
restrição de acesso a tais documentos e informações,
que passam a ser públicos
Assim, a norma estabeleceu três categorias de
classificação de dados, informações e documentos: 1º
ultrassecreto; 2º secreto e 3º reservado. Os ultrassecretos podem continuar assim por até 25 anos, renovando-se esse prazo uma única vez, por igual período. Já
para os documentos secretos e reservados, o acesso
é restrito por 15 e 5 anos, respectivamente, sem direito
à renovação. Isso vale para todos os documentos já
produzidos e a serem produzidos pelo Estado brasileiro.
E aqui refiro-me, especificamente, a documentos
de Estado; não de governo.
Portanto, a partir de agora, todos os documentos
secretos, produzidos até 1997 (todos os documentos
secretos produzidos até 1997) são ostensivos, abertos. Comunicações diplomáticas, notas e gravações
de reuniões, planos operacionais, documentos sobre
segurança são exemplos do que já deve estar disponível, inclusive, na Internet. Destaco que as gravações
das reuniões secretas das Comissões do Senado, da
Câmara e do Congresso Nacional com mais de 15 anos
estão, de acordo com a Lei, automaticamente desclassificadas. Também a partir de agora, tornam-se abertos
documentos classificados como reservados produzidos
até 16 de maio de 2007. Há, ainda, aqueles classificados como confidenciais, que são a grande maioria. Essa
classificação foi suprimida pela nova Lei de Acesso à
Informação, o que significa que todos os documentos
produzidos no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios, por entes da administração direta e indireta,
e classificados como confidenciais, passam agora, de
imediato, à condição de ostensivos, ou seja, abertos
a quem queira consultá-los. Sobre o assunto, lembro
que a maioria esmagadora dos documentos sigilosos
sob a guarda do Gabinete de Segurança Institucional
– aí incluídos os produzidos pela Agência Brasileira de
Inteligência – tem a classificação confidencial. Para se
ter uma ideia e para ser mais preciso, são exatamente 56.644 documentos confidenciais produzidos até
2011, totalizando 82% dos documentos classificados.
Essa é uma realidade que se repete na maior parte
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dos órgãos e instituições que lidam com documentos
sigilosos. Portanto, todos esses quase 60 mil documentos do GSI perderam a sua classificação e estão
disponíveis para todos aqueles que deles quiserem
tomar conhecimento..
É importante informar também, Sr. Presidente,
Srªs. e Srs. Senadores, que no mesmo dia da entrada
em vigor da Lei de Acesso à Informação, Sua Excelência a Senhora Presidenta da República Dilma Roussef
editou o Decreto n° 7.724, de 16 de maio de 2012, regulamentando uma série de dispositivos desta nova
Lei. Trata-se de um instrumento que se fazia necessário, dada a complexidade, a extensão e o alcance da
norma que demandava uma série de detalhamentos
e explicitações sobre a sua vigência, aplicação e seu
adequado uso pela sociedade e pelos órgãos e instituições públicas que deverão cumpri-la.
Assim, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
exorto todos aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o Estado brasileiro e seu
funcionamento, sobre fatos que marcaram a nossa história, sobre as estratégias de governos passados, sobre nossos planos militares tradicionais, sobre nossas
relações internacionais e políticas domésticas, sobre
nossas tecnologias sensíveis, que requeiram aos órgãos públicos as informações que julguem necessárias,
e que, a partir de agora, devem estar disponíveis na
Internet. Se houver negativa no fornecimento dessas
informações e documentos, que façam valer seu direito de acesso à informação, conforme estabelecido na
nova Lei n° 12.527, de 2011.
Portanto, o 16 de maio de 2012 será certamente
lembrado como o dia em que o Brasil abriu ao mundo
suas informações mais preciosas, as suas salvaguardas, em uma claríssima demonstração de transparência e de um trato diferenciado da coisa pública e das
questões de Estado. Que todos os brasileiros tirem,
assim, o melhor proveito dessa nova e significativa lei.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito
esta oportunidade de falar sobre as novas regras de
acesso à informação para abordar rapidamente alguns
outros aspectos que tangenciam esse assunto.
Desde que o Projeto de Lei da Câmara n° 41,
de 2010, começou a ser debatido aqui no Senado, eu
me posicionei contrário à proposta de se marcar data
para tornar ostensivos os documentos ultrassecretos,
aqueles que contêm as informações de Estado e tão
somente de Estado mais sensíveis.
Minha proposta era de que caberia à Comissão
de Reavaliação sugerir o momento adequado de se
abrir alguns segredos de Estado, independentemente
de uma data específica e predeterminada. Por isso,
apoiei a proposta original do Governo Lula que não

246

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

limitava, após um prazo temporal, a renovação da
classificação ultrassecreta. A decisão de acabar com
o sigilo caberia, então, ao Chefe de Estado, depois de
ouvir a orientação da Comissão de Avaliação. E isso
não significava, de forma alguma, manter o chamado
“sigilo eterno”, termo este cunhado de forma inapropriada e distorcidamente pelos meios para a proposta
que eu defendia.
O fato é, Sr. Presidente, que à época dos debates nesta Casa, os meios acabaram pautando o tema
– qual seja, o tempo ideal para liberar os documentos
ultrassecretos – de forma extremada, colidindo esse
ponto específico do projeto de lei de acesso à informação com o conceito de liberdade de imprensa. Não
tem nada uma coisa a ver com a outra. Deturpou-se,
assim, a verdade. Generalizou-se um assunto singular
e de máxima importância para a segurança nacional
e, ainda por cima, omitiram informações, dados, experiências e conceitos relevantes para enriquecer a
discussão da matéria. E pior: confundiram e misturaram atividades de governo com questões de Estado,
induzindo a população a acreditar que, por exemplo,
determinados segredos de Estado jamais seriam tornados públicos ou, ainda, nivelando, colocando no mesmo
patamar de importância, segredos de Estado – como
o desenvolvimento de tecnologias sensíveis – e dados
de atividades corriqueiras da administração pública
como, por exemplo, valores de despesas correntes,
despachos ordinários e dados licitatórios, estes, sim,
com a publicização garantida.
Do mesmo modo, Sr, Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tentam os meios agora associar o segredo
de justiça à liberdade de imprensa. Esquecem, ou fingem esquecer, que se trata de um instituto do Estado
Democrático de Direito, de uma imposição judicial da
qual nem uma CPI pode se furtar, muito menos nós,
mandatários da população. É, portanto, uma regra legal
a que estão sujeitos determinados processos investigatórios e judiciais.
Isso é confirmado pelo próprio Decreto n° 7.724,
de 16 de maio último, assinado pela Senhora Presidenta
da República, que regulamentou a nova lei, segundo a
qual, em seu art. 6o, inciso I, o acesso à informação não
se aplica às hipóteses de sigilo previstas na legislação,
como o fiscal, o bancário, o de operações e serviços
no mercado de capitais, o comercial, o profissional e
o industrial. Não se aplica, tampouco, ao segredo de
justiça, dispõe o decreto.
É curioso que, para determinadas discussões, os
mesmos veículos, os mesmos confrades e blogueiros se
utilizam da imposição legal para justificar esse ou aquele posicionamento que lhes parece simpático. Quando
não o são, estimulam a infração à lei, a violação da
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Constituição, tudo supostamente em nome da liberdade de imprensa. É, portanto, a eterna manipulação, a
constante indução e a frequente imposição da opinião
dita pública por parte de alguns segmentos da mídia
que, em nome da liberdade de imprensa, da liberdade
de expressão, acham que tudo podem, que tudo lhes
é permitido e que nada pode lhes atingir – e eles vão
ver que não é bem assim. Ou seja, de acordo com a
ocasião, valem-se da lei ou a repudiam, como se, no
País, as regras, as normas pudessem variar de acordo
com o que convém para um ou outro setor dos meios.
Volto a reafirmar, Sr. Presidente, que jamais cerceei qualquer manifestação de pensamento ou de opinião – e sabem V. Exªs que essa é a verdade. Sempre
defendi, agi e me posicionei pela liberdade de imprensa,
e tenho reiteradamente opinado contra qualquer controle dos meios de comunicação, contra a regulamentação do exercício profissional do jornalista e contra a
criação de um conselho de fiscalização da atividade
jornalística. São aspectos, repito, que, por mais que
tentem associar, em nada colidem com o respeito e o
cumprimento do segredo de justiça, muito menos com
a necessária cautela no trato das questões de Estado,
especialmente aquelas que envolvem a soberania do
País, a segurança nacional e as tecnologias sensíveis.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Fernando Collor, com o seu
pronunciamento, esclarecendo todos os fatos à Nação
brasileira.
Passamos, de imediato, a palavra ao Senador
Valdir Raupp, que também disporá do tempo necessário para o seu pronunciamento.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com alegria que registro a presença em Brasília do Presidente da Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia,
meu Estado, Dr. Ricardo de Sá Vieira, que está aqui
em busca de recursos para equipamentos e obras no
porto de Porto Velho, indispensáveis à economia do
Norte do Brasil.
O porto de Porto Velho, Sr. Presidente – hoje já
tem o porto de cargas, o porto graneleiro, que construí
ainda quando governador, em parceria com o Governo
Federal e a iniciativa privada, uma das primeiras PPPs
realizadas no Norte do Brasil –, hoje vem enfrentando
alguns gargalos e problemas.
Estivemos em audiência com o Ministro dos Transportes, Dr. Paulo Sérgio Passos, juntamente com o
Governador de Rondônia, Dr. Confúcio Moura – e o
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Sr. Ministro chamou também o Diretor-Geral do Dnit,
General Fraxe, para discutir esses assuntos –, ocasião
em que foram pactuadas diversas ações em favor das
rodovias de Rondônia e da hidrovia do rio Madeira,
conjugando ações que atendem à intermodalidade
de transportes exigida na economia mundial para o
crescimento de qualquer país. Então, o transporte intermodal está sendo muito útil para o desenvolvimento
do Estado de Rondônia.
Sr. Presidente, está ocorrendo em Porto Velho
um fenômeno novo no rio Madeira, que é a criação de
uma onda, que, segundo informação do presidente do
porto de Porto Velho, está sendo criada com a passagem das águas pelo vertedouro da usina hidrelétrica
de Santo Antônio, o que ocasionou a paralisação parcial das operações portuárias de segunda-feira, das
14h05 até o dia de ontem, 17, às 17h05. E hoje, dia
18, Sr. Presidente, foram completamente paralisadas
todas as operações portuárias no porto de Porto Velho. Então, esse é um fenômeno novo, diferente, que
precisa ser estudado.
Nesse sentido, solicito ao Presidente da Antaq,
ao Presidente da Aneel e ao da ANA que efetuem uma
fiscalização nas obras da usina de Santo Antônio e
procurem encontrar uma solução para esse fato novo
que está ocorrendo no rio Madeira, em Porto Velho.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Sr.
Presidente Senador Paulo Paim, Senador Acir Gurgacz,
a quem concederei um aparte em seguida, Senadora
Vanessa Grazziotin, uma amazônida também, do vizinho Estado do Amazonas – e o rio Madeira interliga
os nossos Estados –, até hoje eu só fiz pronunciamentos desta tribuna a respeito das usinas do rio Madeira
para elogiar.
Em todas as audiências públicas que ocorreram
em Porto Velho ao longo desses últimos quatro, cinco
anos e durante as obras que ainda estão ocorrendo,
eu só tenho feito pronunciamentos falando bem dessas usinas, porque realmente elas estão ajudando
muito o Estado, são um bem importante para o Brasil e para Rondônia e estão empregando mais de 40
mil trabalhadores diretamente e talvez mais 30 mil ou
40 mil indiretamente. Porto Velho está passando por
uma verdadeira revolução em função das usinas do
rio Madeira, o que é uma coisa boa. Mas, agora, elas
trouxeram esse problema.
Então, é preciso informar ao Senado Federal, às
autoridades federais, ao Ministério dos Transportes, à
Antaq, à Aneel, à ANA e a todos os órgãos envolvidos
esse fenômeno que está ocorrendo no rio Madeira já
com prejuízo. Agora, começou a haver um efeito ne-
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gativo nessa questão do porto. Como vão paralisar as
operações? Até ontem estavam parcialmente paralisadas e, hoje, paralisam 100% das operações por causa
dessa onda. Não há como atracar mais barco nenhum
no porto em razão dessas ondas que estão ocorrendo
lá no rio Madeira.
É com satisfação que concedo um aparte ao
Presidente da Comissão de Agricultura, diretamente
envolvido também nessa questão. Hoje, o porto graneleiro de Porto Velho embarca milhares e milhares
de toneladas, todos os dias, rumo a Itacoatiara, para
fazer transbordo de navios para várias partes do Brasil.
Concedo um aparte ao Senador Acir Gurgacz.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Meus
cumprimentos, Senador Raupp, pelo seu pronunciamento e pela sua preocupação de sempre com o nosso
Estado. Sou testemunha da sua luta, do seu trabalho
e da defesa da construção das duas hidrelétricas no
Estado de Rondônia. Portanto, nós acompanhamos.
Eu e toda a bancada federal defendemos a instalação
e entendemos que é importante para o País e principalmente para Rondônia a instalação, a construção
dessas duas hidrelétricas no Estado de Rondônia.
Mas ela, realmente, está causando alguns problemas
para o Estado, principalmente com relação ao transporte fluvial em Porto Velho. Esta noite, o cabo de aço
que segura o píer onde os caminhões descem para
descarregar a soja nas balsas se rompeu. Ou seja, o
problema está se agravando. Essa, realmente, é uma
preocupação grande para todos nós. Cumprimento V.
Exª pelo pronunciamento e me coloco à disposição
para que possamos trabalhar no sentido de resolver
essa questão. Não queremos aqui condenar a construção das usinas, como bem falou V. Exª. Queremos
uma alternativa, uma solução rápida, seja por meio
das usinas, seja por parte do Governo Federal, do
Governo do Estado. Enfim, precisamos resolver esse
problema que atrapalha Rondônia e também os Estados vizinhos, como o Amazonas, Roraima. Toda a
mercadoria produzida em São Paulo ou importada de
outros Estados passam por Porto Velho e é embarcada em balsas, mas, desde ontem, esse serviço está
paralisado. Portanto, cumprimento V. Exª pelo pronunciamento e lembro que, à tarde, estaremos debatendo
também esse assunto em nosso ciclo de palestras e
debates, na Comissão de Agricultura. Muito obrigado,
Senador. Meus cumprimentos.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado a V. Exª e o parabenizo também, uma vez
que, preocupado, já marcou essa audiência para hoje,
uma sexta-feira. Não é muito comum, sexta-feira, ainda
mais à tarde, uma comissão estar funcionando. Devo
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passar por lá, também, para debater essa e outras questões de interesse do Brasil e do Estado de Rondônia.
Senador Acir, teremos a solução para esse problema: a construção do novo porto, que ficará bem
abaixo, 20, 15 quilômetros abaixo do atual, mas isso
no médio prazo. Essa construção já está prevista no
PAC. Ontem discutimos com o Ministro dos Transportes, mas vai demorar, no mínimo, dois, três anos. Até
lá, teremos de encontrar uma solução para esse problema do porto de Porto Velho.
Neste momento, as usinas trazem essa dificuldade, mas, no futuro, com a construção das eclusas
da usina de Santo Antonio – que não está contratada,
mas já está projeta –, da usina de Jirau, da terceira
usina da Cachoeira Ribeirão, próxima de Guajará-Mirim e de Nova Mamoré – e, nos próximos dias, deve
haver uma discussão sobre isso –, teremos a solução
fantástica com a navegabilidade do Mato Grosso até
o Amazonas, até o mar, passando pelos rios Guaporé,
Mamoré, Madeira, Amazonas, chegando ao porto de
Belém. Hoje, ainda fazemos o transbordo em Itacotacoatiara e Porto Velho. Mas, enquanto não chega essa
solução, a médio e longo prazo, temos que encontrar
um caminho, através dos especialistas, que, neste momento já deverão estar preocupados com isso, para
resolver esse problema.
Eu queria, Sr. Presidente, para encerrar, rapidamente, ainda falar de outras ações na área do Ministério dos Transportes. O Senador Acir também tem
trabalhado nesse sentido, bem como toda a bancada,
a Deputada Marinha e todos os outros. Trata-se da
restauração da BR-364. Parece que agora vai. Estão
soltando os primeiros editais de licitação dos quatro
trechos, quatro lotes que vão de Vilhena até Porto
Velho, para fazer uma reconstrução da BR-364, com
travessias urbanas, com terceira faixa nas subidas, tirando as curvas onde acontece muito acidente. Então,
a BR-364, de Vilhena a Porto Velho, vai ser praticamente reconstruída começando ainda este ano, depois de
tantos transtornos que ela tem causado para muitas
pessoas em Rondônia.
Por último, gostaria de falar rapidamente, já encerrando, sobre outro problema sério de Rondônia,
que está muito prestes a ser resolvido também, que é
a transposição dos servidores do ex-território de Rondônia para os quadros da União, benefício esse que
já deveria ter ocorrido há 23 anos. Quando foi aprovada a Constituinte de 1988, o Estado de Roraima e
Amapá entraram. Por que não entrou Rondônia? Talvez tenha havido uma falha, sem criticar, da bancada
da época – nós não estávamos aqui –, há 23 anos,
que não atentou para isso e não fez inserir no texto
da Constituição o benefício a Rondônia. Agora estão
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buscando, mesmo que tarde, mas com justiça, esse
benefício, mas que se arrasta. Ainda falta um parecer
da AGU e falta uma instrução normativa da Ministra
do Planejamento, Miriam Belchior.
A Presidente esteve em Rondônia, no ano passado, em uma festa bonita, maravilhosa, com toda a
bancada, com os sindicatos, com os prefeitos, com o
Governador, assinando o decreto de regulamentação
desse projeto, e, agora, por falta desse parecer da
AGU e da instrução normativa do Planejamento, essa
coisa não acontece. O Governador esteve, ontem,
trouxe junto com ele 1.000 processos prontos já para
dar entrada, entregando ao Ministério do Planejamento, e eu espero que, nesta semana, saia o parecer da
AGU definitivamente, contemplando os servidores de
1981 a 1991; que, semana que vem, a Ministra Miriam
Belchior marque essa reunião com a bancada, com o
Governador, com a comissão intersindical para assinar essa instrução normativa, porque não dá mais. Os
sindicatos já fecharam um acordo de paralisar quase
todas as atividades do Estado na semana que vem.
Vão fechar a BR-364 em vários pontos do meu Estado,
e nós não podemos deixar que isso aconteça.
Então para que isso não aconteça, Sr. Presidente,
a AGU precisa liberar esse parecer esta semana, ela
está com todos os elementos, todas as comprovações
de que a União pagava a folha de pagamento de 81 a
91. Assim, não há mais o que discutir a respeito dessa questão, para que a gente possa resolver e impedir
mais um problema sério que poderá ocorrer no Estado
de Rondônia semana que vem com a paralisação da
nossa BR, que é a espinha dorsal do nosso Estado,
em vários pontos do Estado de Rondônia.
Então faço aqui este apelo veemente à Advocacia-Geral da União, que libere esse parecer até segunda-feira, e que a Ministra Miriam possa já marcar a data
da audiência com o Governador, com a bancada e
com os sindicatos.
Era o que tinha, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Este foi o Senador Valdir Raupp, mais uma vez
usando a tribuna para seu pronunciamento, defendendo interesse de seu Estado, da Amazônia e do povo
brasileiro.
Passo a palavra, neste momento, à Senadora Vanessa Grazziotin para o seu pronunciamento, ela que
está em um encontro do seu Partido, aqui em Brasília,
mas que se deslocou para o plenário do Senado para
fazer o seu pronunciamento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, companhei-
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ros e companheiras, venho à tribuna, neste momento,
para falar a respeito de um artigo muito interessante,
publicado esta semana pelo ex-ministro, ex-deputado
federal Delfim Netto.
Mas, antes disso, Sr. Presidente, quero aqui destacar o fato que já está noticiado no dia de hoje, um
fato que considero da maior relevância, da maior importância. A Presidenta Dilma, no dia de ontem, ao
sancionar a Lei de Conversão aprovada na Câmara
dos Deputados e nesta Casa, que trata de um assunto relativo a pessoas com deficiência física. Era uma
medida provisória que cuidava de desonerar os custos para essas famílias, tirando tributos de cadeiras de
rodas, próteses utilizadas por pessoas e famílias que
têm em seu seio pessoas com deficiência.
No bojo da medida provisória, infelizmente, Sr.
Presidente, a Câmara dos Deputados acrescentou inúmeros matérias, inúmeros artigos que não têm nada a
ver com a matéria. Entre eles, acrescentou um artigo
que permitia, Senador Gurgacz, a venda de medicamentos em supermercados, em mercearias, ou seja,
em estabelecimentos fora das farmácias, das drogarias
onde são vendidos exclusivamente.
Quando do debate da matéria, vim a esta tribuna
e fiz a minha declaração de voto, dizendo que votaria a
favor do projeto que havia chegado da Câmara, porque,
se assim não fizéssemos – não apenas eu, todos nós
–, a medida provisória cairia, perderia os seus efeitos,
e um conjunto importante da população brasileira... E
eu aqui uso o exemplo da cidade de Manaus. Aliás,
temos vários companheiros aqui da cidade de Manaus
nos visitando: está aqui Ivo, se bem enxergo, o Júlio,
está aqui a Maria. Enfim, sejam todos bem-vindos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Conhece todos pelo nome, é raro.
Sejam bem-vindos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Estão aqui para participar da 2ª Conferência
Nacional do PCdoB sobre a Emancipação da Mulher,
que é o meu partido.
O importante, Senador Paim – e eu não queria
misturar os assuntos, mas acabei por fazê-lo –, é que
se trata de uma Conferência de Mulheres e apenas
recentemente estabelecemos cotas para mulheres.
Nunca tivemos cotas, achávamos que internamente
nem seria necessário, porque a nossa prática é de
valorização e abertura dos espaços para as mulheres.
Tanto que o nosso partido é o que tem o maior percentual de mulheres na sua bancada: são seis Deputadas
Federais entre quinze eleitos, ou seja, 40% da bancada federal do meu partido é composto por mulheres.
Enfim, estabelecemos cota recentemente. E a cota é
de gênero, não é cota para mulher. É cota de gênero,
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tanto que, nessa 2ª Conferência Nacional, a cota foi
aplicada aos homens, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim. A cota de gêneros foi aplicada aos homens.
Temos um percentual mínimo, acho que são 25% ou
30% – 30% –, de homens delegados participando da
Conferência, cujo tema principal é mulher, porque a
cota é de gênero. Na próxima semana, após o encerramento da Conferência, que acontecerá no domingo,
eu falarei mais sobre esse assunto.
Portanto, sejam todos bem-vindos e os convido
para que desçam e possamos tirar uma fotografia logo
mais, aqui, embaixo.
Pois bem, falava aqui sobre a medida provisória
aprovada pela Câmara e que chegou ao Senado. Tivemos que aprová-la por conta dos benefícios para as
pessoas portadoras de deficiência.
Mas registramos aqui, não apenas eu, mas também o Senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde
– portanto, alguém que entende também da matéria
–, o fato de que estaríamos votando, mas faríamos
tudo para que a Presidente vetasse aquele dispositivo,
Senador Paim, que abria a venda de medicamentos,
obviamente aqueles livres de receituário médico, para
venda em hotéis, em mercados, em supermercados.
Eu, como farmacêutica, tenho o entendimento e
a convicção plena: todo medicamento tem um limite
entre fazer o bem ou fazer o mal. Depende da dose
e da forma como se prescreva e se utilize o medicamento. E, nesse caso, o Brasil já é um dos países que
têm o maior índice, o maior percentual de automedicação. Dizem que todo brasileiro gosta muito de falar
sobre futebol, de dar palpite na escalação dos times,
na forma como os jogadores jogam, e também de prescrever medicação para quem está doente. O senhor
certamente já encontrou muitos amigos: “Não, estou
com dor nas costas, com febre”. E aí o amigo prontamente já indica qual é a melhor medicação. Esse é o
costume do povo brasileiro.
Então, caso fosse aprovada a medida efetivamente, isso ampliaria muito a venda desses medicamentos.
Muito. Significativamente. Aumentaria o lucro dos laboratórios, mas traria um prejuízo enorme à população.
Posteriormente, colhemos assinaturas, V. Exª assinou, inclusive, em ofício que encaminhamos à Presidenta Dilma, para que ela vetasse. Todas as entidades
da área de saúde, todas, fizeram uma forte pressão,
e nós também, Senadores, colocamos que votamos
a favor, e explicamos as razões.
Votamos a favor para contribuir com o Governo
Federal numa medida importante, mas todos éramos
contra aquele dispositivo. E, para nossa alegria, a Presidenta vetou, Senador Paim. Está vetado. Ou seja,
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continuam as mesmas regras atuais. Não se permite
a venda de medicamento em supermercado.
Todo medicamento, independente ou não da necessidade do receituário, só pode ser vendido, comercializado em estabelecimentos especiais.
Então, ficam aqui meus cumprimentos não só à
Presidenta Dilma, mas à Casa Civil, à Ministra Gleisi,
ao Ministério da Saúde, enfim, a todos os que, tenho
certeza, convicção, trabalharam muito para que ela
tomasse essa decisão, porque é a decisão acertada
para a saúde do nosso povo, para a saúde do Brasil.
Mas, Sr. Presidente, o segundo assunto, que já
destaquei e quero falar neste momento, diz respeito
a um artigo publicado, acho, no jornal O Estado de S.
Paulo, no último dia 16 deste mês, de autoria do ex-ministro, ex-deputado Delfim Netto. Hoje estamos há
dois dias, portanto, do artigo publicado no jornal O
Estado de S. Paulo. O título da matéria é: “A ideia de
Banco Central independente já acabou”.
Veja, Senador Paulo Paim, o título é: “A ideia de
Banco Central independente já acabou”. E diz o ex-ministro Delfim Netto que a nova realidade econômica
impõe um diálogo maior entre o Banco Central e o Governo, não apenas no Brasil, mas no resto do mundo.
E o ex-ministro Delfim Netto diz o seguinte: que
a independência total do Banco Central não existe,
nem no Brasil, nem na grande maioria dos países. E,
além da questão da liberdade do Banco Central, a independência ou não do Banco Central, ele defende e
levanta questões relativas à polêmica gerada em torno
do câmbio flutuante.
Qual o porquê desse artigo do ex-ministro Delfim Netto, Senador Paulo Paim? Por que, desde que
a Presidenta Dilma anunciou sua intenção de baixar,
de forma drástica, os juros oficiais do Brasil – e efetivamente o Banco Central assim vem agindo –, setores
importantes do mercado internacional, inclusive até
alguns economistas no Brasil que representam esses
interesses, interesses dos grandes especuladores,
questionaram muito: primeiro, a oportunidade ou não
da política de trabalhar para uma direção do câmbio, ou
seja, não deixar que o câmbio fosse flutuante, mesmo
porque o dólar extremamente desvalorizado em relação
ao real, como estava anteriormente, vinha prejudicando
muito a competitividade dos produtos brasileiros, Sr.
Presidente, porque o real extremamente valorizado ou
sobrevalorizado, comparativamente a outras moedas
no mundo inteiro, faz com que nosso produto se torne
muito caro no mercado externo.
E aí a consequência é exatamente a perda de
espaço no mercado internacional. Veio primeiro esse
questionamento; segundo, isso vinha ocorrendo porque
o Banco Central, que deve ser um banco independente,
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tinha conseguido, estava atrelado ao Governo Federal.
E aí repito: com a autoridade que tem o ex-ministro,
ele mostra que, em nenhum lugar do mundo, nem os
bancos centrais são totalmente independentes, nem o
câmbio é totalmente flutuante, ou seja, fica à deriva do
mercado. Ele chega, inclusive, a criticar de forma dura
os que defendem ainda a tese do câmbio flutuante.
Em relação à política econômica, ele afirma categoricamente aquilo que defendemos a vida inteira:
que tem de haver uma integração entre a política monetária, fiscal e cambial, tem de haver uma integração;
e tem de haver uma integração entre a política macroeconômica e o governo de cada país, porque não pode
o governo caminhar para um lado, e o banco central,
o Copom caminhar para outra direção completamente diferente. Isso não pode acontecer e não acontece
efetivamente em nenhum lugar do mundo.
Então, os cortes em relação aos juros praticados no Brasil têm sido talvez uma das decisões mais
corretas tomadas nos últimos tempos pelo Governo
Federal, das mais corretas e também das mais duras,
Presidente, porque não tem sido fácil diminuir o valor
dos juros. Aliás, vamos lembrar, o Brasil está no topo,
é o País que cobra as taxas de juros mais elevadas do
Planeta. Diminuir as taxas de juros significa não apenas
ampliar o mercado interno, mas dar a possibilidade de o
Brasil seguir se desenvolvendo, porque juros elevados
criam um ciclo vicioso, e nós não queremos um ciclo
vicioso: nós queremos um ciclo virtuoso.
E o que seria um ciclo vicioso dos juros altos?
Ora, quanto mais elevada a taxa de juros estabelecida no Brasil, mais elevado o gasto público para o pagamento, para a amortização da taxa de juros para o
pagamento dos serviços da dívida pública brasileira,
que não é pequena. Milhões e milhões, aliás, grande
parte do nosso Orçamento, o Senador Paim sabe, porque sempre fazemos um paralelo: por que não pagar
melhor o aposentado, já que se canaliza tanto recurso
público para o pagamento de juros? Esse é o questionamento que todos nós fazemos há anos. Não há
dinheiro para investimento, não há dinheiro para servidor, não há dinheiro para nada, mas há para pagar
serviços da dívida.
Então, como mudar essa realidade? Mudar a realidade significa diminuir o valor das taxas de juros. E
é isso que a Presidenta Dilma está fazendo, de forma
extremamente corajosa. Os jornais, a imprensa, já têm
mostrado quanto será a economia do Governo brasileiro, Senador Paim, com a diminuição da taxa de juros.
São bilhões – não estamos aqui falando de milhões
–, são bilhões de reais que serão economizados por
conta dessa acertada decisão da diminuição da taxa
de juros no Brasil.
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Eu falo esse assunto, levantando aqui esse artigo publicado pelo ex-Deputado e ex-Ministro Delfim
Netto, porque já ouvi pelos corredores – tenho ouvido
muito, aliás – que agora o Governo está se pautando
pela cabeça do ex-Ministro Delfim Netto. E o que é
isso? Então, muita gente da oposição diz isso, Senador Paim. Não! Apenas Delfim Netto, o ex-Ministro, vem
concordar com aquilo que dizemos há muitos anos: é
preciso diminuir a taxa de juros no Brasil. O câmbio
não pode ser flutuante. Não pode. O Brasil tem de ter
uma política econômica perfeitamente estabelecida,
que propicie o avanço do desenvolvimento.
Então, eu penso que, com todas essas medidas
que o Governo vem adotando, com o Brasil, que desde
a época do Presidente Lula tem conseguido ultrapassar as crises, de forma mais vantajosa e mais rápida
até do que outros países, agora não será diferente.
Acho que estamos construindo um ambiente, estamos
construindo um clima capaz de fazer com que o nosso
País siga se desenvolvendo.
E aí eu repito: não é o Governo que está indo
pela cabeça do ex-Ministro Delfim Netto. A avaliação
do ex-Ministro Delfim Netto é que está extremamente
correta e bate com a avaliação de que há muitos segmentos que apoiam e compõem o Governo da Presidenta Dilma.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senadora Vanessa Grazziotin.
Antes de chamar à tribuna o Senador Acir Gurgacz, peço a liberdade a ele e ao Senador Alvaro Dias,
para ler esse manifesto, a pedido de setores do meio
ambiente, em defesa da água, dos mares e oceanos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Senador Paim, V. Exª vai ler? Eu me esqueci.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pois não.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu queria solicitar de V. Exª que incluísse, nos
Anais desta Casa, na íntegra, o artigo escrito pelo ex-Ministro Delfim Neto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendida, na forma do Regimento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª. SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, §2º, do Regimento Interno.)
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“Política econômica tem de ser de uma integração entre a monetária, a fiscal e a cambial”
16/5/12 – O Estado de S.Paulo
Para Delfim, a ideia de BC independente já acabou.
A nova realidade econômica impõe um diálogo
maior entre o Banco Central e o governo, não apenas
no Brasil mas também no resto do mundo.
Como resultado, a independência total do Banco
Central já não existe mais, defendeu Antonio Delfim
Netto, ex-ministro e professor emérito da Faculdade
de Economia e Administração da USP. Em entrevista
à Agência Estado, ele também considerou inócua a
polêmica em torno do câmbio flutuante.
“Não existe câmbio flutuante em lugar nenhum
do mundo. Só um idiota pode dizer que existe câmbio
flutuante”, disparou. Sem reservas, usou o mesmo estilo direto para desqualificar a discussão atual sobre a
independência do Banco Central. “A política econômica
tem de ser de uma integração entre a política monetária, a fiscal e a cambial. Essa ideia de que o BC é
independente já acabou. É coisa ridícula, de pessoas
que provavelmente desde a crise de 2008 não leram
um artigo sobre a tragédia do Fed.”
A independência do BC vem sendo questionada
após sucessivos cortes na taxa básica de juros, alguns
acima da expectativa do mercado. Na visão de alguns
economistas há um movimento casado com a meta do
governo da presidente Dilma Rousseff de redução dos
juros. Dilma teria a intenção de transformar a cruzada contra os juros em uma marca de sua gestão. Os
bancos oficiais, Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal, são os instrumentos para forçar a queda dos
juros nas instituições financeiras privadas.
Incompreensão. Segundo Delfim, é preciso esquecer a discussão sobre a perda de independência
do BC e considera saudável uma interlocução entre
a autoridade monetária e a presidente Dilma, e também com o Ministério da Fazenda. “Há uma enorme
incompreensão sobre as relações do governo com o
Banco Central. O BC hoje é tão independente quanto foi no passado. Simplesmente tem mais conversa,
porque o mundo é muito mais complexo. Você acha
que o Bernanke (Ben Bernanke, presidente do Fed)
é independente do Obama (Barak Obama, presidente dos EUA)? Você acha que o Draghi (do BCE) não
conversa com ninguém?”, questionou.
Quanto à taxa básica de juros, a Selic, o economista prefere não fazer previsões, mas concorda que
ainda há espaço para corte de um ponto porcentual: “O
(presidente do BC, Alexandre) Tombini já provou que
está muito mais antenado com a realidade brasileira
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e com a realidade internacional. Vai conversar com
seus companheiros do Copom e ver onde podem ir.”
O economista acredita que a forte desvalorização do real em relação ao dólar nas últimas semanas
foi resultado da atuação do governo, que permitiu que
a moeda brasileira ficasse supervalorizada por muito
tempo, em parte devido aos juros altos. Na avaliação
dele, no entanto, ainda é difícil definir uma taxa de
câmbio ideal para o País.
Entretanto, ele não acredita em uma pressão inflacionária mais forte como consequência da mudança
no câmbio. “A passagem do câmbio para os preços
evidentemente existe. Mas a economia tem outros fatores. Seguramente, um aumento de câmbio de 10%,
15%, 20% se transfere como um aumento de preços
talvez em 1%, 2%, ou 3%, mas ao longo de 12, 15
meses”, calculou.
O ex-ministro disse mais pessimista com o crescimento do PIB este ano e revisou a previsão de crescimento para 3,2% ou 3,3%.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Neste momento, com o entendimento aqui no
plenário, quero só fazer um registro, que, na verdade,
é um pedido de liberdade a um ativista em defesa do
Planeta que está preso na Alemanha.
Desde o último dia 14 de abril, um dos mais ativos e importantes ativistas do Planeta está preso na
Alemanha. O Capitão canadense Paul Watson, líder da
ONG Internacional Sociedade de Conservação Pastores do Mar, que é focada na defesa dos oceanos e da
vida marinha no mundo inteiro, está detido.
Ele foi eleito pela revista Time como um dos heróis da ecologia do século XXI. Também foi cofundador
da ONG internacional Greenpeace. Responsável direto
pela preservação de diversas espécies marinhas, muitas delas em extinção. Um libertário do planeta Terra.
Um libertário da vida natural. Um defensor da harmonia
entre seres humanos, animais e natureza.
Este libertário foi detido em Frankfurt, na Alemanha, no último dia 14 de abril. O motivo de sua prisão
é, no mínimo, duvidoso ou curioso. O mandado para
a prisão do Capitão Paul Watson foi emitido na Costa
Rica, em outubro de 2011. Tal mandado refere-se a
um processo que havia sido arquivado e que, curiosamente, foi reaberto poucos dias depois de o Instituto de Pesquisa de Cetáceos iniciar um processo civil
contra a Sociedade de Conservação Pastores do Mar,
nos Estados Unidos.
Resumindo: o mandado de prisão não tem mais
nenhuma validade legal, pois prescreveu.
Segundo o governo costa-riquenho, Paul Watson teria abalroado (ato de jogar uma embarcação em
direção a outra) um navio pesqueiro em suas águas.
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Porém, as águas onde supostamente ocorreu esse
fato pertencem à Guatemala, e a ação foi autorizada
pelo governo da Guatemala, pois se tratava de impedir que fosse cometido um crime ambiental, previsto
na lei da Guatemala.
O fato de a Costa Rica pedir a prisão do Capitão
Watson é, no mínimo, estranho, duvidoso, suspeito
de armação para aprisionar a pessoa que planeja as
ações que provocam os maiores prejuízos econômicos
às empresas que obtêm seus lucros praticando crimes
contra a fauna marinha ao redor do mundo.
A Interpol publicou uma nota em seu website, dizendo que não emitirão um alerta vermelho de busca e
apreensão ao Capitão Watson, porque seu escritório de
processos jurídicos não está satisfeito com o pedido da
Costa Rica, e que o mesmo não está em conformidade com a própria constituição e regras da Interpol, ou
seja, a Interpol considera esta prisão abusiva e ilegal,
segundo o documento que recebi.
Jogada política, interesses econômicos, pressão
de países que praticam a pesca ilegal e a caça de baleias e golfinhos.
Fizemos essa denúncia como Presidente da Comissão de Direitos Humanos.
A indústria pesqueira no Japão, Noruega, Rússia, Coreia do Sul e China, países de forte influência
internacional e que encontram na pesca uma forma de
ganho económico, certamente, querem manter esse
ativista na prisão.
Não podemos acusar ninguém, nenhum país,
mas parece claro que a Costa Rica está servindo de
instrumento para defender interesses de outros países
mais potentes e que, na verdade ,violentam as leis internacionais em defesa do Planeta, do meio-ambiente
e da vida marinha.
Mais de 158 mil e-mails foram enviados para o
ministério da justiça da Alemanha. O mundo se mobiliza – e faço isto aqui no Brasil, neste momento – para
a libertação de Watson.
O Brasil não pode calar-se diante desse fato. Temos um dos litorais mais ricos em diversidade marinha
do globo. As águas brasileiras despertam o interesse
da indústria pesqueira mundial. Nada contra a pesca,
de forma alguma. Porém, tudo contra a pesca ilegal e
a destruição da biodiversidade marinha. Repito: não
podemos calar, pois, estas verdadeiras máfias, já estão atuando em águas brasileiras, principalmente no
Norte e Nordeste do Brasil.
Não por acaso a apreensão de barbatanas de
tubarão, que seriam contrabandeadas para a Ásia, o
que, infelizmente, aconteceu aqui no Brasil.
Existem diversos questionamentos que devemos
fazer acerca desta questão. Um deles é: que gostarí-
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amos de ver nossos humildes e honestos pescadores
artesanais serem respeitados e não “engolidos” por
grandes corporações pesqueiras internacionais?
Este homem, Capitão Paul Watson, luta para que
isso não ocorra. A libertação deste ativista é de interesse do mundo, é de interesse da humanidade, é de
interesse do Brasil.
Lembro que a Sociedade de Conservação Pastores do Mar possui um braço em solo brasileiro, responsável pela proteção da costa brasileira e de sua
diversidade marinha. Atuante, frente a questões relacionadas à pesca ilegal, derrames de petróleo e agressões ao meio ambiente nacional.
Termino somente dizendo isto: se deixarmos que
a prisão e a extradição deste homem realmente ocorram, estaremos abrindo um precedente para que isso
também aconteça em nosso País. Não podemos calar.
Por isso, exigimos, pedimos: libertem Paul Watson,
para que ele continue defendendo o Planeta.
Era isso, meus amigos.
Agradeço muito ao nosso Senador Acir Gurgacz,
que, em compromisso em Ministério, permitiu que eu
lesse essa carta que recebi dos ambientalistas.
Convido V. Exª, Senador Gurgacz, para a tribuna
pelo tempo que for necessário e, em seguida, o Senador Alvaro Dias, que teve a mesma tolerância com
este Presidente.
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 acompanham pela TV Senado e pela Rádio
Senado, hoje à tarde, a partir da 14 horas, teremos
nosso ciclo de debates e palestras na Comissão de
Agricultura, que é realizado todas as sextas-feiras
aqui, na nossa comissão, ou em alguma cidade que a
comissão se destina, como, por exemplo, estará, semana que vem, em Ji-Paraná, no dia 25. Na próxima
sexta-feira, portanto, estaremos em Ji-Paraná, junto
com o Vice-Presidente do Banco do Brasil, junto com
representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário, debatendo a agricultura brasileira, em especial a
agricultura do nosso Estado de Rondônia.
Hoje, vamos discutir a infraestrutura ferroviária e
hidroviária das regiões Norte e Centro-Oeste, que está
muito aquém das necessidades para o escoamento
da produção agropecuária e o bom desenvolvimento
da região.
Convidamos representantes do Ministério dos
Transportes, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (Antac), da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República,
da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e da
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Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia (Soph),
para discutir os gargalos existentes, os projetos em
andamento e as alternativas para melhorar a infraestrutura e logística hidroviária e ferroviária para a região.
Entretanto, nesta manhã, vou abordar a questão
de infraestrutura para a região amazônica e, principalmente, para a nossa Rondônia, numa dimensão mais
humana e estratégica, mas de forma prática, apontando o que temos, o que precisamos e o que estamos
fazendo para melhorar as questões de infraestrutura,
de crescimento e de desenvolvimento do nosso Estado.
Não basta apenas vir aqui e reclamar e pedir
providências e não apontar sugestões, não contribuir
para resolver as questões relativas ao crescimento e
ao desenvolvimento de nosso Estado e de nosso País.
Quando se fala em infraestrutura, é muito comum
que se pense em estradas, ferrovias, obras e concreto
armado. Mas, a nosso ver, a formação da infraestrutura
do Brasil não pode ser associada apenas a esses elementos físicos. Ela não se mede apenas em trilhos, em
tubulações e em tijolos. Eu falo em educação, saúde,
segurança, emprego, que compõem, obrigatoriamente,
a fundação dessa nossa grande obra. Essa é uma infraestrutura que se mede através dos valores humanos.
A transposição dos servidores do Estado de Rondônia para os quadros da União, por exemplo, terá um
impacto positivo na infraestrutura do Estado. Além de
um direito histórico dos servidores que ajudaram a
construir nosso Estado, ela trará uma economia de
recursos para Rondônia da ordem de R$30 milhões
ao ano. É um dinheiro que poderá ser investido em
ações e projetos estruturantes nas áreas de saúde,
educação e apoio ao pequeno produtor rural. É por
isso que tenho cobrado, com freqüência, desta tribuna, mais agilidade do Ministério do Planejamento na
publicação da Instrução Normativa estabelecendo as
regras da transposição, para que assim seja cumprida a lei que aprovamos aqui, no Congresso Nacional,
e já foi sancionada pela Presidenta Dilma Rousseff.
O Governador Confúcio Moura já assumiu o compromisso de investir boa parte da economia com a
transposição na educação, na qualificação profissional
de novos jovens e na valorização de servidores, que
continuarão sob a responsabilidade do Estado.
Essa ação, junto com a implantação dos institutos
federais de educação tecnológica e programas como
o Projovem, que levamos para Rondônia por meio do
Ministério do Trabalho através de vários Municípios do
Estado, e o Pronacampo, por exemplo, irão aperfeiçoar a infraestrutura humana de que precisamos para o
desenvolvimento do Estado. Isso porque as pessoas
é que representam a verdadeira argamassa de nossa
infraestrutura. Nós precisamos investir no ser humano.
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Partindo, agora, para as obras estruturantes, nosso principal gargalo em Rondônia chama-se BR–364,
cuja restauração defendi aqui, e não apenas uma operação tapa-buracos, como está sendo feito hoje. Para
tanto, incluímos recursos no Orçamento Geral da União
para que o Governo pudesse realizar as obras necessárias. Conquistamos a travessia urbana de Ji-Paraná,
mas a restauração completa da rodovia é uma dívida
que o Governo Federal tem com o nosso Estado.
Entendo que o processo licitatório já está em
andamento. São quatro lotes que estão, como se diz,
na rua, para a conclusão do processo licitatório. Mas
é importante que o Ministério tenha um acompanhamento próximo, para que não haja atrasos e possamos
aproveitar o verão de 2012, não para concluir a obra
– porque é uma obra grandiosa –, mas para começá-la o mais rápido possível, dentro da expectativa da
população do nosso Estado de Rondônia.
A restauração da BR–364 é uma obra de urgência,
mas a alternativa concreta para desafogar essa rodovia é a construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que ligará Goiás aos Estados de Mato Grosso
e Rondônia. Essa obra faz parte do PAC e já contabiliza um atraso de 12 meses. Incluímos o trecho Porto
Velho–Vilhena, com as obras iniciando na capital, no
PPA 2012-2015.
Essa foi a providência que nos coube fazer. Agora,
nos cabe cobrar do Ministério dos Transportes a execução do PPA para o inicio desta obra que liga Porto
Velho à malha ferroviária brasileira.
Junto com as demais obras de integração nacional e latino-americana, como a Rodovia Interoceânica,
a chamada saída para o Pacífico e a hidrovia do Madeira, essa ferrovia completará o complexo intermodal
de que precisamos para reduzir os custos e o tempo
para exportação de nossos produtos para os mercados
asiáticos e países do Pacífico.
Passando agora para a infraestrutura energética,
o Estado de Rondônia possivelmente foi um dos que
mais recebeu recursos do PAC para investimentos na
geração de energia de fonte hidroelétrica. A construção
das usinas de Jirau e Santo Antônio, no rio Madeira,
são obras estruturantes que buscam o equilíbrio energético necessário para o desenvolvimento da Nação e
deram uma nova dinâmica para a economia de nosso
Estado de Rondônia.
Até agora, Rondônia colheu os frutos de receber
duas obras deste porte. Os bons frutos, mas também
alguns problemas. E estamos nos aproximado do período pós construção das usinas, quando deve ocorrer um
desaquecimento de nossa economia. Já começamos a
sentir essa ressaca, e a primeira evidência é a queda
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na receita do Estado, da ordem de R$150 milhões, em
função da redução no ritmo das obras.
Outro fato preocupante é que, enquanto Rondônia
não tem um parque agroindustrial forte, essas usinas
irão distribuir toda a energia para a região Sudeste do
País e o ICMS da comercialização dessa energia ficará
no destino, ou melhor, nos Estados compradores e não
no Estado que está gerando essa energia.
Pensando nisso é que apresentamos uma proposta de emenda à Constituição para discutirmos na
prática, dentro do pacto federativo, a destinação do
ICMS da comercialização da energia elétrica. Não
podemos ser apenas o Estado gerador da energia;
temos que participar da receita dos tributos gerados.
Sabemos que enfrentaremos problemas no futuro. Por
isso, precisaremos destes recursos.
Para se ter uma ideia, ontem, as operações do
porto de Porto Velho foram paralisadas devido a fortes
correntezas e ondas atribuídas à operação da usina
hidrelétrica de Santo Antônio. Este é um exemplo de
impacto não previsto com que teremos que saber como
lidar. A PEC do ICMS da energia que apresentei nesta Casa resultará numa compensação financeira para
o Estado utilizar em casos como estes, por exemplo.
Em razão da paralisação das atividades do porto, várias empresas, a exemplo da Votorantim e da
Hermasa, já paralisaram suas atividades e esse fator
influenciará sobremaneira nas importações e exportações, ocasionando perdas econômicas substanciais
para o Estado e para a classe empresarial.
O Diretor-Presidente da Sociedade de Portos e
Hidrovias de Rondônia, Ricardo Sá, estará conosco hoje
à tarde na Comissão de Agricultura e nos trará mais
detalhes sobre a situação do porto, que é o principal
canal de escoamento da safra de grãos e da produção
agrícola da região Norte e Centro-Oeste, que desce o
rio Madeira até o porto de Itacoatiara, no Amazonas.
Nossa agricultura, por sinal, carece de infraestrutura básica para o escoamento da produção. O
Brasil cresce na agricultura graças aos investimentos
da iniciativa privada. São os agricultores e as agroindústrias que investem, vão ao banco e fazem empréstimos, plantam, vendem a produção e pagam o banco.
Assim, contribuem para o saldo positivo da balança
comercial brasileira.
O Governo deveria dar a infraestrutura necessária
para o escoamento da produção. Algumas regiões do
País estão bem atendidas nesse aspecto, é verdade,
mas, no nosso caso, em Rondônia e na Amazônia, de
uma forma geral, a situação é muito precária.
Em Rondônia, precisamos ter a BR-364 em boas
condições. Precisamos da ferrovia ligando Porto Velho
à malha ferroviária nacional, no Centro-Oeste, além
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dos portos fluviais e a hidrovia do Madeira em boas
condições.
Estamos cobrando esses investimentos, para
que o trabalho de planejamento que estamos fazendo
agora, junto com o Governo do Estado, com o apoio do
Governo Federal, principalmente na agricultura familiar de Rondônia, tenha boa infraestrutura num futuro
muito próximo.
Dentro dessa visão ampla da infraestrutura necessária para o desenvolvimento de nosso Estado,
precisamos, no mundo competitivo atual, utilizar as
técnicas, tecnologias e conceitos já provados e atualizados da agricultura moderna, como a biotecnologia,
a clonagem animal, a mecanização com precisão, os
sistemas agroflorestais e a agricultura de baixo carbono.
Estamos trabalhando para que essas questões,
que discutimos aqui na Comissão de Agricultura, cheguem aos agricultores de nosso Estado de Rondônia.
De forma integrada, com foco na organização e desenvolvimento da agropecuária rondoniense, estamos
planejando e executando ações juntamente com o
Governo do Estado, com o apoio do Governo Federal,
da Embrapa, da Emater, junto com as associações e
sindicatos rurais, as cooperativas e empresas, diretamente com os nossos agricultores.
Dessa forma, estamos formando uma política
agrícola que promoverá o desenvolvimento econômico de nosso Estado, com inclusão social e proteção
ambiental. Na prática, estamos levando até o produtor
rural assistência técnica, novas tecnologias e oportunidades de negócio.
Um exemplo disso é a primeira feira tecnológica que realizaremos no Estado de Rondônia entre os
dias 24 e 27 de maio. Serão 4 dias em que vamos concentrar, no parque de exposições de Ji-Paraná, tudo
o que queremos levar, o ano inteiro, para os nossos
agricultores.
Nessa feira tecnológica, o Governo do Estado,
com o apoio dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura, do Banco do Brasil, do Banco da
Amazônia, apresentará oportunidades para os agricultores, mas nossa preocupação é que essa nova
dinâmica, em que as novas tecnologias estejam casadas com a assistência técnica e crédito barato, esteja
acessível a todos os agricultores.
Conectar todos os elos da cadeia produtiva da
agricultura para que eles possam trabalhar em conjunto
é um trabalho que estamos fazendo como parlamentar.
É por isso que estimulamos o cooperativismo e
o associativismo. Entendo que essas duas formas de
organização social e empresarial caminham juntas
para viabilizar os negócios da agricultura e manter o
homem no campo produzindo com dignidade. O agri-
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cultor que trabalha de forma cooperativa compra melhor, produz melhor e vende melhor. Com isso, passa
a ter uma renda melhor para sua família.
Considerando que as cooperativas são, comprovadamente, uma boa alternativa para o desenvolvimento
agrícola, além de promotoras do desenvolvimento humano, é que estamos encaminhando a aprovação da
Lei Geral do Cooperativismo, que tramita na Comissão
de Agricultura, e sobre a qual faremos uma audiência
pública no próximo dia 24. Creio que, ao aprovarmos
esta lei, definindo de uma vez por todas o ato cooperativo, e equacionando questões referentes à tributação,
à unicidade, à representatividade, além da abertura de
capital das cooperativas, daremos um importante passo para o fortalecimento tanto da agricultura familiar
quanto do agronegócio.
Essas questões estruturais precisam ser enfrentadas a todo custo em nome de um Brasil pronto para
os desafios do presente e do futuro.
Eram essas as minhas colocações nesta manhã.
Convida todos para participarem do nosso ciclo
de palestras e debates que se iniciará hoje, às 14 horas, na Comissão de Agricultura.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Cumprimento V. Exª pela audiência pública de
hoje à tarde, para a qual estamos todos convocados,
como também o Senador Requião, pela série de conferências que estão previstas para às sextas-feiras à
tarde, em datas que estão sendo agendadas.
Estaremos lá porque noto a importância desse
debate sobre a infraestrutura. Percebi no início a importância do meio ambiente e o cuidado que devemos
ter para preservar inclusive os nossos portos.
Muito bem. Cumprimento V. Exª.
De imediato, passo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Alvaro Dias. Em seguida, falará o
Senador Roberto Requião e, na sequência, o Senador Pedro Simon.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Na verdade, Sr. Presidente, eu tinha pedido a palavra
para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª terá a palavra, logo após o Senador Alvaro
Dias, pelo tempo que entender necessário.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente Senador Paulo Paim, Srs. Senadores,
devo fazer algumas observações nesta manhã sobre
os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Cachoeira, que nasceu em circunstâncias
já conhecidas e por razões também sobejamente conhecidas, explícitas e implícitas.

256

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

É evidente que a motivação para a instalação
dessa Comissão Parlamentar de Inquérito tem duas
vertentes. Uma, maliciosa, com objetivos clandestinos,
às vezes revelados não pelos que com esses objetivos compactuam, mas por aqueles que os repudiam;
e outra, obviamente, também motivada por aqueles
que desejam uma investigação para valer, que alcance todos os criminosos, independentemente de siglas,
de qualificação profissional, do exercício da atividade
que empreendem, seja do setor público seja do setor
privado.
Há especulações para todo gosto neste momento.
E eu gostaria de começar, Sr. Presidente Paulo Paim,
dizendo que, em respeito à população do País, não
posso me submeter a qualquer dúvida em relação ao
comportamento que sempre adotamos e vamos persistir em adotar de transparência absoluta, de sinceridade em relação às nossas convicções e aos nossos
propósitos, oferecendo resposta aos questionamentos
da sociedade brasileira.
Por exemplo, quando se fala em acordo, qual é
o acordo? Quem participa desse acordo? A generalização é burra e injusta, não contribui. Se há alguém
articulando algum acordo, tem que se dizer quem é.
Eu continuo Líder do PSDB e integrante dessa
CPMI. Nenhum acordo escuso passa por perto, nenhum acordo escuso tentou passar por perto, porque
é evidente que vamos esbofetear qualquer tentativa
de acordo espúrio conosco.
Ora, há quem afirme: “Há um acordo da oposição
com o Governo para salvar governadores”. Mas salvar
que governador?
O PSDB apresentou requerimento convocando
Marconi Perillo. O próprio Governador Marconi Perillo
pediu para ser convocado e foi atendido pelo seu Partido. O Próprio Governador Marconi Perillo pediu ao
Procurador-Geral da República para investigá-lo e o
Procurador-Geral da República atendeu o seu pedido.
Que acordo é esse para salvar governador? Que
governador? O PSDB, então, participaria para salvar
os seus adversários da política? Já que o Governador
do PSDB está sendo investigado e o Governador do
PSDB se propõe a vir à CPMI, que acordo é esse que
beneficia um dos lados?
Eu não gostaria de ser injusto, mas sou obrigado a afirmar que temem a presença de Marconi Perillo nessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
Temem o que ele possa dizer. Obviamente, ele será
questionado sobre denúncias que o colocam nesse
esquema Cachoeira, as denúncias conhecidas, publicadas, mas o que não foi publicado e ele pode dizer?
Não é o PSDB que está impedindo que ele venha
depor nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
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Portanto, eu, particularmente, não faria nada que
desrespeitasse aqueles que acreditam em mim e me
elegem. Eu não admitiria, em nome de partido, em
nome de companheiro, comprometer uma história de
coerência, em matéria de intransigência no combate
à corrupção. Eu já sofri as consequências por adotar
essa postura intransigente de coerência e de implacabilidade em relação ao combate que se deve travar
contra a corrupção e os corruptos no País e não aceitaria, de forma alguma, me submeter a imposições que
comprometessem as minhas convicções pessoais. Por
essa razão estou aqui para repudiar essa história de
acordo, dizer que não aceitamos, que não admitimos
a hipótese.
Vimos na imprensa algo como “Você é nosso e
nós somos teu”, diz petista a Cabral. Um cinegrafista
muito competente, presente e feliz acabou flagrando
um lance de promiscuidade política envolvendo um
parlamentar na CPMI com o governador do Rio de
Janeiro. A TV flagrou uma mensagem enviada pelo
Deputado Vaccarezza ao Governador Cabral durante
os trabalhos da CPMI. Isso coloca o governador sob
suspeição ainda mais. Por que estaria o governador do
Rio necessitando desta colaboração? Por que “você
é nosso e nós somos teu”? Isso não torna agora imprescindível a presença do governador para esclarecer
os fatos que são noticiados pela imprensa do País? É
bom fazer justiça.
A bancada governista é heterogênea nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Aliás, eu nunca
vi uma Comissão Parlamentar de Inquérito com uma
base majoritária tão desmobilizada, ou sem unidade.
Há ali parlamentares que atuam com certa independência. Mas o objetivo deste pronunciamento é dizer
que nós temos a obrigação de salvar esta CPI. Nós
não podemos permitir que ela se afogue na cachoeira
da promiscuidade política. Essa Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito tem o dever de buscar respeitabilidade para uma instituição que tem sofrido o desgaste
reiterado de escândalos que se sucedem.
Sr. Presidente, houve sobrestamento de requerimentos importantes. É verdade. Nós queríamos que
eles fossem votados na reunião de ontem. De outro
lado, inúmeros requerimentos foram aprovados. Por
exemplo, a quebra de sigilo fiscal, telefônico e bancário
da Delta do Centro-Oeste não fará com que cheguemos à matriz da empresa, certamente. Portanto, nem
tudo está perdido.
Será inevitável a quebra do sigilo bancário, fiscal
e telefônico do Sr. Fernando Cavendish, a quem estou
interpelando judicialmente, e da empresa Delta em todo
o País. Esta empresa está no epicentro desse grande
escândalo de corrupção. Para fazer jogo retórico, eu
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diria, o delta desse rio de corrupção deságua, sim, na
cachoeira do crime. Como não? Se houve um momento,
consta que o Sr. Cachoeira teria dito: eu sou a Delta.
Ele tinha uma sala reservada na sede da empresa. Há suspeita de ser ele sócio oculto da empresa.
Se não é sócio oculto, é o grande lobista parceiro da
empresa, com recursos significativos repassados e
já comprovados nos bastidores da CPI para pelo menos três empresas fantasmas; recursos que superam
R$39 milhões.
Um dos diretores da empresa está preso. Portanto,
não há apenas indícios de corrupção, de promiscuidade entre a empresa Delta, o esquema Cachoeira e o
Poder Público. Há comprovação, provas. Se há prisão,
é porque há prova. Não há prisão sem prova. Há prova
sem prisão, mas não há prisão sem prova. Eu não conheço. Existem erros, mas esses são exceções e não
a regra. Nesse caso, certamente, não há erro porque
há farto material de prova que justificou a prisão do
diretor Cláudio de Abreu da Delta.
No próximo dia 5, há um compromisso do comando da CPI de colocar em deliberação esses requerimentos. São essenciais. É evidente que dirão: aprovaram a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico
dos pequenos, ou seja, dos coadjuvantes, e pouparam
os maiores, os artífices principais do escândalo de
corrupção. É uma verdade parcial, porque teremos a
oportunidade de aprovar à frente.
Os requerimentos que dizem respeito a governadores também serão submetidos. E esse é um compromisso.
Eu não creio que essa pressão que haverá de
crescer, pressão de opinião pública, exposta pela imprensa brasileira, possa permitir que os integrantes
desta CPMI se tornem cúmplices desse crime ou dos
crimes, porque há uma seleção de crimes. O Código
Penal será exaustivamente consultado pelos especialistas que terão que defender criminosos acusados
neste processo, que começa com a Polícia Federal,
Ministério Público e desaguará no Poder Judiciário, e
que terá, sim, a contribuição desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
Podem afirmar e trabalhar contra ela, que terminará em pizza. Mas há que se reconhecer o esforço
de alguns que não jogarão a toalha, que não se entregarão antes do tempo e que persistirão na tentativa de
revelar fatos, de colocar o mal à luz, para que ele possa ser combatido, denunciado, julgado e condenado.
Este é o nosso papel. Esta é a nossa missão, e
dela não vamos abrir mão. Não vamos desistir sem lutar até o final, para que esta CPMI cumpra pelo menos
este papel preponderante, o de conferir transparência.
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Ontem, Senador Requião, aprovamos um requerimento de minha autoria, subscrito pela maioria dos
integrantes da CPMI, que pede ao Supremo Tribunal
Federal a revogação do segredo de justiça para esses inquéritos decorrentes da Operação Vegas e da
Operação Monte Carlo, porque há fatos relevantes
que justificam e o interesse público recomenda. E, de
outro lado, não há mais segredo, não há mais sigilo,
muito já se revelou. O que não se revelou não é parte
do inquérito e não vai se revelar se a CPMI não investigar. O que não se revelou diz respeito à corrupção
na administração pública, especialmente tendo como
matriz a Delta, a empresa Delta.
Portanto, não investigar de forma ampla e em
profundidade a empresa Delta é transformar essa
CPMI numa verdadeira farsa, e isso nós não podemos
deixar que aconteça.
Eu vou conceder um aparte ao Senador Requião
antes de prosseguir.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Senador Alvaro Dias, eu tenho a impressão de que
nem cultos ecumênicos salvam a CPMI da Delta. Eu
sou doutor em CPI. Eu fui o relator da mais célebre
CPI da história do Senado da República no meu primeiro mandato. Mas era uma CPI singular. Singular,
porque ela não partia desse abundante material já investigado pela Polícia Federal. E singular porque era
apenas do Senado. Então, o que me faz desacreditar
na CPI, inicialmente, é o seu próprio tamanho: uma
CPI mista, 60 parlamentares envolvidos. Agora, a expectativa que a população tem em relação a uma CPI,
Senador Paim, deriva também da falsa compreensão
do que seja uma comissão parlamentar de inquérito.
A opinião pública fica esperando prisões. A CPI não
prende; a CPI investiga; a CPI esclarece; a CPI propõe
mudanças na legislação para impedir que os fatos investigados se repitam. Quem pede a prisão é o Ministério Público; quem a determina é o Judiciário, no fim
de um processo legal. Agora, a comissão parlamentar de inquérito, funcionando muitas vezes em sigilo,
é absolutamente ridícula. E, fundamentalmente, esse
estabelecimento de um foco em cima do Sudoeste e
a tentativa de impedir que a Delta seja investigada em
outros Estados brasileiros desacredita de forma absoluta todo esse processo. A impressão que eu tenho é
que o sigilo do Cavendish, do Cachoeira, da própria
empresa, quebrado, vai revelar em profundidade o
envolvimento do processo político brasileiro com esse
jogo de financiamento privado através de empreiteiras.
Privado, eu disse, Senador? Enganei-me! É dinheiro
público, conseguido por meio do superfaturamento, da
corrupção nas obras do País inteiro. Por exemplo, lá, no
Paraná, a Delta trabalhou bem, não quando fui Gover-
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nador, porque, quando fui Governador, uma denúncia
feita pelo Governo do Estado do Paraná determinou
a prisão do Cavendish e de todos os empreiteiros da
Associação Paranaense dos Empresários de Obras
Públicas (Apeop). Mas eles estavam envolvidos com
o jogo, com a liberação do jogo, com o secretariado
do governador que me antecedeu, com a legalização
de bingos, com a instituição de um tal de totobola,
já tinham tomado conta da loteria estadual, que fui
obrigado a extinguir porque não acreditava mais que
pudesse haver alguma coisa séria ali dentro. Então, a
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem de abrir,
inicialmente, o sigilo bancário e fiscal de todos esses
envolvidos. Acho que a oitiva, inclusive, dos governadores deve ser posterior à quebra do sigilo, porque a
quebra do sigilo que dará as informações iniciais para
que eles sejam interrogados. Mas, uma CPI de 60 pessoas, onde alguém declara... Até pediria a V. Exª que
me esclarecesse de onde veio esta declaração que vi
nos jornais, hoje. É de um deputado para mim desconhecido que, se dirigindo a um governador, diria, “você
é nosso, e nós somos teu”. Não sei quem foi capaz de
dar uma declaração dessas. Aliás, não foi bem uma
declaração; foi uma câmera do SBT que flagrou no telefone celular do personagem. Como podemos levar a
sério isso? Não era o caso de a CPMI, reunida, ter imediatamente eliminado esse personagem do processo?
Pois ele está sob absoluta suspeição. Como é que ele
vai poder votar nesse processo depois que foi flagrado
numa declaração explícita de proteção de outro personagem? Então, Senador Alvaro Dias, vamos solicitar
aos ouvintes da Rádio Senado, aos expectadores da
TV Senado que organizem cultos ecumênicos para a
salvação da CPMI, mas acredito que nada disso vai
ter resultado. Ela é grande demais, há um envolvimento profundo de todos os partidos nesse esquema de
corrupção e dificilmente ela irá a algum lugar que não
seja a desmoralização do Congresso Nacional.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Obrigado, Senador. Primeiramente, eu diria que não sou
professor de CPI, sou aluno e continuo aprendendo,
mas tenho fé e esperança de que a CPMI, por mais heterogênea que seja, por mais ampliada que tenha sido,
possa prestar uma contribuição importante, sobretudo
mantendo na ordem do dia o escândalo, e convocando,
pela pressão da sociedade, as autoridades judiciárias
à responsabilidade.
A CPI tem um papel de natureza política, que
pode ser mais eficiente e menos eficiente, mas dificilmente uma CPI deixar de prestar contribuição. Essa
mesma já está prestando a contribuição do debate, da
manutenção do escândalo à luz, porque senão ele será
esquecido, especialmente num País em que o escân-
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dalo de hoje faz esquecer o de ontem e espera o de
amanhã para ser esquecido. Aqui está manchete do
jornal hoje: “Carona de empresário complica Pimentel”.
Os escândalos se sucedem e são esquecidos.
Hoje, fala-se no escândalo Palocci? Ou no escândalo no Ministério da Agricultura? No Ministério do
Turismo? No Ministério das Cidades? Enfim, quantos
ministros sucumbiram no ano passado e o parlamento
brasileiro não instituiu uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigar corrupção?
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Senador, perdoe-me a interrupção. Não houve uma
carona do empresário, tudo não passou de uma consultoria aérea.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
Senador Requião já deduz que essa viagem tinha o
propósito da consultoria, quem sabe a consultoria aérea seja mais inspirada que a terrestre; mais próximas
dos céus certamente as pessoas se inspiram mais.
Portanto, a meu ver, a principal tarefa da CPI é
a transparência. Por essa razão, lutamos para a revogação do segredo de justiça. Em outros países há dispositivos constitucionais que tratam desse instituto de
forma diferente. Na França, por exemplo, nesse caso
não existiria CPI, porque a constituição francesa estabelece que assim que o Ministério Público assume
a responsabilidade, adota procedimentos para investigação judiciária, a CPI, se instalada, encerra os seus
trabalhos sem conclusão.
No Brasil é diferente: a CPI é a contribuição da
investigação política, que tem, sobretudo, a meu ver,
o sentido de convocar a sociedade a pressionar os
agentes públicos que terão a missão da responsabilização civil e criminal daqueles que, eventualmente,
praticaram crimes, ilícitos penais e serão submetidos
a julgamento no Poder Judiciário. Portanto, eu não desisto, Sr. Presidente; nós vamos prosseguir.
Antes de fazer referência a fatos ocorridos ontem,
quero dizer que, realmente – concluindo o aparte do
Senador Requião –, se nós não submetermos a Delta
à ampla investigação nessa CPI, ela poderá ser carimbada com o rótulo da farsa, porque a Delta é a razão
maior da existência dessa CPI, já que, para investigar
o crime no Estado de Goiás, investigar a contravenção,
jogos, a Polícia Federal trabalhou mais de três anos,
aprofundou as investigações, realizou diligências e
apreensões, reuniu farto material de prova.
O que falta agora é avançarmos para as hostes do Poder Público, chegarmos ao cenário da corrupção administrativa, ativa e passiva, nessa relação
espúria do setor público com o setor privado, tendo à
frente a empresa Delta e o Sr. Fernando Cavendish,
que diz que compra políticos, que compra Senadores.
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E essa CPI não vai ouvi-lo? Não restará dignidade a
essa instituição se o Sr. Fernando Cavendish não for
convocado para depor. Ele se recusou a responder à
interpelação judicial à Justiça do Rio de Janeiro, que
contra ele movi juntamente com a Senadora Ana Amélia – interpelação judicial com queixa-crime. A Justiça
do Rio não conseguiu ouvi-lo; ele não respondeu. A
Justiça determinou que os autores fossem intimados,
e o Ministério Público também, para prosseguir com a
queixa-crime. Ainda não fui intimado; aguardo essa intimação, mas espero que, antes disso, a CPI convoque o
Sr. Fernando Cavendish, em nome da Delta, para dizer
qual foi o milagre desse crescimento gigantesco em
pouco tempo no Rio de Janeiro e em outros Estados.
A Delta alcança 23 Estados da Federação, com
serviços de limpeza pública, aluguel de veículos e, principalmente, obras superfaturadas. No Paraná, Senador
Requião, há uma obra, num trecho que liga Marechal
Cândido Rondon a Guairá – são 64km, com reparação,
melhorias –, orçada em R$115 milhões. É um governo
generoso demais!
Não há como não investigar! Se o Sr. Cachoeira
diz: “eu sou a Delta”, e a Delta tem esses benefícios,
esses favores do Poder Público, como não investigá-la
na plenitude das suas ramificações? Quanto cresceu
nos últimos anos?
No Dnit, por exemplo, em cinco anos, R$4,1 bilhões empenhados, de 2007 a 2012, com uma elevação de valores da ordem de 60% em razão de aditivos
imorais.
Como não investigar, como não quebrar o sigilo?
Mas eu queria, antes de concluir, Presidente – e
peço a V. Exª apenas três ou quatro minutos – comentar que, ontem, tivemos um debate sobre liberdade de
expressão, liberdade de imprensa, naquela Comissão
Parlamentar de Inquérito. Em relação a isso, ganhou
a liberdade de imprensa.
Houve a tentativa de se convocar um jornalista,
Policarpo Junior, e quebrar o seu sigilo telefônico, como
se fosse um dos criminosos do esquema Cachoeira.
Foi uma afronta! Uma afronta que foi repudiada e derrotada na CPI, porque se trata de ferir bens protegidos
pela legislação: liberdade de imprensa e a fonte da informação. O direito fundamental diretamente afetado
seria o sigilo da fonte de informação. O direito fundamental indiretamente afetado: liberdade de expressão.
E nós teríamos, se aprovássemos, se acolhêssemos essa velada pretensão de ameaçar a imprensa,
como se ela fosse passível de ameaças e não tivesse
a ousadia para reagir às ameaças, afrontado a liberdade de expressão.
Constituição Federal (art. 5o, inciso XIV) “Dos direitos e garantias fundamentais: (...) É assegurado a
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todos o acesso à informação e resguardado o sigilo
da fonte, quando necessário ao exercício profissional”.
Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (art.
8º). “Sempre que considerar correto e necessário, o
jornalista resguardará a origem e a identidade das
suas fontes de informação”.
E essas fontes podem ser, como disse ontem a
Senadora Kátia Abreu, Deus ou o demônio. O jornalista tem que buscar a informação onde ela esteja. Se
estiver no inferno, o jornalista, se puder, tem que ir ao
inferno. É o seu dever buscar as informações. É claro
que tem que ir ao Cachoeira buscar as informações.
Este é o Código de Ética dos Jornalistas, portanto.
Código de Conduta dos Jornais (item 7): garantia
de preservar o sigilo de suas fontes.
Código Civil (art. 144): “Ninguém pode ser obrigado a depor sobre fatos, a respeito dos quais, por
estado ou profissão, deva guardar segredo”.
Exigir de um jornalista que deponha para revelar
suas fontes!
Código de Processo Civil (art. 406). “A testemunha
não é obrigada a depor de fatos (...) a cujo respeito,
por estado ou profissão, deva guardar sigilo”.
Código de Processo Penal (art. 207). “São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função,
ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo,
salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho”.
Convenção Americana de Direitos Humanos (artigo 13):
“Liberdade de pensamento e de expressão. Toda pessoa tem o direito à liberdade de
pensamento e de expressão. Esse direito inclui
a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza (...)
Não se pode restringir o direito de expressão
por vias e meios indiretos, tais como o abuso
de controles oficiais ou particulares de papel
de imprensa (...)”.
Declaração Universal dos Direitos Humanos:
(artigo XIX): “Toda pessoa tem direito à liberdade de
opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de,
sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber
e transmitir informações e ideias por quaisquer meios
e independentemente de fronteiras”.
Sr. Presidente, como não tive tempo ontem, na
CPI, já que tivemos três minutos para defender nossa
posição e nosso voto, registro aqui, hoje, os elementos
sobre os quais fiz referência na exposição de motivos
que nos levava a repudiar a tentativa de convocar um
jornalista ou quebrar o seu sigilo, já que sobretudo os
delegados que realizaram as Operações Las Vegas e

260

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Monte Carlos foram peremptórios ao firmar que, nas
investigações, encontraram apenas a presença de
jornalistas cumprindo o seu papel de investigar, exercitando a sua profissão, sem nenhum ilícito praticado.
Portanto, seria um despropósito a aprovação de requerimento desta natureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela concessão
do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Alvaro Dias.
Convido o Senador Roberto Requião a usar a
tribuna pelo tempo que for necessário.
Enquanto S. Exª se dirige à tribuna, registro a
presença dos alunos do Ensino Fundamental da Escola Classe Jardim Botânico de Brasília.
Sejam bem-vindos aqui ao Parlamento!
Vocês assistiram ao Senador Alvaro Dias comentando a CPI; agora, falará o ex-Governador do Paraná
e Senador Roberto Requião, Presidente também do
Parlasul aqui no Brasil.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero,
Senador Paim, concordar com o Senador Alvaro Dias:
na busca da informação, o jornalista pode procurá-la
no céu ou no inferno. E eu digo isto na qualidade de
jornalista diplomado. Mas, no entanto, eu não posso
concordar que o jornalista passe a ser um agente do
diabo, um seletor de informações, um participante de
uma quadrilha de desinformação para motivar a opinião
pública no sentido de apoiar os interesses que representa. E os interesses da grande imprensa brasileira
são conhecidos, ligadas aos grandes grupos econômicos e aos grandes bancos.
E eu trago aqui a minha experiência como Relator
da CPI dos Títulos Públicos, a famosa “CPI dos Precatórios”. Eu, sem direito de resposta, fui agredido pela
Veja e pela Isto É. Fizeram uma matéria em que acusavam a minha mulher de ter mandado recursos para
fora do Brasil. Telefonaram-me antes, e eu mandei os
documentos da origem dos recursos, participação da
herança da minha mulher, da sua irmã que morava na
Califórnia. Os documentos foram ignorados, queriam
desacreditar o acusador da Comissão Parlamentar de
Inquérito dos Títulos públicos. A grande imprensa estava, evidentemente, durante todo o tempo ao lado dos
predadores, ao lado do roubo, ao lado das quadrilhas.
Não podemos confundir o direito de investigação do jornalista com a participação em uma societas
sceleris, com a participação em um conluio para, seletivamente, denunciar determinadas pessoas, divertindo a opinião pública – do italiano divertere, desviar
do que importa.
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Esta CPI, para ser verdadeira, tem que quebrar,
sim, o sigilo dos governadores, dos políticos, da Veja,
do Roberto Civita e do Policarpo, para sabermos até
que ponto estavam envolvidos em conluio organizado
para a predação de recursos públicos, a quem protegiam, o que denunciavam e a que interesses serviam.
Achei magnífico o discurso do Senador Alvaro Dias, mas, se é para fazer uma abertura, trazer a
verdade, que se traga por inteira, e não parcialmente.
Que história é essa de confundirmos a liberdade
do repórter com a liberdade da calúnia e da difamação,
quando personagens inquinados e denunciados não
têm sequer o direito de resposta?
Eu fui objeto, na tentativa de desmoralização da
CPI dos Títulos Públicos, de páginas da revista Veja.
Nunca pude responder a essas acusações! Ah, sim,
processe, peça o direito de resposta, para ter o sucesso
do Brizola, que conseguiu direito de resposta cinco anos
depois do fato. É evidente que não é esse o caminho.
E me perdoe o Senador Alvaro Dias. Concordo
com tudo o que ele disse, desde que a sua vontade e
o seu desejo de investigação sejam completos, e não
seja o desejo de acobertar uma imprensa ligada, em
conluio evidente e claro, ao crime organizado, aos interesses econômicos, aos interesses financeiros e do
grande capital no Brasil.
Mas, não foi esse o motivo que me levou a pedir
um espaço para uma breve e urgente comunicação.
Eu ainda, Senador, acredito que, se essa CPI
se desse ao respeito, teria imediatamente promovido
a exclusão do famoso Deputado que fez a declaração
exposta pelos jornais, ontem, e filmada pelo SBT. A
manutenção do Deputado na CPI tira completamente
a credibilidade desse processo.
Mas o motivo da minha intervenção hoje é utilizar a tribuna do Senado para fazer uma convocação.
A Grécia está renovando suas eleições e rompendo com a Zona do Euro, provavelmente abandona a moeda comum do Mercado Comum Europeu. A
Espanha está em recessão. A Presidente Dilma luta
para derrubar os juros enquanto os bancos sobem suas
taxas internas. A tal “marolinha” se transforma em um
“marolão” e ameaça a estabilidade da economia no
mundo, não só a brasileira. E nós temos de aprofundar
os exames das causas, dos efeitos e das soluções.
A Comissão que eu presido, a Seção Brasileira
do Parlasul, realiza hoje, às 16h, um seminário para
investigar e analisar soluções possíveis em defesa da
economia brasileira e do povo brasileiro, com o economista Carlos Lessa, o Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e o jornalista Mauro Santayana. Será a
primeira de uma série de três reuniões. A próxima será
dia 25 e a última, dia 1º de junho.
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E eu quero, usando esta tribuna, chamar a atenção dos espectadores da TV Senado para que sintonizem nossa televisão hoje às 16h. E nós vamos tentar
também, se conseguirmos quebrar um sigilo colocado
no sistema de nosso Prodasen (sistema de informática
do Senado), paralelamente fazer uma Twittica, ou seja,
nós queremos abrir esse seminário para a consideração dos telespectadores e dos usuários da Internet
no Brasil e deste Cone Sul latino-americano: Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai.
Então, o motivo de minha atenção é exatamente
este: chamar atenção para o seminário.
Agora, como diria Mussolini a Claretta Petacci:
“Não nos venha [o PSDB] de borzeguins ao leito”. Investigação de verdade não exclui ninguém. Liberdade
de imprensa e de informação não significa direito de
formação de quadrilha. Societas sceleris não é imprensa! E chamo atenção do Plenário do Senado para meu
projeto de direito de resposta. Não quero censura de
espécie alguma, mas desejo garantir a cada pessoa
difamada ou citada, de forma desairosa no meio de
comunicação, o direito da resposta imediata e rápida.
É o direito ao contraditório que existe em juízo.
Agora, fiquei impressionado com o encaminhamento do discurso do meu amigo, Senador Alvaro Dias,
até a grande decepção quando ele mostra sua parcialidade. A parcialidade em defesa de um dos aspectos
das quadrilhas que se organizam para predar o País,
a quadrilha que, evidentemente, está organizada na
imprensa nacional.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Roberto Requião.
Neste momento, a Presidência passa a ler os
seguintes ofícios.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Parlamentares que está convocada sessão solene conjunta do
Congresso Nacional a realizar-se no dia 28 de maio do
corrente, segunda-feira, às onze horas, no plenário do
Senado Federal, destinada a comemorar os 124 anos
da Abolição da Escravatura.
Senador Roberto Requião, se V. Exª quiser presidir, eu gostaria de convidá-lo para que eu possa falar.
V. Exª poderia já concluir estes ofícios. Vou apresentar mais um.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa a Deputada Jandira Feghali, como membro suplente, em vaga destinada ao
Partido da República – PR, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 568, de 2012, conforme o Ofício nº 334, de 2012,
da Liderança do Partido, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 334/2012 – LPR
Brasília, 17 de maio de 2012
Assunto: Indicação de Membro Suplente de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar a Deputada Jandira Feghali (PCdoB/
RJ) como membro suplente na Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a medida provisória nº 568, que “Dispõe sobre servidores do Instituto
Nacional de Meteorologia, da Comissão Executiva do
Plano da Lavoura Cacaueira, da Agência Brasileira
de Inteligência, da Comissão de Valores Mobiliários,
do Instituto Evandro Chagas, do Centro Nacional de
Primatas, da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada, do Instituto Nacional
do Seguro Social, da Superintendência de Seguros
Privados, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, da Superintendência Nacional de
Previdência Complementar, do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira,
do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas, do Serviço Brasileiro, do Instituto Brasileiro
de Turismo, da Superintendência da Zona Franca de
Manaus, do ex-Território de Fernando de Noronha e do
Ministério da Fazenda, sobre os ocupantes de cargos
de Médico do Poder Executivo, de cargos de Especialista em Infraestrutura Sênior, de cargos das carreiras
de Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, de Analista de Infraestrutura, de Ciência e
Tecnologia, de Tecnologia Militar, de Desenvolvimento
de Políticas Sociais e de Finanças e Controle, sobre as
gratificações e adicionais que menciona, e dá outras
providências” na vaga do PR.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela,
Líder do Bloco Parlamentar PR/PT do B/PRP/PTC/
PHS/PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Convido, neste momento, o Senador Roberto
Requião a assumir a Presidência. Há alguns ofícios
que ele vai encaminhar.
Eu usarei da palavra, e o Senador Pedro Simon
está vindo também para usar da palavra. Daí poderemos revezar, se necessário for.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto Requião.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Mas é isto, Senador Paim: uns defendem os seus governadores, os seus partidários, e outro, órgãos da imprensa privada negociar o que lhes
dá cobertura. Por isso, o meu descrédito com essa
comissão parlamentar de inquérito.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência designa a Deputada Iracema Portella, como membro titular, em substituição
ao Deputado Arthur Lira e a Deputada Aline Corrêa,
como suplente em substituição ao Deputado Jerônimo
Goergen, respectivamente, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 570, de 2012, conforme o Ofício nº 309, de 2012,
da Liderança do Partido Progressista – PP, na Câmara
dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 309
Brasília, 17 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Iracema
Portella (PP/PI) como Titular e a Deputada Aline Corrêa
(PP/SP) como Suplente na Comissão Mista destinada
a emitir parecer sobre a MPV nº 570, de 14 de maio
de 2012, em substituição ao Deputado Arthur Lira (PP/
AL) como Titular e o Deputado Jerônimo Goergen (PP/
RS) como Suplente.
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência designa os Deputados
Márcio Macêdo e Pedro Uczai, como membros titulares, em substituição aos Deputados Jilmar Tatto e
Henrique Fontana, respectivamente, e os Deputados
João Paulo Lima e Amauri Teixeira, como suplentes,
em substituição aos Deputados Janete Rocha Pietá
e Beto Faro, respectivamente, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 570, de 2012, conforme o Ofício nº 273,
de 2012, da Liderança do Partido dos Trabalhadores
– PT, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 273/PT
Brasília, 17 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar os Deputados Márcio Macedo – PT/SE e
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Pedro Uczai – PT/SC, como titulares e os Deputados
João Paulo Lima – PT/PE e Amauri Teixeira – PT/BA
como membros suplentes na Comissão Mista que vai
analisar a MP nº 570/12 que altera a Lei nº 10.836,
de 9 de janeiro de 2004 que dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Municípios e ao Distrito Federal para ampliação da oferta da educação infantil e dá
outras providências.
Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Líder
da Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência comunica ao Plenário
que, em atendimento ao expediente subscrito pelos
Presidentes das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Agricultura e Reforma Agrária; de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, altera o despacho inicial
do Projeto de Lei do Senado nº 123, de 2012, a fim
de encaminhar a matéria ao exame das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; de Agricultura e
Reforma Agrária; de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à
última a decisão terminativa, bem como determina que
o estudo da proposição seja feito em reunião conjunta
dos referidos colegiados, nos termos do art. 49, II, do
Regimento Interno.
É o seguinte o Expediente:
Brasília, 7 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Ao renovar nossos cumprimentos, solicitamos a
Vossa Excelência a reelaboração do despacho ao PLS
nº 123, de autoria dos Senadores Luiz Henrique e Jorge
Viana, que “Dispõe sobre as áreas consolidadas em áreas de preservação permanente e em áreas de reserva
legal, e dá outras providências”, para que, nos termos
do art. 49, II, do Regimento Interno, seja encaminhado
às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de
Agricultura e Reforma Agrária; de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
cabendo à última decisão terminativa, com a determinação que o seu estudo seja feito em reunião conjunta.
Atenciosamente, – Senador Eunício Oliveira,
Presidente da CCJ – Senador Acir Gurgacz, Presidente da CRA – Senador Eduardo Braga, Presidente
da CCT – Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente
da CMA.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra o Senador Paulo Paim.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Roberto Requião, primeiro, quero dizer que estarei, a seu convite, participando, como
membro do Parlasul, da importante audiência pública
hoje, às 16 horas, que vai debater a economia e suas
tendências em nível mundial e, naturalmente, sua repercussão no Brasil.
Sr. Presidente, agora, na tribuna, neste momento, quero primeiro dizer que hoje é o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Como Presidente da Comissão de
Direitos Humanos, já fiz, da Presidência, uma defesa
de um ativista do meio ambiente que está preso na
Alemanha e fiz um apelo pela liberdade dele, porque
foi preso porque defende, principalmente nesse caso,
a vida das baleias, dos tubarões, dos golfinhos e acabou batendo de frente com os interesses econômicos
que fazem da matança dos nossos animais na terra,
na água, nos mares e oceanos um meio de lucro. Tanto
que aqui, no Brasil, recentemente, foram apreendidas
milhares de barbatanas que estavam sendo mandadas para a Ásia.
Mas, Sr. Presidente, hoje, então, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes. Dia 18 de maio, dia nacional
desse combate. A data foi escolhida para homenagear a
menina Aracelli Cabrera Sanches Crespo, brutalmente
assassinada nessa data, aos nove anos, na cidade de
Vitória, Espírito Santo, em 1973. O corpo da menina
foi encontrado seis dias após o crime, completamente
desfigurado e com demonstrações de abuso sexual.
Os assassinos nunca foram presos.
No ano passado, o Governo Federal apresentou
estudo sobre o tema e constatou a existência de delações em 2.798 Municípios brasileiros, sendo que a
região Nordeste apresenta o maior número de Municípios (34%), seguida pela região Sudeste (30%), Sul
(18%), Centro-Oeste (10%), e Norte (8%). No estudo,
foram considerados os casos de prostituição, pornografia, tráfico para fins sexuais e exploração no contexto do turismo.
Os dados são do Disque Denúncia – Disque
100, produzido pela Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República, um material muito bem
elaborado, que está sendo muito bem utilizado por
todos aqueles que sofrem qualquer tipo de ameaça
ou violência. O que o Disque Direitos Humanos 100
garante? Primeiro, o Disque Direitos Humanos é um
serviço da Ouvidoria Nacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que atende
toda população, de forma gratuita, pelo telefone 100.
Se você tiver alguma denúncia para fazer sobre abu-
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so sexual ou qualquer tipo de agressão a você, use o
número 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de
qualquer telefone, fixo ou celular, em todo território
nacional. O serviço funciona 24 horas, todos os dias
da semana, inclusive domingos e feriados. O Disque
Direitos Humanos 100 acolhe denúncias de violação
aos direitos humanos, registra manifestações e também reclamações e sugestões, além de informar à
população sobre seus direitos, o que pode ser feito e
qual deve ser o primeiro passo, mediante qualquer tipo
de ameaça. Atende todos, população em situação de
rua, pessoas idosas, crianças e adolescentes, pessoas
com deficiência e todos que são discriminados, sejam
por orientação religiosa, sejam por orientação sexual,
negros, lésbicas, gays, bissexuais, enfim, todos. Esse
é o Disque 100 e, por isso, o nosso destaque e nossos
cumprimentos à Ministra Maria do Rosário.
De acordo com os dados do Disque Denúncia
100, no período de 2005 a 2010, foram registrados
em torno de 26 mil casos de exploração sexual contra
crianças e adolescentes.
Entre as capitais, o ranking de cidades que mais
denunciaram é liderado por Salvador, com o maior número de denúncias, seguida por Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo e Natal. Repito: temos que enfrentar
esse problema, que é gravíssimo no Brasil e no mundo,
com todas as nossas forças, com todas as possibilidades que o Estado brasileiro possui. Não aceitamos,
não podemos permitir a exploração sexual e temos a
obrigação de fomentar a criação de políticas públicas
efetivas de proteção, principalmente, às nossas crianças e aos adolescentes.
O Governo Federal está capacitando profissionais da saúde e das áreas sociais para que desenvolvam trabalhos de estímulo à denúncia da exploração
sexual. Isso é louvável. O nosso País está avançando.
Fizemos muito, mas ainda há muito por fazer.
Quero destacar que, ontem, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, aprovamos
o PL nº 495, de 2011, de autoria do nobre Senador
Renan Calheiros, de que tive alegria de ser relator em
duas Comissões. O projeto amplia a punição pela exploração sexual de crianças e adolescentes e altera
o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente para
estabelecer pena de reclusão, que dobrou, foi de 6 para
12 anos – antes era de 3 e 6 –, para quem submeter
menores à prostituição ou explorá-los sexualmente. A
pena também será aplicada a quem estimular tais práticas pela Internet. Isso consta no relatório do projeto de
autoria do nobre Senador Renan Calheiros, que tive,
repito, a alegria e a satisfação de relatar. Digo alegria
porque é importante penalizar esses criminosos, mas
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é com tristeza que tenho de dizer que temos de fazer
uma lei cada vez mais dura, de tanto que é o abuso.
Lembro que também é oportuno explicitar na Política Nacional de Turismo a disposição de combater a
exploração sexual de meninas e meninos.
Ao estimular a realização de campanhas de esclarecimento, como diz o projeto, e combate a essa
prática e incluir a prevenção e o combate ao turismo
sexual de crianças e adolescentes entre os objetivos
da Política Nacional de Turismo, o projeto vem ao encontro da necessidade de reforçar as ações preventivas
e coercitivas indispensáveis, inclusive, para garantir o
sucessos dos grandes eventos políticos, esportivos,
culturais, internacionais que serão sediados no Brasil, principalmente, no caso, a Copa e as Olimpíadas.
O projeto, agora, vai ser examinado pela Comissão de Justiça do Senado da República.
Sr. Presidente, quero ainda, aproveitando este
período – o Senador Simon pediu que nós, dentro do
possível, aguardássemos a chegada dele –, uma vez
que tenho um pronunciamento para fazer, quero falar
sobre um tema que venho olhando com muito carinho.
V. Exª, eu diria, é um especialista nessa área, que vai
mais no campo da economia. O próprio seminário de
hoje à tarde vai acabar apontando, também, caminhos
nesse sentido.
Quero falar um pouco agora, Senador Roberto
Requião, sobre a importância do início do debate que
nós estamos fazendo aqui no Congresso sobre o pacto federativo.
O Senado Federal, com a constituição da Comissão Especial do Pacto Federativo, dará, num curto
prazo, espero eu, uma grande contribuição para que
avancemos em relação à redução dos desequilíbrios
regionais e à promoção do desenvolvimento nacional,
econômico e, por que não dizer, político.
Esse encaminhamento vai poder oferecer alternativas para pôr fim a uma guerra fiscal predatória entre
os entes federados e propor uma nova política para
a distribuição dos recursos do Fundo de Participação
dos Estados.
De fato, todos nós sabemos, Senadores e Senadoras, a comissão instituída pelo Presidente da Casa,
Senador José Sarney, integrada por juristas, tributaristas e outros renomados estudiosos e comandada pelo
gaúcho e ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Nelson Jobim, reúne as condições para dar subsídios
a nós, Senadores e Deputados, para a construção de
um novo modelo de pacto federativo.
Esse novo pacto deverá viabilizar os compromissos financeiros dos entes federados, além de atender
aos preceitos constitucionais da redução das desigual-
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dades, como convém a uma democracia fraterna, pluralista e que defenda os direitos humanos.
Com a criação e, consequentemente, o funcionamento da Comissão Especial do Pacto Federativo,
o Senado pode dar um grande passo também para
corrigir uma situação de grave inconstitucionalidade,
julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a vigência
da Lei Complementar 62, de 1989, e, assim, cumprir
a própria recomendação daquela Corte de fixar novos
critérios de rateios para o Fundo de Participação.
É oportuno lembrar que a Lei Complementar nº
62, há dois anos julgada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, revogou artigos do Código Tributário
Nacional então vigente e estabeleceu critérios provisórios de rateio dos repasses federais.
Os dispositivos revogados previam o ajuste periódico das cotas desse fundo, de forma a corrigir situações de desequilíbrio, levando em conta o aumento
populacional dos entes federados e o desempenho na
renda per capita.
Comunico à Casa que o Senador Pedro Simon
não poderá estar conosco, mas nos acompanha pela
TV Senado e nos cumprimenta, Senador Requião.
Entretanto, a citada lei complementar, que revogou os dispositivos anteriores, estabeleceu coeficientes fixos que deveriam ser aplicados até o exercício
de 1991. Esses coeficientes, entretanto, nunca mais
foram revistos e se tornaram defasados ao longo desse período.
A decisão, consequentemente, do Supremo Tribunal Federal de considerar inconstitucional a Lei Complementar nº 62 ocorreu em 24 de fevereiro de 2010.
Mas, assim mesmo, não obstante esse juízo, a Suprema Corte manteve a vigência dos critérios de rateio até
31 de dezembro do corrente ano, por considerar que a
suspensão imediata dos repasses da União provocaria
grandes danos às economias estaduais.
No julgamento, o Supremo Tribunal Federal considerou, também, que esse prazo de quase três anos
seria suficiente para que o Poder Legislativo pudesse
revisar os critérios de partilha do Fundo Constitucional.
No que concerne às dívidas dos Estados, a questão remonta à década de 90 e às renegociações realizadas à época, consubstanciadas na Lei nº 7.976, de
1989, e na Lei nº 8.727, de 1993, e, principalmente, na
de nº 9.496, de 1997, uma vez que as duas anteriores
não se mostraram suficientes para conter o lamentável endividamento impagável da maioria dos Estados,
inclusive do meu, o Rio Grande do Sul.
Entre 1989 e 1998, de acordo com os economistas Francisco Rigolon e Fabio Giambiagi, a dívida dos
Estados e Municípios passou de 5,8% para 14,4% do
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Produto Interno Bruto, o que nos dá uma ideia de quanto era grave a situação dos entes federados.
Discordo, Sr. Presidente, e aqui confesso, de muitas das posições do economista Giambiagi, inclusive
quanto à Previdência. Aí é a água e o incêndio em relação às posições dele e a minha, porque ele sempre
diz que a Previdência está quebrada e eu disse que
nunca estava, tanto é que agora estão tirando o dinheiro
da Previdência de forma aberta para inúmeras outras
atividades, desonerando a folha quase que 100%, e a
Previdência continua viva. Então, economista Giambiagi, você sabe das nossas divergências, destaco aqui,
mas digo que nesta questão você está com toda razão.
Enfim, Sr. Presidente, basicamente, o endividamento dos Estados decorreu de problema de gestão
nas finanças públicas, o que evidenciaram com a implementação do Plano Real, em 1994. A instabilidade
da moeda deu maior visibilidade às dívidas dos entes
federados, que até então se beneficiaram da inflação
para acomodar as despesas das receitas disponíveis.
Além disso, as elevadas taxas de juros praticados para
manter o controle inflacionário elevaram, é claro, de
forma contundente as dívidas dos Estados.
O agravamento dessas dívidas deu origem à citada Lei nº 9.496, que ficou conhecida com o a renegociação de 1997, a qual, apesar das especificidades
de cada Estado, fixou um conjunto de normas comuns,
entre as quais parcelamento da dívida até 360 meses,
pagamento mensal das prestações com base na Tabela Price correspondente à soma da amortização e dos
juros, taxas de juros, na grande maioria dos casos, de
6% ao ano, a correção mensal da dívida pela correção
do Índice Geral de Preços.
Essa negociação, Sr. Presidente, envolveu 77,9%
de toda a dívida dos Estados e Municípios tomando-se como base o ano de 1998. Sua proporção pode
ser medida também pelo PIB, pois a soma negociada
representava 11,3% desse indicador. Os Estados mais
ricos da federação eram também os mais endividados
e responderam por quase 90% do volume renegociado
em termos brutos.
É importante lembrar que a renegociação não
se limitou a um ajuste financeiro, mas também fiscal
e patrimonial, contemplando metas e incentivos para
a geração de superávits primários, além da venda de
ativos.
À época, previa-se um cenário macroeconômico
favorável, que possibilitaria aos Estados crescer em
ritmo suficiente para que os pagamentos pudessem
cobrir os juros e as amortizações.
Esse conjunto de medidas permitiu que, ao final
da década, os Estados se integrassem ao esforço da
União para equilibrar as finanças públicas e garantir a
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estabilidade econômica, além de contribuir para debelar
a crise financeira de 1998. Posteriormente, as dívidas
municipais seriam também refinanciadas, nos mesmos
moldes das estaduais, por meio da Medida Provisória,
lembro-me, se não me engano, nº 2.185-35, de 2001.
Hoje, Srªs e Srs. Senadores, a principal queixa
dos Estados e Municípios refere-se ao saldo ainda elevado, após 15 anos de pagamento da dívida, embora
esses valores tenham apresentado queda significativa,
como proporção do PIB, nos últimos dez anos.
Os Estados questionam por quanto tempo ainda
será necessário manter os superávits destinados ao
pagamento dos encargos financeiros, impossibilitando
que esses recursos possam ter outra destinação, especialmente os investimentos na área social pública.
Basicamente, os Estados queixam-se, com razão,
da indexação da dívida pelo IGP-DI, cuja variação nos
últimos anos teria superado o próprio IPCA.
Uma das propostas seria a troca do indicador
atual pela taxa básica de juros fixada pelo Banco Central, a Selic, mas alguns economistas advertem também que essa mudança poderá se mostrar adversa
ao longo prazo.
Caberá ao Conselho Especial do Pacto Federativo,
Sr. Presidente, entre outras medidas, sugerir um indicador mais favorável aos Estados endividados, alguns
dos quais correm o risco de uma futura inadimplência.
Entre eles está o Rio Grande do Sul.
A análise da dívida em separado, por unidade
federativa, revela situações diferentes, mantendo embora a concentração nos quatro Estados de economia mais significativa, conforme constatado à época
da renegociação. Os saldos do final de 2010 – último
ano com informação disponível para todos os entes
federados – mostram que os Estados mais endividados – como eu já havia alertado, e não tinha retirado o
meu Estado desse debate – São Paulo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul respondiam por
76,8% do passivo.
Essa informação deve ser confrontada com as
respectivas receitas correntes líquidas para melhor
avaliação da capacidade de pagamento de cada uma
dessas Unidades. E, nesse aspecto, Sr. Presidente,
mais uma vez lembro que a situação do meu Estado
do Rio Grande do Sul, que tenho a honra de representar aqui juntamente com o Senador Simon, Senadora
Ana Amélia, é preocupante, muito, muito preocupante.
Em dezembro de 2010, os quatro maiores devedores, pela ordem, eram os Estados de São Paulo, com
dívida de R$152,727 bilhões, que representa 37,8% do
saldo renegociado; Minas, R$60,499 bilhões, ou 15%;
Rio de Janeiro, com R$53,437 bilhões, ou 13,3% da
dívida; Rio Grande do Sul, lamentavelmente, também
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com uma dívida de R$43,437 bilhões, que perfaziam
10,7% da dívida, também impagável.
Para termos uma ideia do quanto representa a
dívida desses quatro Estados, basta dizer que a quinta
maior dívida era do Paraná, com uma participação de
3,7% da dívida consolidada. V. Exª, Senador Requião,
mais do que ninguém conhece esse quadro.
A situação do Rio Grande do Sul fica mais crítica quando se analisa a relação entre a dívida líquida
consolidada e a receita corrente líquida, um indicador
mais consistente, embora não definitivo, para avaliar
a capacidade de pagamento.
Aqui, deve-se lembrar que a Resolução nº
40/2001, desta Casa Legislativa, estabeleceu que os
entes federados devem apresentar uma relação entre
dívida e receita inferior a 2 a partir de 2016, que já
está se aproximando.
O Rio Grande do Sul, com base nos dados de
2010, é o único ente federado que ficou acima do índice estipulado, com 2,14, seguido por Minas, com
1,82, Alagoas, com 1,62, Rio de Janeiro, com 1,56, e
São Paulo, com 1,30.
Essa análise, Sr. Presidente, evidentemente, não
encerra um valor definitivo, mas é indicativa de que esses Estados podem ter sérias dificuldades para honrar
seus compromissos perante a União.
Nossa expectativa – e aí estou indo para o encerramento, Sr. Presidente – é de que a Comissão
Especial do Pacto Federativo proponha um indexador
adequado para evitar uma futura inadimplência dos
Estados, e que também formule novos critérios de
rateio dos repasses federais, de forma a incentivar o
crescimento econômico e o desenvolvimento dos Estados mais carentes.
Essa, afinal, é a essência do pacto federativo –
a correção das desigualdades e o fortalecimento de
todos os entes federados, para que todos cresçam
juntos e se beneficiem mutuamente.
Portanto, quero aqui saudar a iniciativa do debate
do pacto federativo nesta Casa.
Termino dizendo, só para lembrar, que a Marcha
dos Prefeitos, realizada durante esta semana, trouxe
uma reivindicação dos prefeitos sobre a partilha dos
royalties do petróleo – que este Congresso aprovou.
O petróleo é uma riqueza brasileira, pertence a todos,
por isso eu considero justa a distribuição de forma mais
igualitária, respeitando os Estados que estão questionando, porque dizem que eles são fontes geradoras,
digamos, com mais potência. Principalmente, lembro
aqui a questão do Espírito Santo e também do Rio
de Janeiro. Nós aprovamos aqui, sim, uma nova distribuição, e acreditamos que a Câmara vá caminhar
nesse sentido.
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Sr. Presidente, eu agradeço a tolerância de V.
Exª e com isso terminei meus dois pronunciamentos.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Senador Paim, na esperança de que a
CPMI não se transforme num acordão dos amigos do
Cachoeira, dos amigos dos governadores, dos amigos
do Civita, dos amigos do repórter, mas se transforme
numa CPI de verdade, dos amigos do País, que querem acabar com esse aspecto profundo da corrupção,
dessa aliança entre a imprensa, o jogo, empreiteiros,
aditivos e superfaturamentos, nessa esperança eu encerro a 83ª sessão do Senado da República.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Srª Senadora Angela Portela enviou
discurso à Mesa para ser publicado na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras, Srs. Senadores, dados divulgados pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do
Ministério da Educação (MEC), revelam que em 2011,
13,1% de todos os estudantes brasileiros matriculados
em algum ano do ensino médio estavam repetindo a
mesma série feita em 2010.
Trata-se do pior índice de reprovação no ensino
médio no país, desde 1999, ano em que o levantamento passou a ser divulgado pelo Inep. Para se ter uma
ideia da diferença entre as taxas de anos anteriores
com os 13,1% de 2011, vale saber que em 2007, a
taxa de reprovação foi de 12,7%. Em 2008, de 12,3%.
Em 2009, 12,6%, e em 2010, de 12,5%.
Os dados do Inep são baseados nas informações
do Censo Escolar 2011 e a taxa de reprovação no ensino médio inclui as redes pública e particular do país.
Pelos dados oficiais, os estados que apresentam
maior índice total de reprovação no ensino médio são
Rio Grande do Sul, com 20,7%; Rio de Janeiro, com
18,5%; Distrito Federal, com 18,5%); Espírito Santo,
com 18,4% e Mato Grosso, com 18,2%.
Os estados com menores taxas de repetição são
Amazonas, com 6%; Ceará, com 6,7%; Santa Catarina, com 7,5%; Paraíba, com 7,7% e Rio Grande do
Norte, com 8%.
Roraima aparece no estudo do Inep em 22º lugar
entre as 27 unidades da federação. Porém, com um
índice preocupante de reprovação no ensino médio, da
ordem de 13,2%, sendo 13,7% na rede pública e 6,6%
na rede particular. Já no ensino fundamental, a taxa
de reprovação em Roraima é de 9,3%, sendo 9,7% na
rede pública e 2,7% na rede particular.
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A notícia de que o Brasil apresentou a maior taxa
de reprovação no ensino médio em 2011, ou seja,
13,1%, foi tão impactante que até mesmo o ministro
da Educação, Aloizio Mercadante, disse ser preciso
“um estudo mais aprofundado para analisar” o caso,
com relação a anos anteriores.
Disse o ministro: “Oscilações de um ano para outro sempre acontecem. Para avaliar o ensino, a taxa
de reprovação é um dos indicadores de fluxo. O outro
é a qualidade do aprendizado. Como o ensino médio
é predominantemente estadual e nós tivemos mudanças de governo em muitos estados no ano passado,
novos secretários de educação, novas atitudes, novos
procedimentos, talvez tenha aí alguma explicação. Mas
eu não quero me adiantar antes de um estudo mais
aprofundado”.
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Como o ministro, minha tendência também é de
refletir sobre os números apresentados, à luz de outros indicadores e considerando situações variadas.
No caso específico de Roraima, penso que o governo do Estado deve analisar com profundidade os
dados do Inep, com relação à taxa de reprovação dos
alunos do ensino médio em nosso Estado e apresentar uma explicação técnico-metodológica à sociedade.
Era o que tinha a dizer, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 32
minutos.)
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Ata da 84ª Sessão, Especial, em 21 de Maio de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Srs. Gim Argello.
(Inicia-se a Sessão às 11 horas e 30 minutos e encerra-se às 12 horas e 27 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Declaro aberta a presente sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar o Dia do Defensor Público, nos termos do Requerimento nº 244, de 2012, de nossa autoria.
Neste momento, convido a compor a Mesa dos
trabalhos a Exmª Srª Senadora Ana Amélia; o Exmº
Sr. Senador José Pimentel; o Defensor Público Geral
em exercício, Exmº Sr. Afonso Carlos Roberto Brzezinski do Prado; o Defensor Público-Geral do Estado
de Goiás, Exmº Sr. João Paulo Brezinski; o Defensor
Público-Geral do Distrito Federal, Exmº Sr. Jairo Lourenço de Almeida. (Pausa.)
Convido a todos para que, de pé, cantemos o
Hino Nacional Brasileiro.
(Procede-se à execução do Hino Nacional Brasileiro.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB
– DF) – Concedo a palavra, neste momento, à nossa
querida Senadora Ana Amélia, uma das mais preparadas Senadoras desta Casa, combativa e competente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
colega Gim Argello, Presidente desta sessão e também autor do requerimento para a sessão especial em
comemoração ao Dia do Defensor Público, uma homenagem a essa categoria indispensável não só pelo desempenho das funções da Defensoria Pública da União,
mas também das Defensorias Públicas dos Estados e
do Distrito Federal; estimado Senador José Pimentel;
Exmº Sr. Afonso Carlos Roberto do Prado, Defensor
Público Federal em exercício; Defensor Público Geral
do Estado de Goiás, Exmº Sr. João Paulo Brzezinski;
Defensor Público Geral do Distrito Federal, Exmº Sr.
Hamilton Carvalho dos Santos; Defensor Público do
Estado do Rio de Janeiro, Sr. Fábio Brasil; Presidente
da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais; Exmº Sr. Gabriel Faria Oliveira; Vice-Presidente
da Associação Nacional dos Defensores Públicos dos
Estados, Exmº Sr. Antônio Mafezoli; Presidente da

Associação dos Defensores Públicos Federais do Estado de Pernambuco, Exmº Sr. Edmundo Antônio de
Siqueira Campos Barros; Presidente da Associação
dos Defensores Públicos do Distrito Federal, Exmº Sr.
Alberto Carvalho Amaral; Exmºs Srs. Embaixadores
e demais membros do Corpo Diplomático; Exmºs Srs.
Ministros dos Tribunais Superiores; Exmªs Srªs e Srs.
Promotores Públicos; Exmªs Srªs e Srs. Deputados Federais, senhoras e senhores, nossos telespectadores
da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, Defensoria Pública Federal, diz o folheto, não é favor; é um
direito do cidadão e um dever do Estado. Essa é uma
das razões também pelas quais estamos aqui, nesta
manhã, e por iniciativa do Senador Gim Argello, para
celebrar o Dia da Defensoria Pública e do Defensor
Público, mas também para mostrar um pouco as facetas da importância e da relevância que esse serviço
tem em nosso País.
Queria fazer uma referência especial ao Chefe
da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, Nilton
Leonel Arnec Maria, aqui representado pelo Ouvidor-Geral da Defensoria Pública do meu Estado do Rio
Grande do Sul, Bruno Pinto de Freitas.
Como representante do meu Partido, o Partido
Progressista – falo em nome do nosso Líder, Francisco
Dornelles –, quero apresentar, em meu nome e no dele,
as minhas congratulações a todas as autoridades aqui
presentes, em especial a todos que representam ou
que se envolvem com a Defensoria Pública no Brasil,
seja na União, seja nos Estados ou no Distrito Federal.
Uma atividade comemorada nacionalmente, no último
dia 19 de maio, e lembrada nesta sessão solene do
Senado Federal, por iniciativa, como já disse, do Senador Gim Argello.
O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ayres
Britto, assumiu, há poucas semanas, a Presidência
dessa Corte Suprema e definiu a Constituição, no seu
discurso de posse, como a “certidão de nascimento e
a carteira de identidade do Estado”. Pois o documento
de identidade do Brasil, a Constituição, estabelece que
a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa, e a atividade do Defensor
Público está intimamente ligada à defesa dessa dignidade, da cidadania dos brasileiros.
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Nos últimos anos, o Brasil tem evoluído muito na
elaboração de políticas que combatem a desigualdade
social e que garantem a defesa dos direitos a milhões
de pessoas. E a Defensoria Pública é um serviço essencial à realização da Justiça, Senador Gim Argello
– V. Exª sabe, conhece e acompanha muito bem o
trabalho da Defensoria Pública da União e também a
do Distrito Federal –, com a finalidade de orientar e
defender os necessitados em todas as instancias jurídicas, de forma gratuita.
É considerado necessitado quem não tem condições de pagar por um advogado. Nessa situação, estão
estimados 80 milhões de brasileiros pobres. Segundo
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), 73% da população brasileira não têm condições
de pagar um advogado. E, há na Defensoria Pública
da União, Senador Gim Argello, Senador José Pimentel, Defensores Públicos da União e dos Estados para
atender a essa multidão de cidadãos necessitados,
apenas 480 Defensores Públicos da União.
Não podemos continuar aceitando essa fragilidade da defesa da cidadania pela falta de uma estrutura
adequada e do fortalecimento da Defensoria Pública
da União.
E aproveito esta oportunidade para mostrar exatamente essa defasagem inaceitável entre as necessidades da sociedade pobre do nosso País e a pequena
estrutura de Defensores Públicos da União e apelar
– e o Senador Gim Argello já o fez – à Ministra Miriam Belchior, pois daqui a menos de um mês estará
vencendo a validade de um concurso público para os
Defensores Públicos da União, para que ela termine
de contratar todos aqueles que foram aprovados nesse concurso. Foram pouco mais de 300, e menos da
metade foi admitida no serviço público. Este é o apelo
que, desta tribuna, fazemos à Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, para que se mantenha a validade
desse concurso e haja a contratação e a posse dos
novos servidores que foram aprovados. Esse é o apelo
que deixamos desta tribuna.
O Defensor Público-Geral Federal, Haman Córdova, já definiu essa situação da seguinte forma: “O
Poder Judiciário é elitizado. Só consegue fazer valer
seu direito quem pode pagar advogados. A garantia
constitucional do direito à justiça só existirá de verdade
com o estabelecimento pleno da Defensoria”.
Infelizmente, neste dia especial para os Defensores Públicos, uso esta tribuna para alertar que ainda
estamos distantes do que a Constituição, nossa certidão de nascimento, determina.
Segundo dados da Associação Nacional dos
Defensores Públicos Federais, o atendimento jurídico
gratuito não está sendo feito de forma ideal porque a
Defensoria Pública da União não possui número suficiente de Defensores Públicos e servidores de apoio;
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falta material de escritório, acesso a novas tecnologias,
como a Internet, veículos e até mesmo um digno local
de trabalho. Os brasileiros que não podem pagar pelos
serviços de um advogado têm o direito de contar com
a assistência jurídica ampla feita pela Defensoria Pública da União, mas, na prática, estão abandonados.
Queria registrar que, no meu Estado, o Rio Grande
do Sul, a Defensoria, mesmo com dificuldades, executa um trabalho exemplar na defesa dos cidadãos que
carecem desse apoio judiciário.
Apesar de a carreira de defensores públicos ter
sido regulamentada em 1995, até hoje sequer tem quadro próprio de funcionários. A Defensoria Pública da
União conta apenas com 489 defensores, como disse
há pouco, para atender um público de 130 milhões de
brasileiros em três mil órgãos da Justiça e da Administração Pública Federal em defesa da população carente.
O quadro nacional de servidores precisaria dispor
de quase três vezes o número de Defensores Públicos
que hoje trabalham. No Rio Grande do Sul, os números também apontam o descaso do Governo com esse
serviço. De todas as comarcas federais no Estado, não
chega aos dedos da mão o número de representações
de Defensoria Pública da União no Rio Grande do Sul,
o que é muito triste e lamentável.
O Estado gaúcho conta apenas com poucos Defensores Públicos federais, para atender a uma população carente de mais de cinco milhões de pessoas, ou
seja, quase metade da população gaúcha, que ganha
até três salários mínimos.
Vejam, Senhoras e Senhores, no meu Estado
seriam necessários 516 defensores contra os 31 que
atuam hoje nas comarcas de Justiça Federal, como eu
disse, em cidades que não chegam a cinco, portanto, o
número dos dedos da mão. São 31, quando a necessidade é de 516, no caso da Defensoria Pública da União.
Com a falta de investimentos, não é possível
atender às pessoas carentes, por exemplo, nas causas
trabalhistas. Cento e dezesseis Varas do Trabalho não
têm atuação da Defensoria Pública .
Um relatório do Tribunal de Contas da União, de
2005, recomendava a criação de 807 vagas. Isto lá
em 2005: 807 vagas! Estamos pedindo aqui que seja
contratada a metade dos 300 aprovados no concurso
público, cuja validade vencerá em junho.
Em 2010, um concurso aprovou 324 pessoas
para o cargo de Defensor Público. Mas somente 170,
um pouquinho mais da metade, foram chamados. Há
dois anos, 154 concursados esperam pela convocação. O concurso perde a validade neste mês de junho.
Hoje são 21 de maio. Portanto, faltam menos de duas
semanas para acabar o prazo de validade. Além disso,
um anteprojeto de lei que prevê a criação de 600 cargos para Defensor Público está parado no Ministério
do Planejamento.
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Estamos aqui, nesta tribuna, para lembrar à União
que os prazos dos concursos precisam ser cumpridos
e que a melhoria de um órgão como a Defensoria Pública da União faz parte de uma política de Governo
para os mais necessitados. Isso também é atendimento
prioritário na área social.
O Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, Gabriel Faria Oliveira,
declarou que, no âmbito da Justiça Federal, a batalha
para o pobre está perdida, o acesso é absolutamente deficitário e a Justiça está à disposição apenas do
Estado e de parte da população.
Sem aumento do número de Defensores Públicos, ou seja, sem o aumento de advogados que possam defender as pessoas carentes, o serviço perde
totalmente o sentido – até porque ele não pode existir.
Os programas sociais, que obtiveram resultados
tão positivos nos últimos anos, colocaram no mercado
de trabalho e consumo 40 milhões de pessoas que
viviam anteriormente à margem da sociedade. Isso é
positivo, isso é um ganho – e aí vamos homenagear e
elogiar a ousadia do governo passado e do atual nesse investimento social.
Parte da demanda da Defensoria Pública hoje é
de pessoas que pela primeira vez estão tendo problemas com a contribuição do INSS – estamos aqui com
o ex-Ministro da Previdência Senador José Pimentel
–, com o primeiro registro da carteira de trabalho ou
mesmo enfrentando o primeiro problema como consumidores de novos produtos.
Não podemos promover o ingresso dessas pessoas no mercado de consumo sem dar a elas o direito de defender a cidadania e os direitos fundamentais
de acesso a saúde, educação, trabalho, previdência
e assistência social.
Quem não conhece alguém que deixou de lutar
por seu direito a tratamento médico, a verba trabalhista,
a assistência social em caso de deficiência ou a revisão
de pensão e de aposentadoria por completa ausência
de apoio jurídico? Quem não conhece?
O nobre e necessário esforço do Governo Federal
pela erradicação da pobreza tem estreita ligação com a
ampliação e o reforço da Defensoria Pública da União.
Acredito, por isso, que a Ministra Miriam Belchior, seguindo a orientação da Presidenta Dilma Rousseff, que
tem firme compromisso com essa questão relacionada
à erradicação da pobreza, vai atender às solicitações
e aos pedidos do Senador Gim Argello, do Senador
José Pimentel e o apelo que eu aqui publicamente estou fazendo para a contração desses servidores. Será
necessário novo concurso e a convocação de novos
servidores advogados para a Defensoria Pública da
União, não só na União, mas também nos Estados.
Promover melhorias no trabalho da Defensoria Pública é também implementar a transferência de renda.
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Quando as pessoas conseguem ganhos em acordos, como causas da previdência social por exemplo,
recuperam perdas financeiras e, com isso, passam a
consumir, pagar suas contas, melhorar sua condição
de vida, ou seja, contribuem para que a economia
continue crescendo.
Não haverá justiça social nem cidadania plena
no Brasil enquanto o acesso à Justiça for negado a
uma grande parcela de sua população, que não pode
buscar o reconhecimento de seus direitos mais básicos por ausência de Defensor Público Federal ou por
ausência de um Defensor Público ou de uma Defensora Pública nos Estados ou aqui no Distrito Federal.
Queria deixar um cumprimento especial também
às Defensoras Públicas mulheres que aqui estão com
bastante participação e que também ajudam a fazer
a diferença nesse trabalho tão fundamental para a
nossa sociedade, especialmente para seus membros
mais carentes. Na pessoa do nosso Ouvidor-Geral da
Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, Bruno Pinto
de Freitas, quero cumprimentar a Defensoria Pública
do Rio Grande do Sul pelos relevantes serviços que
vem prestando na assistência à saúde, na previdência
social e diante de muitas outras necessidades.
Para encerrar este modesto pronunciamento de
congratulações a esta categoria tão importante para a
sociedade brasileira, quero dizer que confio no esforço
do Senador José Pimentel, do Senador Gim Argello
e dos demais Senadores, como Ricardo Ferraço e o
próprio Senador Francisco Dornelles, no sentido de
encontrar bom termo para os depósitos judiciais, que
é uma demanda muito importante – já foi aprovada na
Câmara dos Deputados, e a Comissão de Constituição
e Justiça está examinando a matéria. Houve alteração
no mérito, como me explicou o Senador José Pimentel,
tão dedicado às causas das leis que aqui produzimos.
Agora haverá o encaminhamento, depois de aprovado,
para a Câmara dos Deputados.
Nós estaremos todos empenhados, primeiro, em
fazer uma lei que seja a mais perfeita possível para que
não existam dúvidas quanto à sua aplicação e para que
esses recursos cheguem a bom termo no trabalho dos
Defensores Públicos dos Estados e também da União.
Contem com o nosso apoio permanentemente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB
– DF) – Parabenizo a nobre Senadora Ana Amélia,
porque disse tudo o que pensamos e mais um pouco
ainda. Realmente, temos de contratar esses defensores que estão faltando e de abrir novos concursos para
as Defensorias Públicas, tanto as estaduais como a
Defensoria Pública Federal.
Saúdo o nobre Senador João Durval, que veio
aqui prestigiar esta sessão também e que, há pouco,
deixou nosso plenário.
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Cumprimento também, e peço que faça uso da
palavra, o nobre Senador José Pimentel.
Antes, porém, Senador José Pimentel, vou chamar aqui algumas pessoas, para que venham compor
a nossa Mesa, que está desfalcada de algumas pessoas muito importantes da Defensoria Pública do Brasil.
Por favor, convido a fazer parte da nossa Mesa
o Defensor Público Geral do Distrito Federal, Sr. Jairo
Lourenço de Almeida. (Palmas.)
Também convido a compor a Mesa o Presidente
da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, nosso querido Defensor Gabriel Faria Oliveira.
(Palmas.)
Da mesma forma, convido a compor a Mesa o
Presidente da Associação Nacional dos Servidores
Públicos Estaduais, Sr. André Luís Machado de Castro. (Palmas.)
Para ajudar a embelezar a Mesa, junto com a
Senadora Ana Amélia, convido a Presidente do Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, Exmª
Srª Andréa Abritta Garzon. (Palmas.)
Concedo a palavra ao Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Cumprimento o Exmº Senador Gim Argello, que
preside esta sessão e que também é um dos autores
para a realização desta solenidade; e a Senadora Ana
Amélia, nossa companheira de caminhada e integrante
também da grande luta em prol dos micro e pequenos empreendedores junto ao Gim Argello. Quero dar
um forte abraço no Exmº Sr. Afonso Carlos Roberto
do Prado, nosso Defensor Público-Geral Federal em
exercício; um abraço ao Sr. Gabriel Faria Oliveira, o
Presidente da Associação Nacional dos Defensores
Públicos Federais. Quero saudar ao meu amigo e nosso
Defensor, André Luís Machado de Castro, Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos
Estaduais; o Sr. Defensor Jairo Lourenço de Almeida;
Defensor Público Geral do Distrito Federal; a Srª, e nossa amiga, Defensora Pública Andréa Abrita Garzom,
Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais
e Presidenta do Conselho Nacional dos Defensores
Públicos Federais; as nossas defensoras; os nossos
defensores aqui presentes.
Quero começar registrando que a organização da
Defensoria Pública é uma teimosia dos mais pobres,
dos mais sofridos, que têm, na gestão de cada um de
vocês, a guarida, o acolhimento e a certeza de que
essa luta, que muitas vezes aparenta ser tão injusta e
difícil, se torna realidade.
Por isso, a primeira Constituição de 1934 já trazia
as primeiras referências à Defensoria Pública brasileira.
E, como todos nós sabemos, aquela Constituição foi o
resultado de uma grande luta brasileira da região Sul,
representada hoje pela nossa Senadora Ana Amélia,

301

Maio de 2012

com a região Nordeste, que tinha como objetivo superar
a chamada política “café com leite”, que excluía amplos
setores do Estado nacional. Aquela Constituição de
34 trazia as primeiras diretrizes gerais para organizar
a nossa Defensoria Pública no atendimento aos mais
pobres, aos mais sofridos e àqueles que necessitam
efetivamente da proteção do Estado Nacional.
Mas, somente com a Constituição de 1988, a
conhecida Constituição cidadã, assim batizada pelo
nosso grande Deputado Federal Ulysses Guimarães,
que, à época, presidia a Câmara dos Deputados e
também conduzia todo aquele processo, houve um
avanço. Ela trouxe avanços significativos na organização da Defensoria Pública brasileira, na estruturação
das instituições do Estado Nacional e, ao mesmo tempo, trouxe um olhar todo diferenciado para esse setor.
Quando analisamos a peça inicial da Constituição de 1988, observamos que algumas prerrogativas,
algumas garantias que foram dadas ao Poder Judiciário e que foram asseguradas ao Ministério Público não
haviam sido asseguradas aos Defensores Públicos;
entre elas, a autonomia administrativa, financeira e
orçamentária. Exatamente por isso, nos anos seguintes, nos anos 90, tivemos, aqui no Congresso Nacional, uma grande batalha para alterar a Constituição
brasileira, para dar à Defensoria Pública as mesmas
prerrogativas que tem o Ministério Público brasileiro.
Na Emenda Constitucional nº 45, de 2004, conseguimos assegurar as prerrogativas para a autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Diria que
esse é um dos pontos que dificulta muito o exercício
da atividade, da profissão e das prerrogativas do Defensor Público, porque, por mais boa vontade que nossos Defensores tenham – e têm muito boa vontade –,
faltam-lhes os meios para trabalhar. Existe a questão
do quadro diminuto de pessoas, que é verdade, mas
existe também outro grande obstáculo, que é a oferta
das condições, dos meios, para que os nossos Defensores possam exercer, na sua plenitude, a sua atividade
constitucional e o que espera a sociedade brasileira.
Conheço muito bem as deficiências na região
Nordeste, em especial no nosso Ceará. Muitas vezes,
o Defensor, para fazer uma diligência, ou vai no seu
próprio carro, ou assegura com um terceiro uma forma de se deslocar, porque não tem os meios para fazer uma audiência numa comarca mais distante onde
não há um Defensor Público; outras vezes, precisa
fazer uma diligência na coleta de dados, de provas,
para instruir melhor aquela defesa que está fazendo, e
também não pode se deslocar porque não tem esses
meios. Exatamente por isso a Emenda Constitucional
nº 45 assegura a autonomia administrativa, financeira
e orçamentária. Agora estamos em outra grande luta:
alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal, fazendo valer
o que a Constituição Federal determina.
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Sei do empenho do nosso Senador Gim Argello
e da nossa Senadora Ana Amélia na sua aprovação,
em 2011, aqui no Senado Federal. Tínhamos resistência, por parte de algumas bancadas, por orientação de
alguns governadores que não tinham compreendido
a proposta. Em seguida, foi feito um trabalho fantástico por parte das entidades, por parte dos nossos
Defensores de cada Estado, visitando cada um dos
Senadores e das Senadoras, mostrando que o que ali
nós estamos fazendo é exatamente aplicar, na Lei de
Responsabilidade Fiscal, aquilo que a Constituição já
assegura desde 2004, vinculando até 2% das receitas
correntes líquidas.
Parte desses recursos já está destinada às nossas
Defensorias, e o comprometimento do Estado, no que
diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, não tem
alteração, porque o teto continua em 49% das receitas
correntes líquidas. O que nós estamos fazendo é reservar, dentro dos 49%, 2% para a Defensoria, e ficam
livres para o Poder Executivo estadual os 47%, o que
pode também ser um pouco acima, já que a aplicação
desses 2% tem um escalonamento em até cinco anos.
Esse projeto de lei encontra-se na Câmara federal. Ele chegou ainda, como eu havia dito, em 2011,
à Câmara federal. As nossas entidades nacionais da
Defensoria Pública fizeram um conjunto de mediações,
de diálogo, e conseguiram que todos os líderes partidários assinassem a urgência urgentíssima de tramitação naquela Casa. Tivemos, há 15 dias, no Colégio
de Líderes, o seu acolhimento e, em seguida, a sua
aprovação, no Plenário da Câmara federal.
Essa matéria encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação, e o relator é um mineiro – que a
nossa Andréa conhece muito bem; já o esteve visitando. Nós esperamos que, por todo esse mês de maio,
se conclua essa votação na Comissão de Finanças e
Tributação, para ir a Plenário, e que, no ano de 2013,
comecemos essa grande caminhada de recomposição
do poder de custeio por parte das nossas Defensorias.
Não podemos esquecer também a Defensoria
Pública do Governo Federal. Nesse aspecto, nós enfrentamos primeiro um grande debate, no final dos
anos 90, quando o Congresso Nacional autorizou que
a União fizesse convênio com as Defensorias Públicas
estaduais para preencher as suas lacunas.
Com a chegada do melhor e do maior Presidente de toda a história do Brasil, que foi Luiz Inácio
Lula da Silva, houve uma verdadeira revolução nesse
mundo do atendimento dos mais pobres e mais sofridos. Aprovamos a Lei Complementar nº 132, que ampliou as prerrogativas, ampliou a área de abrangência
constitucional para as Defensorias Públicas, tanto as
estaduais quanto a federal.
Agora estamos debruçados sobre a modificação
na Constituição Federal para que possamos atender
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a duas grandes demandas: a primeira era a demanda da Defensoria Pública do Distrito Federal – que já
aprovamos – e a aprovação da Emenda Constitucional nº 69, já em vigor, pela qual o Gim Argello, por ser
um dos Senadores de Brasília, foi um dos que mais
batalhou, no Senado Federal, ao lado da bancada do
Distrito Federal, para que ela se tornasse realidade,
assim como também a Ana Amélia e este Senador
(Palmas.). Ela foi aprovada por unanimidade aqui no
Senado Federal e já foi promulgada.
Temos ainda a pendência dos Defensores Públicos Federais também em tramitação na Câmara dos
Deputados, a alteração da Emenda Constitucional que
lhes dará as mesmas prerrogativas no que diz respeito
ao custeio, à parte administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública da União.
Portanto, é um conjunto de ações que andam
juntas, de um lado o aumento do efetivo, que é necessário, e, ao mesmo tempo, a ampliação das prerrogativas para que possam atender a ampla maioria
da sociedade brasileira que precisa das atividades da
nossa defensoria.
Não podemos também nunca esquecer o custo
de um processo judicial versus o cumprimento das
leis existentes. Como todos os senhores sabem, fui
Ministro da Previdência Social e uma das coisas que
mais me angustiava era assistir a um trabalhador ficar
de um a dois anos para receber o seu benefício previdenciário. Muitas vezes o salário maternidade, que
é assegurado à mãe e à criança quando mais ela necessita, levava dois anos para ser liberado; e quando
era liberado, muitas vezes a criança já ia para a feira,
como dizemos no nosso Juazeiro do Norte, lá no nosso
Ceará; já estava pendurada no rabo da saia da mãe,
e o salário maternidade ainda não tinha sido liberado.
A determinação e a orientação do Presidente
Lula era a de que, se para uma agência bancária é
possível liberar um benefício, atender um cliente num
curtíssimo espaço de tempo, não se justificava aquele prazo todo que se exigia na Previdência Social. E
nós, ao chegarmos ali, fruto de uma experiência que
tínhamos tido também ao longo da nossa caminhada,
seja na questão previdenciária complementar, seja no
Parlamento, como Deputado Federal, fomos também
relator da reforma da previdência pública brasileira –
desde 1995 quando aqui cheguei acompanho essa
matéria –, tínhamos clareza de que era possível conceder o mesmo benefício que se levava de um a dois
anos em até trinta minutos.
Fizemos uma alteração de toda a legislação brasileira. Hoje, os benefícios urbanos, aqueles que não
dependem de perícia médica, são concedidos em até
meia hora. Temos também a necessidade de fazer, nesse processo, a interiorização e a descentralização das
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agências de atendimento da Previdência Social para
ficarem mais próximas do trabalhador e da sua família.
Ainda na nossa gestão foi autorizada pelo Governo Federal a construção de 720 novas agências
previdências. Estamos, hoje, chegando à inauguração
de mais ou menos 350 dessas 720 agências, de 2009
para cá. Portanto, é feita uma revolução para atender
bem os trabalhadores e, ao mesmo tempo, um processo de descentralização dessas unidades.
Naquela época, fizemos todo o levantamento do
custo de um processo judicial. O custo médio desse
processo judicial na Previdência Social era de R$9 mil.
O custo médio de indenização dos benefícios de uma
ação previdenciária era de R$5 mil. Portanto, sobre o
aspecto da economia processual, sobre o aspecto de
defesa dos interesses do Estado Nacional, era preferível ao Estado Nacional pagar todas as ações previdenciárias, porque ele teria uma economia de 40%,
levando em consideração os custos do processo e, ao
mesmo tempo, atenderia, no menor tempo possível,
esses benefícios.
Em 2009, a Presidência da República autorizou
o início de um forte processo, de um mutirão nacional
para a feitura de acordos previdenciários. Foi criado, em
cada Tribunal Regional Federal, um grupo de trabalho,
composto por membros do Ministério Público, do Poder
Judiciário Federal, da Previdência Social e também da
Defensoria Pública. E, nesse processo, passamos a
fazer acordo em torno de 1,3 milhão de processos por
ano, o que se mantém desde 2009. Queremos zerar as
ações previdenciárias, que são as maiores demandas
que temos na Justiça Federal. Por um lado, porque é
nosso dever como legislador e como gestor cumprir
a legislação brasileira e, por outro lado, por se uma
grande economia para o Estado Nacional.
Volto a dizer, o custo médio de um processo para
a Previdência Social é de R$9 mil, e o custo médio da
indenização na mesma ação é de R$5 mil. Qualquer
cidadão que estuda economia, que prima pela redução
dos custos no Estado Nacional vai fazer tudo para diminuir a judicialidade neste mundo em que precisamos
fazer justiça e atender aos mais pobres.
A partir dali, tivemos uma diminuição no ajuizamento das ações, embora ainda tenhamos um contencioso muito significativo. E a Defensoria Pública, nesse
processo, também tem nos ajudado muito a construir
entendimentos, a construir propostas para alterar a
legislação brasileira, para diminuir essa judicialidade
e, ao mesmo tempo, atender àqueles que mais necessitam, que são as pessoas na terceira idade, quando
precisam da sua aposentadoria; as mulheres que,
quando ganham suas crianças, necessitam do salário-maternidade; os trabalhadores que, quando adoecem,
precisam da licença-saúde ou da licença-acidentária;
e, quando Deus nos leva, na hora mais sofrida para
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o dependente, vem a pensão. Portanto, temos tido na
Defensoria Pública esse grande parceiro para discutir
as questões da população mais pobre, mais sofrida,
sem esquecer que, se não ela tiver os meios, por mais
boa vontade que tenham os Defensores, esse atendimento vai ficar pela metade.
Por isso, eu queria deixar como tarefa para nós,
do Congresso Nacional (e estamos trabalhando nesse
sentido): de um lado, aprovar o projeto de lei que veio
da Câmara e que está aqui no Senado, que partilha
com a Defensoria, com os Procuradores e com o Ministério Público parte dos ganhos que, hoje, vão para
os bancos nos depósitos judiciais. Parte desses ganhos passam para esse fundo comum, de cada Estado, e esses recursos serão investidos na infraestrutura
para esses três segmentos que fazem parte do ramo
da proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras
brasileiros. E, de outro, esse projeto de lei, que está
na Câmara Federal, que vincula até 2% das receitas
correntes líquidas para que possamos, efetivamente,
dar os meios para que os Defensores possam cumprir
seu dever constitucional, que é o de atender àqueles
que necessitam.
Por isso, nosso Senador Gim Argello, nossa Senadora Ana Amélia, parabéns pela iniciativa. Contem
com este Senador nessa caminhada.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB
– DF) – Muito obrigado. Parabenizo o nobre Senador
José Pimentel pelo brilhante pronunciamento.
Convido, para fazer uso da palavra, representando
todos os Defensores Públicos estaduais e federais que
aqui se encontram, nosso querido Defensor Público-Geral Federal em exercício Afonso Carlos Roberto
do Prado, por favor.
O SR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO – Exmº Senador Gim Argello, como sempre um
grande baluarte, uma pessoa extremamente identificada com esta nossa causa que é a causa de milhões
de brasileiros. Graças a sua sensibilidade e percepção,
estamos aqui, mais uma vez, para comemorarmos o Dia
do Defensor Público, mas, em conjunto, imaginarmos
o que devemos ainda fazer, Senador Gim Argello, para
uma grande parcela da população brasileira que ainda
carece e precisa do serviço de Defensoria Pública, daquilo que dá acesso aos Sistemas Macro de Justiça.
Senadora Ana Amélia, sua fala fácil é natural e
sabemos disso; mas falar fácil da Defensoria, como
a senhora se postou aqui hoje, muito engrandece a
nossa causa. Sua percepção como mulher e também
como pessoa extremamente integrada à vida social a
faz saber daquilo que podemos fazer juntos, Senadora, a essa parte da população brasileira.
Senador José Pimentel, por sua vez, tem sempre
sido um grande parceiro da causa da Defensoria Públi-
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ca e também se posiciona, com muita clareza, dentro
do seu contexto e daquilo que se propõe, entender e
ver de perto o tanto quanto a Defensoria Pública pode
contribuir na construção de um Estado mais justo e de
um Estado mais igualitário.
Aproveito a presença de V. Exªs para, de imediato,
mencionar que esta Casa tem a PEC 82, que trata da
autonomia da Defensoria Pública da União. Nós precisamos caminhar com essa autonomia, Senadores.
Sei que V. Exªs. já têm sensibilidade para ter de perto
um conhecimento bem claro a respeito da situação da
Defensoria da União. Seria, Senador Pimentel, mais
ou menos como se tivesse sido dada autonomia para
todas as Defensorias, menos para a do Ceará. É mais
ou menos o que está acontecendo com a Defensoria
da União. Claro que estamos fazendo a nossa parte
para sensibilizar a tecnocracia, para sensibilizar a burocracia, mas precisamos também do empenho de V.
Exªs, com o qual sabemos que podemos contar.
Saúdo o João Paulo, que está construindo a Defensoria Pública em Goiás. Drª Andréa, depois conversaremos; o Dr. João Paulo está precisando deixar esse
serviço público à disposição num Estado que ainda
não tem Defensoria Pública.
Quero saudar de perto a Exmª Drª Andréa Abritta,
que muito bem tem representado as Defensorias Públicas brasileiras nessa grande luta de buscar efetivamente o lugar que a Defensoria Pública deve ocupar,
não apenas como instituição, mas como uma instituição que trabalha pelo equilíbrio daquilo que queremos
com os outros mecanismos de Estado.
Saúdo o nosso querido Dr. Gabriel Faria de Oliveira, Presidente da Associação dos Defensores Públicos Federais, e aqui estendo a saudação aos meus
colegas da Defensoria Pública da União.
Saúdo também o sempre guerreiro, atuante, persistente, o sempre competente e audacioso na luta da
Defensoria, a quem devemos muito, Dr. André Castro,
Presidente da Associação Nacional dos Defensores
Públicos. Precisamos muito, ainda, da sua luta, do seu
empenho, Dr. André.
Saudações ao Dr. Jairo.
Assim, cumprimento todos os presentes dizendo
que temos as nossas agruras, mas, também temos
o que comemorar. Afinal, nesta segunda-feira, com
certeza, nas diversas Defensorias, nos escritórios espalhados pelo Brasil afora, são milhares de brasileiros
que estão procurando por justiça, pela justiça no seu
conteúdo maior de acesso a políticas públicas, não
somente dentro das barras dos tribunais. A Defensoria
Pública tem procurado dar a sua parcela de contribuição nessa construção. Então, temos de comemorar
esse grande esforço em que se busca cidadania, mais
igualdade, mais justiça.
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E, aqui, Senadores, permito-me também, junto
aos colegas Defensores, trazer um diálogo que agora
começa a aflorar junto ao Governo Federal, que é o da
construção do sistema nacional de Defensoria Púbica.
Já temos devidamente implantado o sistema de Justiça,
o sistema do Poder Judiciário, o sistema do Ministério
Público, o sistema de cultura e outros sistemas. E o
sistema de Defensoria Pública, na sua integração não
nas barras dos tribunais, não somente dentro do Poder Judiciário, mas um sistema nacional de Defensoria
Pública como meio de acesso às políticas públicas?
Temos de encontrar efetivamente esse caminho para
que a Defensoria Pública esteja devidamente engajada na estrutura em que o Estado hoje procura fazer
com que o cidadão não seja só mais um número, mas
que também possa exercer e fazer a sua cidadania.
Essa sensibilização já ocorre com S. Exª, o Ministro da
Justiça José Eduardo Cardozo, que tem franqueado,
Drª Andrea, a possibilidade desse diálogo. Temos de
pensar a Defensoria Pública um pouco mais profunda
naquilo que já fazemos, mas integrando-a a um sistema nacional como um todo. É função imprescindível a
todos os brasileiros. Sabemos disso, sabemos muito
bem dessa situação.
Aqui, quero trazer de perto situação já muito bem
narrada, com muita sensibilidade, pela Senadora Ana
Amélia e pelo Senador José Pimentel – e eu sei que
o Senador Gim Argello também sabe disto –, que é a
situação da Defensoria da União, que é preciso que
saia dessa provisoriedade. Nós estamos como provisórios há 17 anos. Hoje, estamos atendendo a pouco
mais de 20% da Justiça Federal. Como é que fica a
Justiça do Trabalho, a que nós ainda não atendemos?
Naquela verba rescisória de R$500,00 ou R$1 mil, com
o Defensor atuando, esse dinheirinho, que é muito para
aquele que precisa do serviço de Defensoria Pública,
vai poder ser embolsado no todo, porque é um dever
do Estado oferecer àquele que não pode contratar
advocacia privada oferecer o serviço de Defensoria
Pública. Temos ainda que avançar nas outras áreas,
dentro da nossa área federal. É claro que precisamos,
de perto, atender à demanda dentro da seara administrativa, a que não atendemos, e da seara eleitoral,
em que é capenga o nosso atendimento. Na Justiça
Militar, damos um atendimento à altura, mas precisamos melhorar essa estrutura.
Excelências, está em tramitação e já passou, com
amparo de S. Exª, o Ministro da Justiça, José Eduardo
Cardozo – que cito aqui pela segunda vez de propósito –, um projeto de lei da criação de 789 cargos de
Defensor Público Federal, que atenderá pelo menos
à demanda na Justiça Federal, neste momento. Precisamos caminhar com esse projeto de lei, que já está
no Ministério do Planejamento.
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Aqui conto com a presença de colegas aprovados
no último concurso que estão esperando para assumirem essas vagas, o que, de imediato, será pelo menos
um acalanto numa demanda extremamente contida.
Exmºs Senadores, também em tramitação está o
nosso projeto que cria a carreira própria da Defensoria
Pública, de servidores públicos. Esse projeto caminha
com outras searas do Governo Federal, mas também
precisamos corrigir essa distorção. Hoje a Defensoria
da União funciona, na sua provisoriedade, com cerca
de mil servidores, sendo que a maior parte dos servidores, aguerridos servidores, são servidores requisitados de outros cargos. A criação dessa carreira de
apoio também é da maior importância.
Firmo, mais uma vez, com V. Exªs e com meus
colegas Defensores, que o que nós queremos é instrumentalizar ainda mais esse sistema que ora está
se fortalecendo e que dá condições àquilo que nós
pensamos de justiça macro; não só a Justiça dos tribunais, mas a justiça social, a justiça econômica, a
justiça mais justa, a justiça mais igualitária, a justiça
que proporcione acesso aos sistemas de Justiça pública, às políticas públicas como um todo. O Estado
brasileiro, com certeza, terá muito mais a ganhar em
fortalecendo essa instituição.
Agradeço a gentileza.
A comemoração está aberta não em nome dos
Defensores Públicos, mas daqueles milhões de brasileiros que precisam dos serviços de Defensoria Pública.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB
– DF) – Agradecemos ao Defensor Público-Geral em
exercício o Sr. Afonso Carlos Roberto.
A Senadora Ana Amélia acertou ao dizer que ele
tinha sido radialista, porque ele tem a fala fácil.
Amigos, estamos começando o processo de encerramento desta sessão de comemoração ao Dia do
Defensor Público. Temos o que comemorar este ano.
Do ano passado para este ano, realmente temos o
que comemorar, porque votamos aquela PEC. Não é
porque é de minha autoria, mas a Defensoria Pública do Distrito Federal serviu de exemplo para o País.
Conseguimos escrever mais algumas linhas na Constituição, dizendo que a Defensoria Pública do Distrito
Federal – fazendo justiça a esta Defensoria, de que
eu tenho muito orgulho, e vou me permitir, porque fui
estagiário na Defensoria Pública de Ceilândia, com o
Dr. Fernando Calmon e o Dr. Fernando Ferraz, que se
encontra aqui, e a Drª Ana Maria, há muito anos, há
mais de 15 anos, onde aprendi a admirar, realmente,
o trabalho dos Defensores Públicos.
Daquele volume gigantesco, Senadora Ana
Amélia e Senador José Pimentel, em 90% de todos
os processos que correm nos fóruns das cidades
satélites do Distrito Federal, tem parte a Defensoria
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Pública do Distrito Federal e, assim, eu sei onde há
Defensores Públicos neste País. Quanto mais humilde a comunidade, maior o trabalho dos Defensores
Públicos. Por isso, todos vocês têm meu respeito e
acatamento.
Sobre essas questões colocadas, nesta semana,
conversei com a Senadora Ana Amélia e, representando-a e o Senador José Pimentel, fui até a Ministra
Miriam Belchior. Daquelas 780 posições, ficou acertado, então, que para 400 começam a abrir concurso
ainda neste ano. Ela pediu que eu anunciasse isso.
(Palmas.)
A pedido também da Senadora Ana Amélia, em
conjunto, estamos reivindicando, e já estamos vendo
isso através de nosso gabinete, que sejam chamados
aqueles que já foram aprovados em concurso público,
porque ainda falta ser completado o concurso público
passado. Estão faltando menos de 200 Defensores
Públicos.
Então, continuamos nessa luta, também, para
que esse concurso seja válido e essas vagas sejam
preenchidas. Continuamos, também, trabalhando por
isso. Por quê? Porque onde há Defensor Público há um
advogado de pobre, gente, a verdade é essa.
Como disse Santo Ivo, o santo da Defensoria, tem
de, realmente, haver um advogado que se preocupe
com a causa dos mais humildes.
Lembro bem que o maior volume de causas colocadas na Defensoria Pública é para reconhecimento
de paternidade.
Quem, aqui, já não fez milhares desse tipo de
ação? Quem já não fez? Todos vocês sorriem porque
é verdade. O dia a dia da Defensoria, quantos de vocês não conhecem, são as causas mais simples, mas
que, para a população, são a vida dela, são as causas
mais importantes.
As brigas com o INSS, por aposentadoria, Ministro Pimentel, são quantas? Agora, melhorou muito
a aposentadoria, quando ela passou, mas há muitas
dessas questões, ainda, que são a luta principalmente
dos mais humildes.
Fico muito feliz de falar sobre isso. Não vou fazer
um discurso lido, até porque a Senadora Ana Amélia,
o Senador Pimentel e o nosso representante, Dr. Afonso, falaram sobre todos os temas aqui levantados. Mas
queria dizer do meu orgulho de poder comemorar todos os anos, compartilhando com os Senadores, o Dia
do Defensor Público, no dia 19 de maio de cada ano.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Agradeço a cada um vocês, dou por encerrada
a presente sessão.
Muito obrigado. (Palmas.)
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 27
minutos.)
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Ata da 85ª Sessão, Não Deliberativa
em 21 de Maio de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Sra. Vanessa Grazziotin e do Sr. Paulo Paim
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 2 minutos e encerra-se às 18 horas e 22 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 57,
de 2012, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
310, de 2003.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 57/12–Presidência/CCJ
Brasília, 16 de maio de 2012
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em turno
suplementar, adotou definitivamente o Substitutivo do
Senador Eduardo Braga ao Projeto de Lei do Senado
nº 310, de 2003, que “Altera a Lei nº 10.201, de 14 de
fevereiro de 2001, que institui o Fundo Nacional de
Segurança Pública – FNSP, e dá outras providências,
para criar condição para o repasse de recursos”, de
autoria do Senador Magno Malta.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 57, 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 310,
de 2003, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº
365, de 2012, do Presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa que comunica a
apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei
da Câmara nº 78, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 365/2012 – CDH
Brasília, 17 de maio de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição
combinado com o parágrafo 2º, do artigo 91 e art. 284,
ambos do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão, adotou
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em definitivo, a Emenda nº 01-CDH (Substitutivo) ao
Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 2009, que “Acrescenta o art. 19-A à Lei nº 10.098, de 19 de dezembro
de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 365, 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 78,
de 2009, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – 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 nº 1, de 2010
– Complementar, do Senador Adelmir Santana, que
altera a Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de
1990, para modificar o prazo de publicação pelo Estado
do valor adicionado para cálculo do Índice de Participação dos Municípios e a forma de cálculo do valor
adicionado dos Municípios nas operações relativas à
circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios por microempresas
e empresas de pequeno porte, e a Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para facilitar o
processo de inscrição do microempreendedor individual, e dá outras providências.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – 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, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 21, de 2009, do Senador Papaléo Paes, que altera a Lei nº 11.196,
de 21 de novembro de 2005, para ampliar para
trezentos e sessenta e cinco dias o prazo em
que se aplica a isenção do imposto de renda da
pessoa física sobre o ganho auferido na venda
de imóvel residencial, condicionada à aquisição
de outro imóvel residencial;
– Projeto de Lei do Senado nº 361, de 2011, do Senador Ciro Nogueira, que dispõe sobre a isenção
do Imposto de Importação e do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidentes sobre impressoras de caracteres Braille; e
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– Projeto de Lei do Senado nº 678, de 2011, da Senadora Ana Rita, que modifica o caput e o § 1º do
art. 6º-A e o inciso III do art. 6º-B da Lei nº 5.859,
de 11 de dezembro de 1972, para conceder aos
empregados domésticos o pagamento de seguro-desemprego, independentemente de inscrição
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos vão à Câmara
dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Encerrou-se, na última sexta-feira, o
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prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Resolução nº 39, de 2011, do Senador José Sarney,
que denomina Museu Histórico Senador Itamar Franco
o Museu Histórico do Senado Federal.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto
Legislativo:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 235 a 250, de 2012, em conformidade com o inciso
III do art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados
terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, onde
poderão receber emendas pelo prazo de cinco dias
úteis, nos termos do art. 122, II, c, da Norma Interna.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 93/12 – GSGA
Brasília, 17 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para justificar minha ausência em votações nominais no dia 16-5-2012, devido à necessidade
de viajar ao Rio de Janeiro/RJ para atender compromissos partidários.
Certo de sua atenção para o assunto, aproveito a oportunidade para antecipar a Vossa Excelência
meus votos de elevada estima e consideração. – Senador Gim Argello.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O ofício que acaba de ser lido vai
à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº
325, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto
de Lei do Senado nº 132, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 325/12/PS-GSE
Brasília, 17 de maio 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 1.812, de 2011, do Senado Federal (PLS nº 132/11 na Casa de Origem), o
qual “Dispõe sobe a venda de uniformes das Forças
Armadas, dos órgãos de segurança pública, das guardas municipais e das empresas de segurança privada”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O ofício lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 168, DE 2012
Institui o exercício social da profissão
para garantir emprego e exigir prestação
de serviço dos graduados em medicina
que obtiveram seus diplomas em cursos
custeados com recursos públicos, em instituições públicas ou privadas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os graduados em medicina que tiverem
obtido seus diplomas em cursos custeados com recursos públicos, em instituições públicas ou privadas,
obrigam-se a um período de dois anos de exercício
social da profissão, imediatamente após a sua conclusão, durante os quais prestarão serviços contínuos, na
sua área profissional, em municípios com menos de
trinta mil habitantes e/ou em comunidades carentes
de regiões metropolitanas.
Art. 2º As instituições de educação superior públicas e as que, embora privadas, tenham estudantes
no regime de gratuidade integral, organizarão seus
cursos de medicina com as seguintes características,
entre outras:
I – programas de extensão, desde o primeiro período, para a familiarização dos alunos com seu futuro
campo de exercício social da profissão;
II – programas de prestação de serviços de saúde destinados especificamente ao exercício social da
profissão, em municípios com menos de trinta mil habitantes e/ou em comunidades carentes de regiões
metropolitanas, articulados com o sistema único de
saúde – SUS, e com o governo federal, estadual ou
municipal, que se responsabilizarão pela remuneração
dos profissionais.
III – experiências curriculares durante todos os
períodos dos cursos que reproduzam as condições
reais de trabalho em comunidades carentes e isoladas, que desenvolvam habilidades, entre outras, de
percepção de problemas de saúde e de tomadas de
decisão autônomas e eficazes que garantam os direitos da população.
Art. 3º O exercício social da profissão será cumprido em jornada integral e exclusiva de quarenta horas
semanais, com contrato regular de trabalho, financiado
pela rede de saúde à qual o médico recém-formado
estiver vinculado.
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Parágrafo único. Durante os dois anos do exercício
social da profissão, o médico gozará de todos os direitos
trabalhistas, incluídos os da previdência social, contando o tempo integralmente para sua aposentadoria.
Art. 4º As instituições privadas que receberem
recursos públicos para financiar a gratuidade integral
para a totalidade ou parcela de seus alunos, somente
serão recredenciadas e obterão reconhecimento de
seus cursos de medicina, se apresentarem às autoridades competentes os convênios com os governos
contratantes dos exercícios sociais da profissão e
relatórios que comprovem sua plena realização nos
exercícios previstos em cada projeto, para os alunos
bolsistas do setor público.
Art. 5º Os efeitos desta Lei ocorrerão em duas
fases:
I – para obrigar os estudantes à prestação de
serviços sob forma de exercício social da profissão,
após a conclusão do curso de medicina, a partir do
primeiro dia de janeiro do segundo ano subsequente
à publicação desta Lei;
II – para obrigar as instituições a implantar programas de extensão e outras atividades curriculares
a que se refere o art. 2º, a partir do primeiro ano subsequente à publicação desta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigência na data de sua
publicação.
Justificação
Não é preciso ser especialista na área ou proceder a novas pesquisas para constatar a precariedade
– para não dizer o caos – que reina no atendimento
público à saúde da população brasileira.
Nas pequenas cidades, e até mesmo em cidades
médias do interior, o que se observa é a falta de equipamentos, de materiais e de profissionais da saúde,
especialmente de médicos. Disso resulta que as pessoas se dirigem às cidades maiores, onde se centralizam os recursos humanos e tecnológicos, para curar
as inúmeras enfermidades que conspiram, cada vez
mais, contra a vida saudável dos cidadãos.
Nessas grandes cidades vigora o caos. Emergências superlotadas; postos de saúde – que deveriam
prover a primeira triagem dos enfermos – com prédios
e equipamentos sucateados, quando não inexistentes;
filas para consultas e cirurgias, para procedimentos que
não admitem espera; hospitais sem leitos disponíveis,
em que os gestores tentam esconder da imprensa os
doentes amontoados em corredores; os pacientes desassistidos, as vidas abreviadas.
Isso tudo acontece em pleno século XXI, quando a medicina atingiu níveis sofisticados de progresso
científico e tecnológico, num Brasil que tem diversas

433

Maio de 2012

ilhas de excelência em tratamento das mais diversas
doenças, que acometem indistintamente ricos e pobres.
Estamos cientes de que esse problema, que se
arrasta há décadas e cresce a cada ano, na mesma
proporção dos movimentos demográficos que criam
ilhas de superpopulação nas metrópoles e dispersam
mais os habitantes do interior, é muito complexo e de
difícil solução. Somos sabedores que a estrutura de
classes sociais e os interesses econômicos de empresas e de profissionais da saúde conspiram contra
políticas públicas de universalização e de gratuidade
dos serviços de atenção à saúde, proteção e prolongamento da vida saudável. Não é por acaso que os
cursos de medicina, quando privados, têm as maiores
mensalidades entre seus congêneres da educação
superior. A lógica atual é: “pesados investimentos das
famílias têm que ser recompensados com serviços de
alto custo”. O que, obviamente, alimenta um círculo vicioso, seletivo e não democrático. A saúde deixa de ser
um direito humano, para ser uma mercadoria acessível
apenas para uma parte da população.
O problema é complexo, mas alguma coisa nos
compete fazer. Escolhemos o momento da formação profissional. É sabido que os comportamentos se
constroem no instante em que primeiro se exercitam.
Os estudantes de medicina, que são os primeiros a
constatar essas precariedades e esse caos, caso se
conformarem com a situação, vão reproduzir em sua
vida profissional essas mazelas e daqui a um século
estaremos sendo vítimas do mesmo abandono, convencidos de que, para ter uma vida digna, precisamos
ser ricos a ponto de optar pelos serviços privados de
saúde, cada vez mais caros, em razão da longevidade
crescente da população.
Os cursos de medicina precisam, em seu itinerário curricular, oferecer experiências exitosas de saúde
pública a seus estudantes. Eles devem se convencer,
pela prática, que é possível ter tratamento digno no
sistema único de saúde em qualquer parte do País,
mesmo nas regiões longínquas e nas periferias superpovoadas de nossas grandes cidades. É bom registrar
que, em muitas cidades do interior, em vários estados,
a população goza de serviços públicos de saúde de
boa qualidade. Ou seja: isso não é sonho, é uma realidade. Além de comemorar, compete a nós, legisladores, proclamar o direito e garantir sua universalização.
Os médicos têm exercício social da profissão a
se estabelecer em pequenas cidades e nas periferias,
por dois motivos, entre outros:
a) a formação nos cursos superiores se dá no
contexto das especialidades, com equipamentos de
diagnóstico e de cirurgia sofisticados, e do trabalho
em equipe multidisciplinar – condições inexistentes
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ou precárias nas pequenas cidades e nas periferias
pobres das metrópoles;
b) as vagas para concursos em instituições públicas e para prestação de serviços em hospitais privados
se concentram nas cidades acima de trinta mil habitantes e nos bairros de classe média das metrópoles.
As propostas inclusas neste projeto de lei, principalmente a da obrigatoriedade do exercício social
da profissão, que atingem a maioria dos estudantes,
inclusive os das classes altas e médias, servirão como
catalizadoras de políticas públicas. No médio prazo, reduzirão as desigualdades e socializarão tanto as boas
experiências públicas quanto as iniciativas privadas,
de forma a superar o atual abismo do tratamento de
saúde entre ricos e pobres em nosso País. – Senador
Cristovam Buarque.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão Competente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Queremos cumprimentar, antes de
chamar o nosso primeiro orador inscrito, a população
brasileira e desejar a todos e a todas que tenham uma
semana extremamente proveitosa.
Hoje, pela manhã, esta Casa já realizou, no plenário, uma sessão solene em homenagem ao Dia do
Defensor Público, uma bela sessão patrocinada e
sugerida pelo Senador Gim Argello, em que estavam
presentes vários Senadores e Senadoras. Lá estava
presente a Senadora Ana Amélia, que aqui está.
Tive a oportunidade de ouvir o seu belo pronunciamento, Senadora Ana Amélia.
Neste momento, convidamos a usar da palavra o
nosso primeiro orador inscrito, o Senador Paulo Paim,
que falará pelo tempo regimental.
Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Cumprimento a Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin;
a Senadora Ana Amélia; o Senador Alvaro Dias.
Inicio exatamente por onde V. Exª terminou, Senadora Vanessa. Como eu estava presidindo a Comissão
de Direitos Humanos, em que se debatia o tema “Tortura Nunca Mais”, não pude estar presente no plenário
pela manhã, mas faço questão de registrar o evento
importantíssimo realizado por esta Casa e provocado
pelo Senador Gim Argello: uma sessão em homenagem ao Dia do Defensor Público.
A profissão de defensor público foi criada pela
nossa Constituição. Eu estava lá, fui constituinte e tive
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a alegria, junto com os outros Senadores e Deputados, de defender essa tese, que tem como finalidade
prestar assistência gratuita à nossa gente.
Entendo que as Comarcas no País precisam de
mais defensores, pelo papel fundamental que exercem.
Já participei de uma audiência pública, defendendo
mais estrutura para os defensores, que lutam para que
o Estatuto do Idoso, de nossa autoria, seja aplicado,
bem como o Estatuto da Igualdade Racial. Eles estão
trabalhando conosco no Estatuto da Pessoa com Deficiência e nos direitos previdenciários. Enfim, na sua
autonomia, eles estão cumprindo um papel fundamental para a nossa democracia.
Então, fica aqui registrado meu pronunciamento
que vou encaminhar aos defensores.
Em segundo lugar, Srª Presidenta, quero também
destacar que, nesse fim de semana, terminou mais
uma Semana do Bebê de Canela, no Rio Grande do
Sul, que envolve mais de 400 Municípios. Já me fiz
presente naquele magnífico evento. A intenção dos organizadores é a de que, no ano que vem, mil cidades
participem do evento, o que, naturalmente, vai ampliar
as fronteiras do Rio Grande.
Deixo aqui meus cumprimentos ao Prefeito Constantino e à Vice-Prefeita Lesli de Oliveira, que é a coordenadora do evento. O Odon Cavalcanti, que é o
patrono, esteve lá, além de pessoas ligadas ao meu
gabinete. Por isso, tenho informações sobre a beleza
daquele evento.
Cumprimento ainda o Deputado Miki Breier, o Deputado Marco Alba, o Deputado Federal Osmar Terra,
a Cristina, que representou a Unicef.
Eu tenho alegria de participar, junto com Osmar
Terra, de um projeto para a primeira infância. No ano
que vem, ele vai ser o patrono do evento. Mediante
carta que remeti e que foi lida no evento, comprometi-me a estar com eles no ano que vem.
Parabéns, Canela! É um belíssimo evento!
Parabéns ao Prefeito Constantino! Quando, por
essas coisas do destino, o som do Hino Nacional faltou,
o Prefeito, de forma muito tranquila, começou a mostrar
que nós, brasileiros, conhecemos muito bem o Hino
do Rio Grande e o Hino Nacional, que foi cantado por
todos sem que o som do CD estivesse sendo ouvido.
Enfim, foi um belo evento, emocionante, de que deixo
aqui meu registro.
Srª Presidenta, também quero aproveitar este
momento para registrar, na minha avaliação, a importância da Comissão da Reforma do Código Penal,
que foi montada para discutir esse importante Código.
Faço aqui um breve registro sobre a audiência
pública da Comissão da Reforma do Código Penal
ocorrida na Associação dos Juízes do Rio Grande do
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Sul (Ajuris/RS) na última sexta-feira, 18 de maio. Também não pude estar lá, embora tenha sido convidado.
Por isso, faço o registro.
A Comissão, presidida pelo Ministro Dipp, que é
gaúcho, conta com o trabalho voluntário de 15 renomados juristas, que, desde outubro de 2011, debatem
a alteração ao texto do Código de 1940, que será reformado pelo Congresso Nacional.
O atual Código Penal possui 72 anos e precisa
ser modernizado e adequado ao atual ordenamento
jurídico, especialmente a partir do trabalho que nós,
constituintes, fizemos em 1988. O anteprojeto que
está sendo estudado pela Comissão visa exatamente
a isto: modernizar a legislação, consolidar as diversas
leis penais que foram criadas ao longo desses anos
de vigência do Código e ampliar ainda mais. Muitas
sugestões foram apresentadas individualmente ou pelas organizações da sociedade civil.
O projeto incluirá questões sobre Direito Penal
Cibernético e crimes na área de informática, inovações
na legislação para delitos de trânsito, nova normatização dos crimes sexuais e de biotecnologia.
Durante o período da elaboração do anteprojeto,
foram realizadas audiências, reuniões, seminários, num
trabalho de fôlego e de construção coletiva.
A audiência no Rio Grande do Sul contou com a
participação de magistrados e de pessoas ligadas a
diversos segmentos da sociedade, principalmente da
área jurídica. Na ocasião, foram discutidas questões
fundamentais para o nosso Código.
O Desembargador aposentado José Paganella
Boschi, ex-diretor da escola da Ajuris, apresentou o
resumo de um documento de 18 páginas, sintetizando
uma série de propostas elaboradas por magistrados e
por professores gaúchos. As sugestões tratam de suspensão de processo, progressão de pena, aumento de
pena, reincidência, confissão espontânea como causa
de diminuição de pena, além de sugestões sobre os
tipos penais de desacato, desobediência e homicídio
com dolo eventual.
A audiência da Ajuris foi a última realizada pela
Comissão que estuda alterações no nosso Código Penal Brasileiro. O grupo pretende, com brevidade, apresentar aos Senadores e Deputados o anteprojeto, que,
depois, será analisado pelas duas Casas.
Aperfeiçoar a legislação e adequá-la à nova realidade política, econômica e social do País é o objetivo.
A sociedade está sendo protagonista do debate sobre
a revisão da lei penal. A promoção de audiências fomentou a participação da nossa gente e fortaleceu a
democracia brasileira. Trata-se de um instrumento – eu
chamaria – da democracia direta, já que todos podem,
com a audiência pública, participar do debate.
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Srª Presidenta, eu, que nem sempre concordo
com o editorial de O Estado de S. Paulo com relação
ao Mercosul, quero deixar registrado esse editorial. É
um editorial duro, que segue a linha de um debate de
que participei. E, casualmente, o editorial afirmou mais
ou menos o que eu disse – sei que é uma coincidência
– em relação ao Brasil e ao Mercosul.
O editorial de O Estado de S. Paulo diz: “O Brasil
se rende a Moreno”. E aborda problemas que estão
impedindo o Mercosul de avançar. A visão do jornal
é bastante clara e objetiva. O editorial diz que o Brasil se curvou ao protecionismo argentino, aceitou as
imposições do Ministro Guillermo Moreno e admitiu
discutir as condições de comércio nos termos citados
pelo governo da Presidenta Cristina Kirchner.
Moreno, Ministro do Comércio Interior, mas comandante de fato da política argentina de importações,
resumiu claramente a sua visão, o que pensa: “Com a
disposição do Brasil de adquirir nossos produtos, obviamente some o problema com a carne suína”. Em
outras palavras, os exportadores brasileiros de carne
de porco serão premiados com uma oportunidade comercial em troca das bondades prometidas pelo Brasil.
Senadora Ana Amélia, V. Exª tem dito também
da tribuna a forma como a Argentina tem boicotado a
entrada de produtos brasileiros, entre eles calçados,
máquinas agrícolas e outros tantos que são produzidos
no Rio Grande do Sul. V. Exª e eu temos falado da tribuna que, pelo que vemos, nada vai mudar, a não ser
que quem seja beneficiado seja a Argentina.
Não vou ler o artigo na íntegra, mas ele segue
nessa linha. Temos de ser mais duros, até para fortalecer efetivamente o Mercosul, para que a Argentina
passe, de fato, a entender que o bloqueio que está fazendo é muito ruim para os produtos do Brasil e que
isso, a médio e longo prazo, criará uma resposta por
parte do Governo brasileiro.
É essencial cooperar com a Argentina e discutir, por exemplo, a organização de cadeias produtivas
para integrar os sistemas industriais dos dois países.
A política seguida pelo Governo brasileiro vai na
direção oposta, prejudicando a indústria nacional e
impedindo o avanço do Mercosul, quando concorda
tanto com as políticas dos argentinos.
O editorial fica registrado na íntegra, Srª Presidenta.
Como ainda tenho dez minutos, vou me aventurar a avançar um pouco mais e falar sobre a reforma
tributária. Na última sexta-feira, falei do novo pacto
federativo, e estou entusiasmado no sentido de que
ele avance.
Srª Presidenta, não é de hoje que se fala na necessidade de se promover uma reforma tributária, tema
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que sempre aparece quando ressurge a discussão em
torno da chamada gerra fiscal entre os Estados.
No contexto atual, a discussão tem um foco um
pouco diferente, mas as dificuldades que enfrenta o
projeto de se levar adiante a tal da reforma são sempre as mesmas.
O Governo Lula tentou, por duas vezes, encaminhar uma reforma tributária, mas, infelizmente, isso
não deu resultado. Inclusive, uma delas está parada na
Câmara. Encontra-se ainda na Câmara dos Deputados,
como se sabe, a Proposta de Emenda Constitucional
n° 233, de 2008, que altera o Sistema Tributário Nacional, mas sua tramitação está parada há praticamente
quatro anos.
No ano passado, a Presidenta Dilma anunciou a
intenção de nosso Governo de voltar à carga no que
se refere a essa reforma, mas com uma estratégia
diferente, diante das dificuldades e resistências: no
lugar de uma reforma global, uma reforma fracionada.
A reforma tributária, Senadoras e Senadores,
é, de fato, uma necessidade, seja do ponto de vista
político do equilíbrio federativo, seja do ponto de vista econômico, como parte das políticas de estímulo à
produção. E a produção está sendo hoje fruto de debate nacional e internacional.
Mas temo que a estratégia da reforma fracionada
acabe nos fazendo perder de vista ou desconsiderar
alguns efeitos importantes que uma reforma desse
tipo tende a produzir. Preocupa-me, especialmente, o
impacto que pode vir a ter nos direitos dos trabalhadores. Tenho destacado esse tema aqui, inúmeras vezes,
inclusive na sexta-feira, no debate sobre o Mercosul.
No começo deste mês, o nosso Governo anunciou, no contexto do Plano Brasil Maior, diversas ações
que visam a fortalecer a indústria nacional. Entre essas
ações, está a ampliação da desoneração da folha de
pagamento, já iniciada no ano passado, para 15 setores da economia, incluindo aí os setores de confecções, couro e calçados, móveis, hotéis, call centers,
entre outros.
A desoneração, tal como está sendo proposta,
consiste em suspender a contribuição previdenciaria
patronal de 20% sobre a folha de pagamento e substituí-la por uma taxa de até 1% – em alguns casos,
0% – sobre o faturamento. Isso representa um forte
subsídio para as indústrias, como mostram os cálculos
do próprio Ministério da Fazenda.
O setor de couro e calçados, por exemplo, deveria pagar pouco mais de 3% sobre seu faturamento
para manter o nível atual de sua contribuição à Previdência com base na contribuição patronal de 20%
sobre a folha. Vai passar a pagar apenas 1%, com a
desoneração. O setor naval, que deveria pagar 4,5%,
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também pagará o mesmo 1% sobre a receita bruta.
O último cálculo feito pelo Ministério da Previdência
mostra que a Previdência deixou de arrecadar em torno de R$5 bilhões.
O Governo, Srª Presidenta, tem de analisar isso,
porque a renúncia fiscal da desoneração projetada vai
significar este ano uma redução de verbas, de recursos
da Previdência da ordem de R$7,2 bilhões por ano. São
R$7,2 bilhões, portanto, que serão retirados da receita
da Previdência Social anualmente. Até o final de 2014,
prazo em que deve terminar o benefício, nós deixaremos
de arrecadar na Previdência R$18 bilhões. Isso não é
pouco. Considerando que abro mão de R$18 bilhões,
como é que explico que não posso dar reajuste para
os aposentados nem posso, por exemplo, atender o
Aerus? A Senadora Ana Amélia e o Senador Alvaro
Dias têm falado sobre isso.
Se lembrarmos que a contabilidade da Previdência é complexa – alguns dizem que ela é deficitária –,
não faz sentido abrir mão de R$18 bilhões. Até entendo
que a Previdência não é deficitária e reafirmo que, no
Regime Geral da Previdência, o superávit anual chega
a R$15 bilhões. O Governo já disse que o Tesouro vai
cobrir qualquer déficit da Previdência. Os recursos da
Previdência tendem a diminuir, é fato. Alguns dizem
que a Previdência já é deficitária, mas mostramos com
números que não é bem assim: no Regime Geral da
Previdência, há um superávit médio de R$15 bilhões
por ano. Quem puder me prove o contrário!
Na prática, isso significa que estamos trocando
uma fonte exclusiva da Previdência por outra que é disputada por inúmeras áreas do Tesouro no Orçamento.
De todo modo, é preocupante que, para uma medida de
incentivo pontual e circunstancial, ponha-se em xeque
a importância da Previdência. Essa é minha reflexão.
Essa medida, repito, atinge 15 setores da economia, mas, pelas projeções, rapidamente vai atingir mais
de 50 setores da economia. No entanto, isso pode ser
estendido indefinidamente para mais de 50 setores, e
aí haverá problemas – podem ter certeza disto – na
nossa Previdência.
Srª Presidenta, vale a pena correr esse risco? Por
mais que a finalidade seja estimular a indústria, é algo
que o tempo dirá. Criar empregos, garantir a renda,
aumentar a produção, tudo isso nós queremos e buscamos, mas temos de ter cuidado para não precarizar
os direitos dos trabalhadores e não levar à falência a
nossa Previdência, diminuindo as perspectivas de segurança no futuro em nome de uma situação conjuntural.
A desoneração da folha de pagamento vem, em
geral, associada a dois efeitos: um é a formalização da
mão de obra; o outro é o aumento da competitividade
das empresas. Srª Presidenta, é particularmente nes-
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se segundo efeito que apostam as medidas anunciadas pelo Governo no começo deste mês. Esses são
os argumentos usados. Ambos os efeitos, no entanto,
como apontam alguns especialistas, são duvidosos. A
desoneração da folha implica, de fato, uma redução de
custos. Mas essa redução, finalmente, não se traduz,
em geral, em aumento de emprego e muito menos de
empregos formais, até porque, para ter algum efeito
nesse sentido, deveria ser revertida diretamente em
investimento produtivo, o que não é o caso. Muitas vezes, aumenta-se o lucro, e se aplica na especulação
financeira. Via de regra, as medidas de exoneração,
meramente paliativas, têm efeito positivo apenas no
que se refere à rentabilidade da empresa, pouco indo
além disso.
Muitos argumentam, sobretudo em um cenário
como o que vivemos atualmente, com o real sobrevalorizado, levando-se em conta o tipo de concorrência
que o Brasil tem de enfrentar no comércio internacional,
que a desoneração poderá ajudar. Ora, Srª Presidenta,
isso seria verdade se o custo do trabalho no Brasil, no
seu todo, considerando-se não só os encargos sociais,
mas também o salário pago aos trabalhadores, fosse
especialmente alto, como o é nos países de primeiro
mundo, o que não é o nosso caso.
Apenas uma desoneração radical, talvez, tenha
algum impacto, mas isso é, na prática, como digo, discutível. Portanto, levando-se em conta o risco importante
em que se põe a Previdência e o benefício tímido que
se obtém com a desoneração, a medida é limitada.
Srª Presidenta, arriscar a saúde da Previdência
Social para ganhar vantagens competitivas não parece
ser razoável, sobretudo quando o problema está em
outro lugar. Não é o custo do trabalho o responsável
pela baixa competitividade das empresas no cenário
atual, como alguns dizem. Um sistema tributário justo
é um ingrediente básico não apenas para o equilíbrio
político e federativo, mas, sobretudo, para a garantia
de justiça social.
Fazer mudanças pontuais, entendo eu, não vai
resolver a questão. Sabemos das dificuldades, dos
obstáculos, mas seria necessário voltar a pensar numa
reforma tributária global, que garantisse essa mirada
mais ampla da justiça social tão sonhada por todos nós.
Srª Presidenta, enfim, sabemos o quanto a forma
como são cobrados os tributos pode afetar a vida das
pessoas. O sistema tributário não é uma coisa abstrata, tem um efeito muito concreto na vida de cada um,
seja no momento da cobrança, seja depois, quando
os recursos arrecadados revertem em benefícios para
toda a sociedade.
Diante disso, as intervenções pontuais e reativas
nesse sistema têm de ser vistas com muita cautela.
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Por isso, estou aqui, neste momento, dizendo que a
luz amarela está acessa nesse sentido. O estado é
de alerta. Não é suficiente apenas reagir, senhoras
e senhores. Temos de propor mudanças para reparar
injustiças associadas à regressão e para tornar o sistema mais eficiente.
Para terminar, Srª Presidenta, no que se refere à
forma tributária, considerando o caráter sistêmico da
tributação, assim como a variedade e a amplitude dos
interesses que estão em jogo, a busca de estratégia
mais adequada é, de fato, um grande quebra-cabeça.
Por isso, torço para que o Governo, por trás da
escolha pela forma fracionada do encaminhamento da
reforma, não perca de vista o todo, buscando preservar
o que é justo e erradicar o que é injusto.
Não nos esqueçamos nunca de que o Brasil é
um dos campeões do mundo em concentração de
renda; é o quarto País do mundo, senão o primeiro –
recebi um livro, nesse fim de semana, que diz que é
o primeiro –, em acidentes de trabalho; tem uma das
mais altas rotatividades em emprego em relação ao
continente sul-africano. No mesmo período em que o
PIB aumentou, nos últimos dez anos, de algo em torno
de R$1 trilhão para R$3 trilhões, a renda do trabalho,
no PIB, aumentou 4%. Tudo isso mostra que temos de
ter preocupações principalmente quanto à concentração de renda.
Srª Presidenta, agradeço a V. Exª e solicito, já que
encerrei, que considere, na íntegra, o meu discurso,
que, na verdade, compõe-se de cinco pronunciamentos, se considerarmos também a questão da Semana
do Bebê de Canela.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
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, esta Casa realizou hoje pela manhã, com
requerimento do senador Gim Argelo, Sessão Especial em homenagem ao Dia do Defensor Público – 19
de Maio.
Como estava presidindo uma audiência pública
na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, não pude comparecer nesta sessão.
A profissão de Defensor Público foi criada pela
Constituição Federal de 1988. Tem como finalidade
prestar assistência jurídica gratuita aos cidadãos que
não tem condições de pagar pelo serviço prestado por
um advogado particular.
Sr. Presidente, entendo que as comarcas no país
precisam ter mais defensorias públicas para garantir
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o acesso à justiça, condição para o estado democrático de direito.
A falta de defensores atinge principalmente localidades do interior, justamente onde estão as populações
mais carentes de recursos e de assistência jurídica.
Os defensores públicos são fundamentais para
que doentes possam obter medicação especial do Ministério da Saúde, para o cumprimento do Estatuto do
Idoso e para a concessão de direitos previdenciários,
entre outros.
A autonomia da defensoria pública pressupõe independência administrativa, orçamentária e funcional.
Por isso, quero externar aqui, o meu respeito a
esses profissionais que são esteios da nossa democracia e que garantem que os cidadãos tenham acesso
aos seus direitos.
Era que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, pretendo fazer um breve registro sobre a
audiência pública da Comissão de Reforma do Código
Penal, ocorrida na Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris/RS), na ultima sexta-feira, 18 de maio.
A comissão, presidida pelo ministro Dipp, conta
com o trabalho voluntário de 15 destacados juristas
que, desde outubro de 2011, debatem as alterações
ao texto do código de 1940 e que está prestes a ser
reformado pelo Congresso Nacional.
O atual Código Penal possui 72 anos, precisa
ser modernizado e adequado ao atual ordenamento
jurídico, especialmente à Constituição Federal de 88.
O anteprojeto que está sendo estudado pela Comissão visa exatamente isso: modernizar a legislação
e consolidar as diversas leis penais que foram criadas
ao longo desses anos de vigência do código.
Muitas sugestões foram apresentadas individualmente ou pelas organizações da sociedade civil, em
página especifica no site do Senado.
O projeto incluirá questões sobre Direito Penal
Cibernético e crimes na área de informática, inovações
na legislação para os delitos de trânsito, nova normatização dos crimes sexuais e de Biotecnologia.
Durante o período de elaboração do anteprojeto
foram realizados reuniões, audiências e seminários. É
um trabalho de construção coletiva.
A audiência ocorrida no Rio Grande do Sul contou
com a participação de magistrados e pessoas ligadas
a área jurídica.
Na ocasião foram discutidas questões atinentes
a parte geral do Código.
O desembargador aposentado José Antônio Paganella Boschi, ex-diretor da Escola da AJURIS, apresentou o resumo de um documento de 18 páginas,
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sintetizando uma série de propostas elaboradas por
magistrados e professores gaúchos.
As sugestões tratam de prescrição, suspensão
do processo, progressão da pena, aumento de pena,
reincidência, confissão espontânea como causa de diminuição de pena, além de sugestões sobre os tipos
penais de desacato, desobediência e homicídio com
dolo eventual.
A audiência na AJURIS foi a ultima realizada
pela Comissão que estuda as alterações do Código
Penal Brasileiro.
O grupo pretende, em breve, apresentar aos
senadores o anteprojeto, que depois será analisado
pelas duas Casas Legislativas.
Aperfeiçoar a legislação e adequá-la a nova realidade política, econômica e social do país.
A sociedade está sendo a protagonista do debate
sobre a revisão da lei penal.
A promoção de audiências fomentou a participação do cidadão e fortaleceu a democracia brasileira.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, editorial do jornal O Estado de São Paulo,
desta segunda-feira, dia 21 de maio, sob o título “O
Brasil se rende a Moreno” aborda alguns problemas
que estão impedindo o Mercosul de avançar. A visão
do jornal é bastante clara e objetiva.
Diz o editorial:
“O governo brasileiro, mais uma vez, se
curvou ao protecionismo argentino, aceitou
as imposições do ministro Guillermo Moreno
e admitiu discutir as condições de comércio
nos termos ditados pelo governo da presidente
Cristina Kirchner.
Moreno, ministro do Comércio Interior, mas comandante de fato da política argentina de importações,
resumiu claramente a rendição das autoridades brasileiras depois de uma reunião no Itamaraty, na terça-feira:
“Com a disposição do Brasil de adquirir
nossos produtos, obviamente some o problema com a carne suína”.
Em outras palavras, os exportadores brasileiros
de carne de porco serão premiados com uma oportunidade comercial em troca das bondades prometidas
pelos representantes de Brasília.
Seria um escárnio, talvez uma brincadeira de mau
gosto, se esse não fosse o padrão normal das relações
entre as autoridades dos dois países, quando se trata
de regras de comércio.
O ministro Moreno esteve em Brasília em companhia do ministro de Relações Exteriores de seu país,
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Héctor Timerman, mas este participou das conversações obviamente como figura decorativa.
A irrelevância de seu ministério nessa questão só
é comparável à passividade e à mansidão do Itamaraty
no trato comercial com os parceiros ditos estratégicos.
Acostumado a agir com truculência no trato com
empresários de seu país, ameaçando-os e impondo
sua vontade por meio de ordens formais e informais,
o principal estrategista do protecionismo argentino encontrou em Brasília interlocutores ideais.
Nenhum diplomata brasileiro se dispôs a desmentir os termos das conversações mencionados pelo
ministro argentino.
Na quinta-feira, o chanceler Antônio Patriota limitou-se a indicar um cronograma de trabalhos: representantes dos dois países deverão reunir-se de novo até a
primeira quinzena de junho para uma reunião técnica.
“A Argentina está muito longe de ser uma pedra
no sapato. É um aliado estratégico”, disse o ministro.
Esse “aliado estratégico” ampliou várias vezes,
a partir de 2008, as barreiras comerciais impostas a
produtos brasileiros.
As medidas protecionistas incluíram a eliminação
das autorizações automáticas para importação – uma
atitude inaceitável numa zona de livre comércio e muito
menos admissível numa união aduaneira.
Em seguida, o governo argentino passou a retardar as licenças, demorando, para concedê-las, muito
mais que os 60 dias permitidos pelas normas da Organização Mundial do Comércio (OMC).
O passo seguinte foi exigir dos importadores
argentinos a apresentação de declarações juradas a
respeito de cada compra planejada – mais um passo
para dificultar a entrada de bens estrangeiros.
As barreiras argentinas têm causado prejuízos a
produtores brasileiros de eletrodomésticos, calçados,
equipamentos agrícolas, roupas, tecidos, cosméticos
e diversos tipos de alimentos, para citar só algumas
categorias.
Quando já não podia disfarçar sua escandalosa
passividade, autoridades brasileiras decidiram impor
alguns obstáculos a produtos argentinos.
Agora se comprometem a eliminá-los em troca da supressão das barreiras à carne suína. É mais
uma rendição.
Em vez de continuar pondo panos quentes sobre
a questão, o governo brasileiro deveria, em defesa de
interesses da economia nacional e também do Mercosul, exigir o fim de todas as políticas incompatíveis
com as normas internacionais e, de modo especial,
com uma união aduaneira.
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Cada capitulação da diplomacia brasileira estimula
a manutenção do protecionismo argentino e, mais que
isso, a ampliação periódica das barreiras.
O governo tem cedido em tudo e já aceitou várias vezes a prorrogação do acordo automotivo entre
os dois países, sempre com novas cláusulas a favor
dos vizinhos.
Pelo acordo original, os dois países deveriam, há
muitos anos, ter liberalizado o comércio de veículos
e componentes.
É essencial cooperar com a Argentina e discutir, por exemplo, a organização de cadeias produtivas
para integrar os sistemas industriais dos dois países.
A política seguida pelo governo brasileiro vai na
direção oposta, prejudicando a indústria nacional e
impedindo o avanço do Mercosul”.
Feito o registro do editorial do jornal O Estado
de São Paulo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, não é de hoje que se fala na necessidade
de se promover uma reforma tributária, tema que sempre aparece quando ressurge a discussão em torno da
chamada “guerra fiscal” entre os Estados.
No contexto atual, a discussão tem um foco um
pouco diferente, mas as dificuldades que enfrenta o
projeto de se levar adiante uma tal reforma são sempre as mesmas.
O Governo Lula tentou, por duas vezes, encaminhar uma reforma tributária, sem sucesso.
Encontra-se ainda na Câmara dos Deputados,
como se sabe, a Proposta de Emenda à Constituição
nº 233, de 2008, que altera o Sistema Tributário Nacional, mas sua tramitação está parada há algum tempo.
No ano passado, a Presidenta Dilma anunciou a
intenção de seu Governo de voltar à carga, no que se
refere a essa reforma, mas com uma estratégia diferente, diante das dificuldades e resistências: no lugar
de uma reforma global, uma reforma fracionada.
A reforma tributária, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é, de fato, uma necessidade, seja do ponto de
vista político do equilíbrio federativo, seja do ponto de
vista econômico, como parte das políticas de estímulo à produção.
Mas temo que a estratégia da reforma fracionada
acabe nos fazendo perder de vista ou desconsiderar
alguns efeitos importantes que uma reforma desse
tipo tende a produzir.
Preocupa-me, especialmente, o impacto que pode
vir a ter nos direitos dos trabalhadores.
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No começo deste mês, o Governo anunciou, no
contexto do Plano Brasil Maior, diversas ações que
visam a fortalecer a indústria nacional.
Entre essas ações, está a ampliação da desoneração da folha de pagamento, já iniciada no ano
passado, para 15 setores da economia, incluindo aí
os setores de confecções, couro e calçados, móveis,
hotéis, call centers, entre outros.
A desoneração, tal como está sendo proposta,
consiste em suspender a contribuição previdenciária
patronal de 20% sobre a folha de pagamento e substituí-la por uma taxa de 1% a 2,5% sobre o faturamento.
Isso representa um forte subsídio para as indústrias, como mostram os cálculos do próprio Ministério
da Fazenda.
O setor de couro e calçados, por exemplo, deveria
pagar pouco mais de 3% sobre seu faturamento para
manter o nível atual de sua contribuição à Previdência
com base na contribuição patronal de 20% sobre a folha.
Vai passar a pagar apenas 1%, com a desoneração. O setor naval, que deveria pagar 4,5%, também
pagará o mesmo 1% sobre a receita bruta. Ou seja, a
queda de receita da Previdência é evidente e relevante.
O Governo, Sr. Presidente, calcula que a renúncia fiscal que essa desoneração implica vai chegar a
7,2 bilhões de reais por ano.
São 7,2 bilhões, portanto, que estão sendo tirados da receita da Previdência Social anualmente. Até
o final de 2014, prazo em que deve terminar o benefício, serão mais de 18 bilhões tirados da Previdência.
Não é pouco, Srªs Senadoras, Srs. Senadores.
E se lembrarmos que a contabilidade da Previdência
é sempre complexa e delicada, isso pode representar
um dano grave para o equilíbrio das contas.
O Governo já disse que o Tesouro vai cobrir qualquer déficit que essa desoneração vai provocar.
Com a desoneração, os recursos da Previdência
tendem a diminuir. Alguns dizem que a Previdência é
deficitária e nós já mostramos em números que isso
não é verdade, mas, a desoneração poderá fazer com
que ela acabe sendo deficitária.
Na prática, isso significa que estamos trocando
uma fonte exclusiva de financiamento da Previdência
(a contribuição patronal) por outra (o Tesouro), que
é, de fato, disputada por inúmeras outras rubricas do
orçamento.
De todo modo, é preocupante que, para uma medida de incentivo pontual e circunstancial, ponha-se
em risco algo da importância da Previdência Social.
Essa medida atinge, atualmente, 15 setores da
economia. O Governo já sinalizou que poderia estendê-lo a outros setores que queiram aderir à desoneração.
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No entanto, isso não pode ser estendido indefinidamente sem aumentar o risco para a Previdência
nem pode ser tornado permanente, sob pena de quebrar o INSS.
Eu me pergunto, Senhor Presidente, se vale de
fato a pena correr esses riscos, por mais que a finalidade de estimular a indústria e a produção seja louvável.
Criar empregos, garantir a renda, aumentar a
produção – tudo isso nós queremos e buscamos. Mas
não podemos, em troca disso, precarizar a situação
e, sobretudo, o futuro do trabalhador, diminuir suas
perspectivas de segurança no futuro, em nome de um
ajuste conjuntural.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
a desoneração da folha de pagamento vem, em geral,
associada a dois efeitos esperados.
Um é a formalização da mão de obra. O outro é
o aumento da competitividade das empresas.
É particularmente nesse segundo efeito que apostam as medidas anunciadas pelo Governo no começo
deste mês. Ambos os efeitos, no entanto, como apontam alguns especialistas, são ilusórios.
A desoneração da folha de pagamento implica,
de fato, uma redução dos custos.
Mas essa redução, finalmente, não se traduz, em
geral, em aumento de empregos formais – até porque,
para terem algum efeito nesse sentido, deveriam ser
revertidas diretamente em investimento produtivo, o
que não é o caso.
Via de regra, as medidas de desoneração, meramente paliativas, têm um efeito positivo apenas no
que se refere à rentabilidade das empresas, pouco
indo além disso.
Muitos argumentam, sobretudo em um cenário
como o que vivemos atualmente, com o real sobrevalorizado e levando-se em conta o tipo de concorrência
que o Brasil tem de enfrentar no comércio internacional, que a desoneração seria um fator relevante para
aumentar a competitividade da indústria nacional.
Ora, Sr. Presidente, isso seria verdade se o custo
do trabalho no Brasil, no seu todo – ou seja, considerando-se não só os encargos sociais, mas também o
salário pago aos trabalhadores – fosse especialmente
alto, o que não é o caso.
Apenas uma desoneração radical teria, talvez,
algum impacto – mas isso é impraticável. Portanto,
levando-se em conta o risco importante em que se
põe a Previdência e o benefício tímido que se obtém
com a desoneração, a medida é limitada.
Além do mais, ainda considerando esses riscos
da desoneração, não parece razoável usar tal medida
para resolver um problema de competitividade que tem
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fundamento em outras questões – como, por exemplo,
a questão cambial.
Arriscar a saúde da Previdência Social para ganhar vantagens competitivas (se é que efetivamente
essas vantagens estão garantidas pela desoneração)
não parece uma aposta razoável, sobretudo quando
o problema está em outro lugar.
Não é o custo do trabalho, incluindo os encargos
sociais, o responsável pela baixa competitividade das
empresas no cenário atual. Que se ataquem os problemas, portanto, lá onde eles estão.
Sr. Presidente, um sistema tributário justo é um
ingrediente básico não apenas para o equilíbrio político federativo, mas, sobretudo, para a garantia da
justiça social.
Fazer mudanças pontuais, muitas vezes, como
no caso da desoneração da folha, com foco exclusivo
no ambiente de negócios para as empresas, não é o
melhor caminho.
Sabemos das dificuldades e dos obstáculos, mas
seria necessário voltar a pensar uma reforma tributária global, que garantisse essa mirada mais ampla da
justiça social, para além da preocupação com custos,
competitividade e rentabilidade.
Um dos maiores problemas com nosso sistema
tributário é seu caráter regressivo, que é profundamente
injusto. Ora, medidas como a desoneração da folha de
pagamento não atacam esse problema – e, mesmo,
segundo alguns, podem agravá-lo.
Além de pôr em risco o financiamento da Previdência e, portanto, os trabalhadores, não tem o efeito
de corrigir as distorções mais prementes do sistema.
Sabemos o quanto a forma como são cobrados
os tributos pode afetar a vida das pessoas.
O sistema tributário não é uma coisa abstrata:
tem um efeito muito concreto na vida dos cidadãos,
seja no momento da cobrança, seja, depois, quando
os recursos arrecadados revertem em benefícios para
toda a sociedade.
Diante disso, as intervenções pontuais, reativas,
nesse sistema têm de ser vistas com muita cautela.
Não é suficiente apenas reagir, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, temos de propor mudanças para reparar as injustiças associadas à regressão
e para tornar o sistema mais eficiente.
Mais uma vez, sabemos das dificuldades, mas,
considerando os riscos, é preciso reunir coragem e
concentrar esforços.
Tenho certeza de que o Governo Dilma está atento e é sensível a essas questões.
A Presidenta Dilma está traçando a estratégia
que lhe parece mais eficiente para alcançar os objetivos justos que orientam seu Governo.
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Faço votos de que essa estratégia não resulte,
finalmente, em uma transferência dos custos e dos
riscos para os trabalhadores.
No que se refere à reforma tributária, considerando o caráter sistêmico da tributação, assim como
a variedade e a amplitude dos interesses que estão
em jogo, a busca da estratégia mais adequada é, de
fato, um grande quebra-cabeça.
Torço para que o Governo, por trás da escolha
pela forma fracionada de encaminhamento dessa reforma, não perca de vista o todo, buscando preservar
o que é justo e erradicar o que é injusto.
Não esqueçamos nunca que:
– O Brasil é um dos campeões em concentração de renda
– É o 4º país do mundo em acidentes
de trabalho
– Tem uma das mais altas rotatividades
mundiais em emprego
Esse quadro tem que mudar!!!
Eu quero ver a responsabilidade social de todos!
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª pelo
pronunciamento.
V. Exª será atendido na forma regimental, Senador Paim.
Dando continuidade à nossa sessão do dia de
hoje, quero convidar para fazer uso da palavra a Senadora Ana Amélia. Aliás, o Rio Grande do Sul sempre muito presente, não só no plenário deste Senado,
mas também nas comissões. É uma bancada extremamente atuante.
Senadora, com a palavra V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidente Vanessa Grazziotin, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, nossos telespectadores
da TV Senado.
Senadora Vanessa, eu aqui vi V. Exª e o Senador Eduardo Braga tratarem, com muita insistência,
dos efeitos da terrível enchente que se abateu sobre
Manaus, especialmente, mas em toda a região do Estado do Amazonas. Vi fotos que são verdadeiramente
assustadoras do que aconteceu naquela região. E eu
agora ocupo a tribuna para falar exatamente o oposto,
Senadora Vanessa: falar da seca que dizimou lavouras
no meu Estado, tema que o Senador Paim, o Senador
Simon e eu temos também trazido às comissões temáticas, bem como a outros ambientes de discussão
aqui no Senado Federal.
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No dia 9 de junho, a partir das 10 horas, na programação da Expocipó, no Município de Capão do
Cipó, na região central do Rio Grande do Sul, haverá a
realização de um debate do movimento de mobilização
denominado “Te Mexe Produtor!”, em uma linguagem
bem gaúcha, Senador Paim.
Esse movimento conta com o apoio da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, que é
presidida por um correligionário meu, Deputado Ernani
Polo, e é organizado pelo Sindicato Rural de Santiago,
presidido por Sandro Cardinal; demais sindicatos rurais
dos Municípios vizinhos; pela Aprosoja, liderada pelo
Prefeito de Tapera, Ireneu Orth; prefeituras e demais
entidades. Deverá reunir mais de sete mil produtores
de mais de cem Municípios de várias regiões do Rio
Grande do Sul.
Os principais problemas: endividamento agrícola e perdas na lavoura, em virtude da seca, e ainda a
ausência de um seguro agrícola, que seja um seguro
de renda. As perdas, na região onde será realizado
o movimento e em algumas regiões vizinhas, como
a região noroeste – a que o Senador Paulo Paim, há
pouco, se referiu, sobre as perdas que essa região está
tendo para a Argentina, levando suas fábricas e seus
empregos –; a região missioneira, igualmente afetada
duramente pela seca e também pela concorrência da
Argentina; e ainda a região central.
Segundo os dados repassados pelo Sindicato
Rural de Santiago, chegam a 85% as perdas nas lavouras de soja e 90% as perdas nas lavouras de milho,
em cerca de 60 Municípios, como Capão do Cipó, São
Miguel das Missões, Santo Ângelo – a capital missioneira –, Giruá, Itacurubi, Bossoroca, Santo Antônio das
Missões, Santa Rosa, São Borja, São Luiz Gonzaga,
Alecrim, São Francisco de Assis, Manoel Viana, Santa
Maria e tantos outros.
Os números dessas regiões são ainda mais graves do que na média do Estado onde as perdas, segundo dados divulgados, no começo deste mês pela
Farsul, são de 45% na soja e 54% de perda no milho
na média das demais regiões em que a seca representou um prejuízo menor, mas igualmente preocupante.
Agora, perder 90% e 85% em duas das principais lavouras, como soja e milho, nessa região, é levar ainda
mais desespero e uma queda brutal na arrecadação
desses Municípios.
Na recente audiência pública que tivemos na
Comissão de Agricultura, quando o Senador Acir Gurgacz propôs um debate com os representantes dos
ministérios, foi apresentado que as medidas contra a
seca na região Sul, os agricultores familiares de Santa
Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, atingidos pela
estiagem, com operações de custeio, não amparadas
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pelo seguro da agricultura familiar, e de qualquer atividade agropecuária prejudicada em decorrência no
Sul, especial a de custeio pecuário, podem solicitar
ao agente financeiro, no seu Estado, a prorrogação
do prazo para pagamento das parcelas de financiamento do Pronaf.
A medida é parte da Resolução nº 4.056, publicada em janeiro de 2012, e alterada em sessão realizada
na última quarta-feira, dia 29, pelo Conselho Monetário
Nacional, a pedido do Ministério do Desenvolvimento
Agrário. Os agricultores terão até o dia 31 de julho de
2012 para pagar as parcelas vencidas e a vencer entre
1º de janeiro de 2012 a 30 de julho de 2012.
Para ser beneficiado por essa nova medida, o
agricultor deve comprovar, no mínimo, 30% da perda.
Os agricultores deverão formalizar a renegociação junto
ao banco até o dia 30 de julho. Para isso, devem procurar o agente financeiro com o laudo de comprovação
das perdas. Mais de 28 mil agricultores já receberam
pagamento desse Seguro de Agricultura Familiar.
O principal motivo das perdas da safra 2011/2012
é a forte estiagem da região Sul, sendo as culturas mais
atingidas de milho e soja, como eu disse. A seca deste ano foi a mais forte dos últimos anos na região Sul,
onde existe o maior número de contratos, no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. No meu Estado,
no Rio Grande do Sul, segundo informe do Ministério
do Desenvolvimento Agrário, 14.279 coberturas já foram pagas. Mas isso, Senadora Vanessa, só se refere
à agricultura familiar. A agricultura de médio porte, a
chamada agricultura empresarial, ainda não tem solução para os seus problemas, além da prorrogação
dos custeios e também do PSI. Aproveito para revelar
a importância que tem a agricultura para a economia
do nosso País agora ante essas incertezas que advêm
da crise lá do Velho Mundo, a Europa.
Usada desde o Estado Novo, a expressão Brasil, o “celeiro do mundo”, nunca esteve tão atual como
agora. Ano após ano, o Brasil produtor agrícola vem-se
firmando no cenário mundial como único país exportador oficial de mais de 12 produtos agrícolas e com
potencial para aumentar a produção de alimentos, pois
possuímos terras para plantar e a preciosa água para
irrigação. Mesmo nos momentos de seca, o que se vê
é que houve certa imprudência das autoridades no
sentido de não implementarem programas de irrigação
eficazes. Também temos sido muito perdulários, porque
não colhemos a água da chuva quando ela acontece
nos reservatórios, e isso poderia representar um ganho neste momento.
Um artigo publicado recentemente no jornal O
Estado de S. Paulo, o qual peço que seja transcrito
nos Anais desta Casa, trata dos resultados da produ-
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ção agrícola brasileira e me chama atenção por outro
motivo. O autor, Alberto Tamer, não só endossa a importância da agricultura brasileira para o mundo, como
enfatiza a importância da agricultura para o próprio
Brasil, o nosso País, de um grande mercado interno.
A agricultura, Srªs e Srs. Senadores, tem garantido
o saldo positivo da balança comercial brasileira e vem
salvando a economia brasileira, mês após mês. Com a
desindustrialização do setor de manufaturados, provocada principalmente pela política de juros e câmbio e
o peso do custo Brasil, o País só tem garantido saldo
positivo nos negócios externos por causa do superávit
do setor do agronegócio da ordem de US$20,8 bilhões,
acumulado entre os meses de janeiro a abril deste ano,
e US$77,9 bilhões, nos últimos 12 meses. O campo
emprega hoje 30 milhões de pessoas, enquanto que a
geração de empregos nas fábricas começou a perder
fôlego, por causa da importação desenfreada nos últimos meses. Sem esses números, conquistados pela
competência do setor do agronegócio, não teríamos
registrado superávit, mas sim um déficit comercial.
O artigo do jornalista Alberto Tamer mostra que,
de 1999 até hoje, as vendas externas de alimentos e
produtos agropecuários aumentaram, nada mais nada
menos, que 200%. A soja é o carro chefe das vendas
externas em forma de grão, matéria-prima, farelo e
óleo, no caso aí, já manufaturado. Esse resultado foi
alcançado, mesmo com a feroz competição de países
amparados por políticas de subsídios, protecionismos
e manipulação cambial.
Preciso lembrar, aqui, outros fatores adversos,
mas que não desencorajam os produtores rurais brasileiros. Nos últimos anos, as mudanças climáticas têm
imposto períodos longos de seca, como a estiagem
que atingiu a safra de verão esse ano no Rio Grande
do Sul e quebrou 50% da colheita da soja, na média;
em algumas regiões, como falei há pouco, mais de
80% ou 90%. O problema também acontece na região
Nordeste, onde a Bahia é o principal eixo onde está
agravada a incidência de uma seca que tem ocupado
aqui os representantes da Bahia, especialmente o Senador Walter Pinheiro. No Norte do Brasil, o problema
é excesso de chuva, mudando o comportamento dos
rios e das bacias hidroviárias.
Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
na última semana, discutimos as mudanças climáticas
e os efeitos sobre a produção agrícola, onde ouvimos
João Rabelo Júnior, Secretário Adjunto da Secretaria
de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e João
Luiz Guadagnin, Diretor de Financiamento e Proteção
da Produção da Secretaria de Agricultura Familiar do
ministério do Desenvolvimento Agrário.
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A catástrofe ambiental diminui a produtividade
e exige a renegociação das dívidas dos agricultores.
Mesmo assim, insisto, nossos bravos agricultores continuam colhendo resultados recordes. A agricultura familiar, por exemplo, apresenta a menor inadimplência
com os bancos, com o índice de 3%, mesmo enfrentando as adversidades do clima, problemas de crédito
e infraestrutura.
E o Brasil rural ainda pode dar mais à nossa
economia. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, nos
últimos dez anos, a produção de grãos dobrou, mas há
um espaço enorme para produzir ainda mais, atendendo à previsão de necessidade de crescimento de 20%
na produção mundial de alimentos nos próximos oito
anos. Para isso, o setor agrícola precisa, não apenas
de socorro imediato a cada seca ou a cada enchente.
É preciso uma política de prevenção, que seja de duração e de estabilidade para assegurar, pelo menos,
a garantia da renda aos agricultores, através de mecanismos que, no plano da irrigação, sejam eficazes
e eficientes.
Lembro aqui um dado também fornecido pelo
ex-Ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, um dos
principais líderes e estudiosos do agronegócio; ele
mesmo um produtor bem-sucedido e que tem cuidado
com a sustentabilidade. Lembrou Roberto Rodrigues
que, entre 1990 e 2010, a produção de alimentos no
Brasil teve um aumento de 177%, 173%, melhor dizendo, e a área cultivada, no mesmo período, um aumento, Senador Capiberibe, de apenas 36%. Veja só:
aumentamos a produção de comida, de 1990 a 2010,
em um percentual de 173%, enquanto que a área cultivada, nesse mesmo período, teve um acréscimo de
apenas 36%. Isso significa dizer que os agricultores
aplicaram alta tecnologia, aplicaram manejos sustentáveis como: plantio direto na palha, como aplicação
de curvas de nível, como melhoramento genético e
tantas outras habilidades gerenciais que deram esse
salto de qualidade, e a produtividade aumentou mesmo com pequena área.
Ouço, com muito gosto, o Senador João Capiberibe.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Senadora Ana Amélia, V. Exª destaca o papel de ponta,
de vanguarda do agronegócio brasileiro. É verdade,
o Brasil vem multiplicando sua produção e melhorando, a cada ano, a produtividade de suas áreas. Minha
preocupação é a de que a gente precisa avançar um
pouco mais, pois nós estamos voltados para a produção e exportação de produtos da natureza, Praticamente exportamos matéria-prima, porque os países
importadores, os países ricos impõem todo tipo de
proteção a seus produtores. Estou vindo da Alemanha,
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passei a semana debatendo e discutindo (participei
de duas mesas-redondas) sobre o desenvolvimento
sustentável, sobre a economia verde. Tive a oportunidade de visitar algumas áreas e de também travar
conhecimento com a questão de nossa soja brasileira.
Hoje, na Alemanha, não entra soja transgênica. Falo
isso porque as sementes transgênicas entraram pelo
Rio Grande do Sul no início desta primeira década do
terceiro milênio. No ano 2000/2001, essas sementes
começaram a entrar de forma clandestina, contrabandeadas e cultivadas pelos agricultores do Rio Grande
do Sul e, depois que recolheram a safra transgênica,
como tudo neste País, a ilegalidade se transformou em
legalidade, o que foi, na verdade, um grande erro, porque, hoje, os produtores transgênicos estão querendo
se livrar dessas sementes para poder colocar os seus
produtos por melhores preços. Há, no Brasil, um movimento de reservar áreas livres de transgênicos em
vários Estados, o Mato Grosso está trabalhando nessa direção. Essa é uma questão para a qual a gente
precisa estar alerta, não podemos depender, colocar
a imensa produção do nosso País na mão de uma
empresa produtora de sementes transgênicas, como
a Monsanto, a Syngenta, qualquer uma delas. Acho
que temos de ter essa grande...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Ou a
alemã, a Bayer.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Ou a
Bayer, enfim. Mas lá eles tomaram essa decisão. Outra questão que precisa ser debatida é até quando a
agricultura europeia vai receber esses altíssimos subsídios. Uma vaca, para pastar nos campos da Europa,
recebe em torno de mil euros por ano.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Oitocentos euros por produtor e não precisa nem se preocupar
com o tempo, nem com a seca, Senador.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Isso
é absolutamente incompreensível! Estamos globalizando o comércio, a produção, mas temos dificuldades, porque só podemos comercializar matéria-prima,
porque, na hora em que a soja sofre um processo de
industrialização no Brasil os impostos vão lá para cima,
o óleo de soja é cobrado absurdamente! Então, acho
que temos de fazer um esforço, o Brasil precisa fazer
um esforço para adensar a cadeia produtiva e puxar o
mercado interno para o consumo e também dos nossos vizinhos latinos.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço muito a valiosa contribuição de V. Exª. O problema
da questão genética tem um aspecto ambiental, mas
secundário, no meu entendimento. É uma guerra comercial de grandes grupos internacionais, dos Estados
Unidos e da Europa. Essa guerra está andando cada
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vez mais célere, a Europa atenuou um pouco essa resistência em função de ela ter agora caminhado para se
nivelar aos Estados Unidos na questão das sementes
modificadas geneticamente. Essa corrida é comercial,
de interesse de investimento em pesquisa. Claro que,
como V. Exª também... Nasceu, no Rio Grande do Sul,
a chamada “soja Maradona”, uma soja importada da
Argentina. Hoje, praticamente todo o território argentino
produz soja transgênica. O Canadá é produtor de soja
transgênica e os Estados Unidos são o maior produtor.
A tendência hoje, os dados são muitos grandes.
Penso que não haja incompatibilidade, Senador João Capiberibe, de haver a complementaridade.
Quem quiser produzir uma soja por uma conveniência empresarial, que o faça; quem quiser produzir soja
transgênica, que o faça. Essa é uma escolha do produtor. Essa foi sempre a minha defesa nesse aspecto,
quando a Lei da Biossegurança foi aprovada na Câmara
dos Deputados – até foi Aldo Rebelo um dos principais responsáveis e articuladores –, em que se criou
uma norma, um marco legal. Senão, íamos continuar
na ilegalidade, o que é o pior dos mundos, trazendo
uma semente não condicionada ao nosso solo, à nossa cultura. Dessa forma, foi uma discussão ampla no
Congresso, que é a Casa que deve fazer a discussão.
Penso que V. Exª diz outra verdade no que diz
respeito aos pesadíssimos subsídios que a Europa
paga para os seus produtores. Aliás, os Estados Unidos
também têm altos subsídios. Dizem até que o produtor
de soja no Brasil coloca a semente na terra e olha para
o céu para saber se São Pedro vai ajudar; o produtor
americano olha para o Tesouro americano, porque é
de lá que sai o subsídio. Lá, está garantido; chova, faça
sol, ele vai ter o subsídio garantido para ele. Então, de
fato, V. Exª aborda com precisão essa matéria.
Também concordo com V. Exª quando diz que
temos de trabalhar e trilhar para buscar agregar valor
a nosso produto. Exportar matéria-prima não é o melhor que podemos fazer. Então, é preferível exportar
etanol, exportar farelo, exportar óleo de soja, exportar
margarina, exportar proteína de soja e não apenas o
grão. A China, inteligentemente, faz isto: para importar
o grão, ela não cobra nenhum imposto, mas, para importar o farelo e outros produtos, ela cobra uma taxa
de importação, o que é exatamente a proteção da sua
produção interna. Então, eu agradeço V. Exª pela valiosa colaboração nesse aspecto.
Eu queria só terminar, Srª Presidente, de uma
maneira bem simples. Agora, saio da agricultura para
tratar, Presidente Fernando Collor, de um tema extremamente relevante, em que o Senador Alvaro Dias, o
Senador Paim, nós temos trabalhado muito intensamente. À época, o tema foi discutido no Brasil inteiro,
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porque não há brasileiro, especialmente aqueles que
viajaram sempre muito, que não tenha carinho pela Varig – eu, particularmente, como gaúcha, também tenho
isso. Hoje, eu recebi de Waldo Deveza uma mensagem
pelo Twitter, como sempre, dizendo que nós estamos
em ensurdecedor silêncio sobre a questão Aerus Varig.
Semana sim, semana não, eu faço um lembrete na tribuna de algum modo, ou como questão de ordem, ou
aqui, na tribuna, para pedir à Ministra Cármen Lúcia a
decisão sobre o caso Aerus Varig, porque é preciso a
decisão do Supremo Tribunal Federal numa questão
de defasagem tarifária.
Mas eu vou agora ler – é uma página apenas,
Presidente Vanessa Grazziotin –, porque V. Exª tem
sensibilidade para essas questões.
Essa correspondência foi enviada à Presidente
Dilma Rousseff, pela comissária da Varig Angel Nunes,
e diz o seguinte:
“Cara Presidenta Dilma Rousseff.
Muito me emocionou seu discurso. Por
empatia me pus em seu lugar e imaginei sua
dor, sua juventude roubada, sua impotência
diante de um sistema que lhe torturou física,
emocional e psicologicamente.
Hoje, Presidenta, a senhora se ocupa da
extinção da miséria; tem a imagem de mãe zelosa e dedicada, para com um povo que nunca
se sentiu objeto de atenção.
Lamentável, porém, que sua benevolência ainda não privilegie a mim e aos que como
eu são já irremediavelmente sequelados, funcionários da falida Varig; sim falida, pois com
a venda da marca há quem pense que a Varig
foi recuperada.
Existem ações judiciais, inclusive em
última instância, dependendo apenas de boa
vontade política, já nos foram feitas promessas de solução que não se cumprem, ficando
nossos pleitos fadados a servir de estofo às
cadeiras da Justiça.
Ainda me dói lembrar o quanto rogamos
ao BNDES 300 milhões para salvar a Varig,
o que nos foi friamente negado; concomitantemente acompanhávamos os investimentos
deste banco até em países estrangeiros.
Como Brizola nos fez falta [escreveu ela].
Me lembro [diz Angel Nunes] de seu orgulho
como bom gaúcho pela nossa Varig, nas repetidas vezes em que o servi na primeira classe.
Ele nos conhecia, nos amava e certamente
nos teria ajudado.
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Resultado: perdeu-se um património nacional, a aviação brasileira nunca mais foi a
mesma, e não haverá outra Varig.
Da mesma forma [escreveu Angel Nunes]
que a Senhora se sentiu, eu me sinto agora
torturada pela angústia de ver meus colegas
morrendo, pelo medo nas noites insones, sob
a ameaça de suspensão definitiva do meu plano de previdência privada, Aerus, que desde
2006 me paga 60% a menos do que eu faço
jus; isso por ser do Plano 2, porque os colegas que optaram pelo Plano 1 recebem 80%
a menos do que lhes caberia.
Torturada Srª Presidenta, por ver o abalo
na vida e na saúde de meus filhos, um com
epilepsia por stress, outro com depressão.
Não vou discorrer aqui sobre minhas perdas, mas foram muitas e irreversíveis.Torturada ainda pela humilhação de ter que implorar
aos políticos, ao Judiciário e à Senhora por
um direito que é meu, pois eu recebia 1200 e
pagava 900 ao Aerus, na expectativa de uma
velhice tranquila e um bom futuro para meus
filhos, por ter a garantia da União, através
da Secretaria de Previdência Complementar,
atual Previc, órgão fiscalizador criado especificamente para me proteger, mas que, a despeito das denúncias, nada fez para evitar as
irregularidades que acabaram por destroçar
nossa autossustentação financeira.
Nossa contemporaneidade nos torna semelhantes: vivemos a ditadura, o feminismo, o
sonho dourado do socialismo. Somos mães,
eu de dois filhos, a Senhora, de uma filha e de
uma Nação, da qual eu e meus colegas fazemos parte. Se lhe foi roubada a juventude ...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Estou
terminando, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Não, V. Exª pode continuar, Senador
Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) –
Se lhe foi roubada a juventude, nos está
sendo roubada a velhice, em alguns casos, a
vida, já que desde que essa hecatombe nos
atingiu mais de 600 morreram por doenças
adquiridas pelo desespero ou pelo suicídio.
Se seu pranto por suas perdas, por seus
mortos e por todas as violações aos direitos
humanos que sofreu é legitimo, o nosso também. (...) Por ironia, nosso algoz é o nosso de-
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fensor, que não nos salvaguardou nem antes,
nem durante, nem depois, que agiu dentro de
seu mundo entupido de leis e interpretações
destas, de burocracia e etc., desprezando o
valor do trabalho e da vida, como se fora cego
e surdo aos nossos clamores.
Alerto aquela jovem que um dia sonhou
em mudar o mundo, que imbuída de sentimento nobre não poupou a si mesma de todos
os riscos, inclusive o de morte, que chegou
a hora de realizar seu ideal de igualdade e
justiça. Presidenta Dilma, o seu discurso me
comoveu, será que algum dia a Senhora se
comoverá com o meu?
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Cordialmente,
Angel Nunes – Comissária de bordo da
Varig, com muito orgulho por ter representado,
em 10.000 horas de voo, a qualidade superior
de uma empresa e o nome de meu amado
País, pelos mais diversos cantos do mundo.”
Esse foi o meu pronunciamento, Srª Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª ANA AMÉLIA EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senadora.
Quero reforçar suas palavras em relação a essa
última parte do seu pronunciamento, em relação à
Varig e aos seus servidores, e dizer que V. Exª será
atendida na forma do Regimento.
Convido para fazer uso da palavra, de acordo com
a nossa ordem de oradores, o Senador e ex-Presidente
Fernando Collor.
Convido a Senadora Ana Amélia para dirigir a
nossa sessão a partir de agora.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srªs Presidentas Vanessa Grazziotin e Ana
Amélia, que presidem esta sessão na tarde de hoje;
Srªs e Srs. Senadores, está em curso mais uma tentativa de manipulação da opinião pública. Desta feita,
a indução é fazer a sociedade acreditar que há uma
campanha de cerceamento à liberdade de imprensa
e de controle dos meios de comunicação, simplesmente por se tentar investigar as relações da revista
Veja com o crime organizado e se ouvir o Sr. Policarpo Júnior e o Sr. Roberto Civita numa CPI. Nada mais
retrógado, dissimulado e miasmático do que a velha
e conhecida tática de desviar o foco do debate para
encobrir a realidade.
O fato é que há fortes indícios de que a revista
Veja, depois de passar, nas últimas três décadas, por
um nítido processo de mudança na sua linha editorial
e de substituição e decadência qualitativa de seus
principais redatores-chefes, vem há quase dez anos
mantendo escusas e suspeitas relações com uma
organização criminosa, por meio de troca de informações, por meio de troca de favores, por meio de tráfico
de influência. Trata-se de uma verdadeira coabitação
perniciosa que extrapola – e isto é que precisa ficar
claro – uma mera relação jornalista-fonte. Investigar
essa coabitação – e isto também precisa ficar claro –
não tem nada a ver com cerceamento à liberdade de
imprensa. Falamos de crimes, Srª Presidenta, e não
de ferir a livre manifestação. O que se tenta, agora,
entrincheirando-se no sigilo da fonte e na falsa ameaça à liberdade de imprensa, é manipular a opinião
alheia, é distorcer a realidade, é desviar o foco para
que a verdade não venha à tona. Se antes o método
rasteiro desse veículo era uma marca, agora a marca
da suspeição passou a ser o seu método.
A verdade, Srª Presidenta, é que se trata de uma
revista em que seu editor, Sr. Roberto Civita, encarna
a figura do próprio departamento comercial. Uma revista que se especializou em fazer vítimas, criar vilões
em nome do suposto interesse público e que passou
a viver do lobby editorial para beneficiar outros grupos
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e da necessidade de fabricar escândalos. Enfim, uma
política voltada para ser um autêntico cassino, uma
verdadeira sala de bingo, onde suas seções são usadas como máquinas de caça-níqueis. Um meio que faz
uso de um radar suspeitíssimo para jogar holofote em
personagens e depois destruí-los, num jogo de sobe
e desce, que visa apenas a fazer o veículo estar entre
os mais vendidos. Indiscriminadamente, esse grupo
privilegia ou desmoraliza de escritores a cantores, de
empresários a banqueiros, de delegados a juízes, de
publicitários a até mesmo outros jornalistas. Não é de
hoje que venho denunciando fatos, personagens e
atitudes comandadas pelo Sr. Roberto Civita, o capodecina, e seu capo em Brasília, Sr. Policarpo Júnior.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, essa revista foi capaz de reunir numa mesma equipe, nos últimos anos, confrades que se dedicam em transformar
falsificadores de dossiês em vítimas de achacadores.
E pior, utilizam-se de chantagens e meios truculentos
contra os críticos da revista, mesmo que ex-colegas de
redação, com ameaças por meio de dossiês forjados
ou inexistentes. Esse é o modus operandi editorial da
revista, sempre com o olhar para o comercial, o lucro
da revista, sempre com o olhar temperado pela represália, pela destruição de reputações.
Tenho ouvido, Srª Presidenta, aqui mesmo desta
Casa, que “fonte jornalística pode ser Deus ou o demônio”. Contudo, é inaceitável se proteger em nome do
demônio, testemunhar a seu favor e, sob o manto do
sigilo da fonte, usá-lo como escudo para se proteger
e esconder seus negócios obscuros.
O Sr. Policarpo Júnior, vezeiro em encontros no
Parque da Cidade, aqui em Brasília – é o local preferido dele para escusos encontros, diferentemente do
restante da população, que utiliza o parque para o seu
lazer –, não usa demônios apenas como fonte. Pelo
contrário, com aquiescência de seu patrão, Sr. Roberto
Civita, antecipa-se à ação, planeja com a fonte as informações a serem obtidas, presta-se a ser uma peça
passiva em atos supostamente ilegais. E é isso que
precisa ser investigado, já que tudo indica que esse
esquema é uma das teias mais intrincadas, sofisticadas e importantes da rede supostamente criminosa
montada pelo Sr. Carlos Cachoeira. Repito: nada tem a
ver com restringir liberdade de imprensa, com o direito
à informação ou com a prestação de serviço público.
Volto a lembrar ainda que, em outras épocas, o
próprio Sr. Policarpo Júnior teve participação na CPI
da Loterj da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em 2004, e no Conselho de Ética da Câmara dos
Deputados, em 2005, quando, nessa ocasião, testemunhou a favor do Sr. Carlos Cachoeira. Ninguém, na
ocasião, alegou o atentado à livre imprensa. Por que
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então, agora, todo esse alvoroço? Por que toda essa
excitação? Ao contrário do que alegam, acho que a
CPMI pode ser oportuna para o já citado jornalista e
o Sr. Roberto Civita tentarem convencer de que, como
alegam, tudo não passa de uma relação típica da lide
jornalística. Para isso, tanto quanto um requerimento
aprovado, basta que eles se ofereçam aqui para se
apresentarem. Por que não?
Aliás, Srª Presidenta, sobre a política editorial
desse semanário, seus métodos e seus recalcitrantes
apoiadores, sempre respaldados pelo manto da liberdade de imprensa, vale a pena reproduzir as palavras
de experientes jornalistas que não se deixam levar por
métodos e truques desse gênero de revista.
Afirma, por exemplo, o jornalista Luis Nassif:
Passou o tempo de tratar falsos depoimentos, incriminações indevidas, denúncias
vazias, deturpações e mentiras como simples
efeitos colaterais da liberdade de imprensa. A
integridade moral dos indivíduos e o interesse coletivo são protegidos por leis que estão
acima de couraças retóricas. (...) Trata-se de
esclarecer o uso antiético e quiçá ilegal da
grande imprensa para favorecer determinadas
facções corporativas ou políticas.”
Sobre a coabitação entre jornalista e fonte, o jornalista Luis Nassif assevera:
Ê uma aliança espúria, porque o leitor
toma contato com os grampos e dossiês divulgados. Mas, na outra ponta, a publicação fortalece o achacador em suas investidas futuras.
(...) E fica-se sem saber sobre as chantagens
bem sucedidas,, as que não precisam chegar
às páginas de jornais. Por ser um terreno minado, publicações sérias precisam definir regras claras de convivência com esse mundo
do crime. A principal é o jornalista assegurar
que material recebido será publicado – e não
utilizado como elemento de chantagem.
Já Alberto Dines, outro conhecido jornalista, segue na mesma linha.
Diz ele:
O atual ciclo de denúncias não chega a
ser uma analogia de jornalismo, mas é uma
preocupante coleção de mazelas jornalísticas.
Busca-se a credibilidade, mas poucos oferecem
transparência, pretende-se a moralização da
vida pública, mas os bastidores da imprensa
continuam imersos na sombra.
Ainda sobre o tema, Srª Presidenta, Tomás Barreiros, mestre em Comunicação e Linguagens e Pro-
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fessor de Jornalismo do UnicenP, Centro Universitário
Positivo, de Curitiba (PR), em seu trabalho “Jornalismo
e Opinião”, de 2005, assim se manifesta: “Formadora
de opinião, a imprensa pode manipular as notícias de
acordo com a opinião que queira formar no leitor, E
existem diversos modos pelos quais a mídia impressa
pode induzir a opinião dos leitores”.
Mais adiante, acrescenta ele: “A imprensa tem
abusado de seu poder de manipulação para criar heróis ou bandidos. Os ataques nada isentos, sem provas – mas não sem consequências –, são uma prova
do poder de manipulação”.
E conclui: “Ora, a opinião dissimulada pode mais
facilmente influenciar os incautos. O que se deve evitar num jornalismo ético não é a ausência da opinião,
mas a dissimulação dela”.
Sr. Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, a mesma
celeuma criou-se com o requerimento de convocação
do Procurador-Geral da República, Sr. Roberto Gurgel. Alguns foram lhe acudir, mas até agora ninguém
explicou o porquê de ele e a Subprocuradora Cláudia
Sampaio Marques não terem tomado qualquer providência quanto ao inquérito da Operação Vegas. Há
quem afirme – com base nos Códigos Penal e de Processo Penal; na Lei n° 1.079, de 1950, uma lei ressurrecta; na Lei Complementar n° 75, de 1993; na Lei n°
8.625, também de 1993; e nas Resoluções n°s 13, de
2006, e 77, de 2011, do Conselho Nacional do Ministério Público – que, nesse caso, há, sim, materialização de crimes de prevaricação e de responsabilidade
por descumprimento de prazos a que estão sujeitos
os procuradores no trato e no desfecho de inquéritos,
nos quais se enquadram, acima de tudo, o dever de
decidir e o prazo razoável, ou seja, a absoluta, a mais
absoluta obediência ao princípio do dever de ofício.
Assim, Srª Presidenta, há que se investigar a
motivação de posturas desse tipo. O que de fato há
por trás dessa procrastinação? Que interesses outros
moveram o Procurador-Geral da República para agir
– ou não agir – desse modo? Já pensaram as Srªs e
os Srs. Senadores se, baseado no exemplo do chefe
do Ministério Público, todos os demais procuradores
resolvessem fazer o mesmo? A sociedade espera uma
resposta, uma resposta clara e insofismável.
Desse modo, Srª Presidenta, ficam aqui minhas
palavras, minhas afirmações, minhas atitudes. Sobre
elas, peço apenas a reflexão de todos, pois há muito
ainda o que debater daqui para frente.
Por enquanto, Srª Presidenta, é o que tenho a
dizer.
Agradeço a sua atenção.
Muito obrigado.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador
Fernando Collor.
Neste momento, quero convidar para fazer uso da
palavra o Senador Alvaro Dias, como orador inscrito.
V. Exª falará de acordo com o tempo regimental.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não se trata
de desconsideração, mas não debaterei com o Senador Collor o tema por ele proposto na tribuna no dia
de hoje, porque já tem sido extremamente debatido no
seio da Comissão Parlamentar de Inquérito e, ainda na
última sexta-feira, referi-me a esse tema desta tribuna.
Portanto, para não ser repetitivo, não vamos fazer
considerações referentes ao discurso pronunciado aqui
pelo Senador Fernando Collor de Mello.
Em relação à Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito, estamos aguardando a confirmação para o
depoimento de Carlos Cachoeira, agendado para amanhã, às 10 horas. Aguardamos a decisão do Supremo
Tribunal Federal relativamente a uma nova pretensão
da defesa de adiar esse depoimento como estratégia
de protelação, com objetivos conhecidos e reiterados.
Também verificamos, há pouco, que nenhuma
informação sigilosa nova chegou à Secretaria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O prosseguimento dos trabalhos dessa CPMI depende da remessa
das informações sigilosas solicitadas pela Comissão
e também dos depoimentos já aprovados, entre eles
o do Sr. Carlos Cachoeira.
Mas hoje, Srª Presidente, devo abordar questões
que são essenciais para a sociedade brasileira e que
foram debatidas em um encontro realizado em Itajaí,
no Estado de Santa Catarina, no último sábado, do
qual tive a honra de participar como conferencista, ao
encerrar um ciclo de palestras especialmente determinadas a atender àqueles que postulam cargos nas
eleições deste ano, candidatos às câmaras de vereadores e às prefeituras municipais.
Os cumprimentos aos catarinenses dos colegas
Senadores Casildo Maldaner, Luiz Henrique e Paulo
Bauer. Os cumprimentos ao presidente estadual do
PSDB, Leonel Pavan, ao presidente do Instituto Teotônio Vilela, de Santa Catarina, o jovem Jefferson
Fonseca, que, com muita competência, organizou
mais esse evento do Instituto. Os cumprimentos aos
prefeitos que compareceram, como Luzia Coppi, de
Camboriú; Roberto Carlos, de Navegantes; Dr. Deodato, pré-candidato a prefeito de Itajaí; deputados,
como Dado Cherem e outros, vereadores, lideranças
políticas daquele Estado.
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Debatemos o futuro do País na verdade, que
certamente será preocupação dos candidatos nas
eleições municipais.
Vejam hoje a divulgação de que o brasileiro trabalha cinco meses do ano para pagar impostos. Em
2003, quando começava o governo Lula, o brasileiro
gastava 36,98% do que ganhava pagando impostos.
Isso se elevou de lá para cá. Hoje, os brasileiros pagam
40,98% do que ganham em tributos, são 63 tributos.
Onde no mundo ocorre algo semelhante?
Mas o importante é destacar que a parte essencial
desse bolo tributário fica nos cofres da União. Apesar de
se cobrar tanto imposto, de se sobrecarregar de forma
extraordinária os setores produtivos do País e os trabalhadores, os Municípios e os Estados se queixam da
ausência de recursos – por isso as marchas a Brasília
são realizadas constantemente, como há poucos dias.
Na verdade, há que se discutir, sim, a reforma
tributária. Os governos são oportunistas e imediatistas e não realizam tal reforma com receio de perder
receita num primeiro momento, sem imaginar que a
médio e longo prazo o Estado brasileiro arrecadará
mais porque haverá um dinamismo econômico maior,
a roda da economia girará com mais força, o crescimento econômico será superior e a consequência será
arrecadação maior para os cofres públicos da União,
dos Estados e dos Municípios.
Mas não há essa visão estratégica de futuro e
não se faz reforma. No presidencialismo forte, é preciso sempre destacar, porque alguém poderia cobrar,
Senador Paulo Paim: “Mas e a responsabilidade do
Congresso?”. Ocorre que nós estamos na vigência
de um presidencialismo muito forte e quem comanda
o processo legislativo é a Presidência da República.
Quando quer reforma, a reforma acontece; quando não
deseja a reforma, ela não ocorre. E assim nós vamos
discutindo reforma tributária, ao longo do tempo, já há
mais de uma década, e a reforma não ocorre. Não se
confere ao País um modelo tributário compatível com
as aspirações da sociedade brasileira de melhor redistribuição de renda e de crescimento superior que
alcance os níveis propostos por um País que tem potencialidades econômicas extraordinárias e que fica
muito aquém dos demais países, não só dos emergentes como também dos mais pobres, uma vez que
crescemos mais do que Estados que se colocam num
patamar de inferioridade econômica e de potencialidades econômicas, se comparados com o nosso País.
Basta verificar que, nos últimos anos, o Brasil ficou
entre os últimos colocados em matéria de crescimento
na América Latina.
Nesse debate de Santa Catarina com aqueles
que pretendem disputar eleição, o destaque para esse
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tema é que, desde a Constituição de 88, os encargos
são repassados para Estados e Municípios sem que,
na contrapartida, os recursos sejam também atribuídos
a eles como forma de atender às demandas criadas.
É evidente que a regulamentação do texto constitucional de 88 ainda não ocorreu em itens, em dispositivos essenciais para que a Constituição Cidadã
possa realmente significar a esperança que despertou em matéria de mudança no País. É evidente que
proporcionou mudanças excepcionais no plano das
liberdades públicas e individuais, como a liberdade
de imprensa, por exemplo, há pouco aqui referida; em
matéria também de transferência de renda, recursos
que foram repassados de forma mais expressiva para
melhorar a qualidade de vida das pessoas, contribuindo para que milhões de brasileiros pudessem deixar a
faixa de pobreza desde então.
Destaco, sobretudo, as alterações em relação à
Previdência Social rural, estabelecendo paridade com
a Previdência Social geral, no País, elevando de meio
salário mínimo para um salário mínimo a remuneração dos aposentados do campo. Isso tem um grande
significado, não só a questão da aposentadoria de
quem vive no campo, mas também os benefícios da
prestação continuada, que são conferidos a idosos e
a portadores de deficiência.
Isso significa muito mais do que, por exemplo,
o Bolsa Família. Comparativamente, em determinado
ano, 2009 se não me falha a memória, os gastos do
Governo com a aposentadoria do trabalhador rural e
os benefícios da prestação continuada suplantaram
R$40 bilhões, enquanto os recursos destinados ao
Bolsa Família chegaram a R$11 bilhões. Atenderam-se
milhões de pessoas, muito mais do que aquelas que
foram atendidas com o Bolsa Família, nesse programa de transferência de renda que foi valorizado com
a Constituição de 1988.
Mas, para quem vai administrar um Município,
a rediscussão do pacto federativo é prioridade. O sistema federativo apresenta desequilíbrios gritantes. O
princípio da isonomia entre as Unidades Federativas
desapareceu, cedendo lugar a gritantes injustiças na
redistribuição dos recursos arrecadados pela União.
É por essa razão que vários projetos tramitam
no Congresso Nacional. Um deles, de minha autoria,
a Proposta de Emenda Constitucional nº 23, destina
ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) parte da arrecadação da União relativa às contribuições
sociais incidentes sobre receita, faturamento ou lucro.
Esse projeto foi apensado a seis outras propostas de
emenda à Constituição que têm objetivo similar.
Outro Projeto de minha autoria, Complementar,
nº 230, que, aliás, é um assunto que está sendo trata-
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do hoje, altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para
compensar os Municípios com eventuais perdas de
receitas, diante da concessão de benefícios ou incentivos tributários concedidos pela União com aqueles
tributos compartilhados.
Aliás, a União tem sido useira e vezeira em fazer
cortesia com o chapéu alheio. Benefícios são repassados com recursos atribuídos legalmente aos Municípios e aos Estados, sem que compensação retributiva ocorra. É por essa razão que apresentamos esse
projeto de lei.
Na verdade, essa estratégia de contribuições
sociais em vez de impostos... Com essa definição de
contribuições sociais, o governo da União tem exclusividade nessa parte maior da receita pública do País.
As contribuições sociais correspondem a 56% do total
que é arrecadado no País entre os Estados, os Municípios e a União. Portanto, essa é a parte do leão. Essa
parte fica, com exclusividade, nos cofres do governo
federal. É por essa razão que se debateu tanto aqui a
redistribuição dos royalties do petróleo; foi a bandeira
do municipalismo, especialmente, porque prefeitos e
lideranças viram nessa oportunidade a chance de recuperarem parte do que perdem em função do desequilíbrio brutal do sistema federativo.
O Presidente Sarney até manifestou boa intenção, compondo uma comissão de especialistas para
realizarem o diagnóstico do sistema federativo atual
e apresentarem propostas de mudanças que possam
significar não apenas uma mais correta, competente e
justa forma de arrecadar, mas também uma forma mais
competente, correta e justa de distribuir os recursos
arrecadados pelos cofres públicos do País.
Portanto, Sr. Presidente, há uma enorme injustiça
permeando a atividade pública nos Estados e Municípios deste País, a injustiça distributiva dos recursos
arrecadados sobretudo pela União, em razão desse
modelo tributário concentrador, modelo tributário achacador e concentrador. Achaca o contribuinte de forma
virulenta e concentra para atender uma máquina que
engordou, ao longo do tempo, que cresceu, de forma
desmesurada, para atender o apetite fisiológico daqueles que estão à sombra do poder, porque eleitos
pela população brasileira.
Quero, Sr. Presidente, ainda me reportar, já que
falei em injustiças, a uma grande injustiça: o Presidente da CBF dá aumento de salário a aliados. Refiro-me
a uma pessoa até que prezo: o atual Presidente da
CBF, José Maria Marin, que esteve há poucos dias em
meu gabinete, que é meu amigo, mas que, em menos
de dois meses no cargo, o seu próprio salário e dos
principais integrantes da cúpula da entidade, esses
salários foram reajustados. Pasmem: o Presidente da
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CBF recebe, por mês, R$160mil de salário! Cento e
sessenta mil reais de salário desde abril. Ricardo Teixeira ganhava R$98mil.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Mas não é mensal isso.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mensais. Está aqui na Folha de S.Paulo. Eu até prefiro
que o jornal tenha se equivocado. Espero que a CBF
esclareça e diga que o jornal errou, porque jornalista
também erra, como todos nós. Quem sabe houve um
equívoco! Está aqui e, diante deste fato, é impossível
calar. Está aqui. O Presidente da CBF recebe R$160mil
desde abril e o seu antecessor, o inominável Ricardo
Teixeira, ganhava R$98mil.
Essas informações estão na reportagem assinada
por Sérgio Rangel, da Folha de S.Paulo. O texto foi
publicado no sábado e também informa que, pelo cargo de assessor especial da Presidência, o Marco Polo
Del Nero, meu amigo Presidente da Federação Paulista
de Futebol, ganha um salário de R$ 130 mil por mês.
Senador Paim, e o Governo não tem dinheiro para
pagar a aposentadoria daqueles que são vítimas de um
assalto ao instituto denominado Aerus e até hoje não
recebem os seus direitos. O Governo diz que não há
recurso para pagar uma aposentadoria miserável. No
entanto, a CBF, que é uma entidade paraestatal – sim, é
uma entidade paraestatal –, deveria ter as suas contas
aprovadas ou rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União.
A Seleção Brasileira de Futebol é parte do patrimônio
cultural do povo brasileiro, e ela é a origem dos recursos
atribuídos à CBF. Portanto, de forma direta ou indireta,
a CBF manipula recursos públicos. E há que se prestarem contas sim. Isto aqui é um absurdo. Isto aqui é uma
indignidade, é uma afronta à pobreza existente no Brasil.
Ora, a CBF não está acima do bem e do mal,
muito pelo contrário, ela tem vivido, nos últimos anos,
na seara do mal. Não há como não contestar as ações
administrativas desta entidade, ações tão denunciadas
nos últimos tempos. Mas esta do salário não é apenas
surpreendente. Isto é estarrecedor e revela uma postura
de indignidade que tem que ser repelida, que tem que
ser combatida. Não há como aceitar isso.
Repito: tomara que o jornalista esteja equivocado.
Tomara que o Sérgio Rangel, que assinou esta matéria
no jornal Folha de S.Paulo, esteja equivocado, que
isso não seja verdade, que houve um enorme equívoco, que há um zero a mais neste salário. Porque,
se retirássemos um zero, seria um bom salário para
o Presidente da CBF, R$16 mil. Mas R$160 mil é demais. Isso é uma ignomínia que tem que ser repelida.
E nós aguardamos as explicações da CBF não
para o Senado Federal, mas para o povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a
Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esse foi o pronunciamento do Senador Alvaro Dias,
comentando os salários da CBF. No momento em que
parece que vai haver transparência total na divulgação
do salário do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário, é importante que todas as estatais publiquem
também o salário dos seus contratados.
Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Paulo Paim; Srs. Senadores; Srªs
Senadoras; telespectadores da TV Senado; ouvintes
da Rádio Senado, na semana passada, estive ausente
desta Casa, participando, em Berlim, de discussões
preparatórias para a Conferência das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.
A convite de entidades alemãs que custearam
passagem e estadia, participei de uma mesa-redonda
denominada de “Sustentabilidade sem Fronteira”. O
convite veio de uma organização não governamental,
aliás, de várias organizações, capitaneadas pela Aliança para o Clima, fundada em 1989, antes da queda
do muro de Berlim e antes da Rio 92. Essa Aliança
para o Clima preocupava-se com a reconstrução ecológica das cidades europeias e também com o apoio
às comunidades indígenas das florestas tropicais. No
caso do Brasil, foi significativo o apoio desse grupo de
entidades alemãs. Depois, isso se estendeu por toda
a União Europeia. Hoje, essa Aliança conta com 1,6
mil prefeituras, municipalidades, que compõem essa
organização.
A ação desse grupo terminou influenciando a
doação de fundos da Alemanha para o processo demarcatório das áreas indígenas. Foi assim que, mesmo
com muito atraso e com o descumprimento das Disposições Transitórias da Constituição, que reconhecem o
direito originário dos índios às suas terras, esse processo deslanchou, graças à contribuição do governo
alemão para o processo demarcatório dessas áreas.
Fui convidado para falar sobre a nossa experiência
do Amapá. Fui Governador de 1995 a 2002, e lá nós
traduzimos, em políticas públicas, a tese do desenvolvimento sustentável. Implantamos várias políticas fundamentadas no equilíbrio destas três dimensões das
ações humanas: a atividade econômica, a preocupação
com o meio ambiente e a preocupação com a equidade social. É verdade que atravessamos o século XX
com o confronto permanente entre capital e trabalho,
desconhecendo os impactos provocados pela ação
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humana no meio ambiente e desconhecendo a capacidade de suporte do Planeta a essas ações. Já era
difícil a contradição entre capital e trabalho, e, agora,
entrou também o meio ambiente. Dessa forma, precisamos equacionar a entrada do meio ambiente. Com
meios finitos, não é possível continuar pressionando e
utilizando a energia da forma como estamos fazendo.
Apresentei o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, ditando as políticas econômicas de
valorização das comunidades locais e do adensamento
das cadeias produtivas de recursos da biodiversidade,
principalmente de alguns produtos que, nos últimos 15
anos, entraram no mercado com muita força, com escala, como é o caso do açaí e da castanha, que passaram a ser produzidos e industrializados localmente.
Também falei da área da educação. A ideia dessa mesa-redonda era a de, juntos, construirmos caminhos. Como é possível o Brasil e as comunidades
brasileiras cooperarem com as comunidades europeias na construção desse novo processo de desenvolvimento? Apresentei a possibilidade da educação
e falei de uma experiência pontual nossa, localizada
na foz do rio Amazonas, no arquipélago do Bailique,
que, ontem, foi objeto de uma reportagem no programa Fantástico da Rede Globo. Apresentei a educação
como meio revolucionário capaz de influenciar culturalmente essa mudança no sentido da construção de
novos paradigmas, na construção de um novo modelo
de desenvolvimento. A Escola Bosque do Bailique tinha
uma filosofia de construção do conhecimento baseada
no respeito, no reconhecimento da cultura, da história
e do meio ambiente local, somado ao conhecimento
universal. Essa somatória de saber proporcionava a
formação de jovens fiéis à comunidade em que vivem.
Ontem, não assisti ao programa Fantástico sobre o arquipélago do Bailique, mas soube que se falou de um jovem estudante que se dizia orgulhoso de
pertencer àquela comunidade. Ou seja, o método de
construção do conhecimento fundamentado na cultura
e na experiência dessas crianças faz cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação e com
sua cultura, faz cidadãos com a auto-estima elevada.
Portanto, fiquei muito feliz.
Na minha apresentação em Berlim, nessa primeira
mesa-redonda, discutimos a possibilidade da mudança na educação tanto na Alemanha, que necessita de
uma mudança profunda nos currículos educacionais e
nos próprios conteúdos, como no nosso País.
Também falamos da possibilidade de colaboração
em relação à economia. No dia seguinte, participei da
29ª Conferência das Nações Unidas, preparatória para
a Conferência Rio+20. Nessa Conferência de quarta-feira, nesse grande encontro realizado no Ministério
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das Relações Exteriores da Alemanha, aberto pelo
Vice-Ministro das Relações Exteriores, o segundo orador, representando o país sede da Rio+20, o Embaixador do Brasil Everton Vieira Vargas, pronunciou-se,
naquele momento, sobre os preparativos da Rio+20,
destacando a nossa experiência de construção de um
processo novo, de uma economia em equilíbrio com a
natureza e com a justiça social.
Nessa mesa-redonda da 29ª Conferência preparatória da Rio+20, tive oportunidade de escutar alguns palestrantes, alguns muito críticos em relação
aos resultados dessas Conferências, principalmente a
de Joanesburgo. Na Conferência de Joanesburgo, em
2002, os Estados Unidos, ainda sob o efeito da tragédia do ataque terrorista às Torres Gêmeas ocorrido em
2001, estavam contra tudo e contra todos. Por pouco,
não aprovaram uma resolução colocando a economia
e o comércio acima do meio ambiente, ou seja, eles
queriam inverter completamente os objetivos dessas
conferências, dando destaque ao comércio. Eles não
aceitaram participar e não ajudaram na construção
de uma proposta que pudesse viabilizar-se posteriormente. Portanto, praticamente, pelo que eu entendi, a
Conferência de Joanesburgo terminou em nada. Não
tivemos resultados. Agora, a expectativa é a Conferência Rio+20, em que se vai centrar o debate na necessidade do desenvolvimento sustentável.
Lá estava o Secretário-Executivo da Unep, órgão
das Nações Unidas que trata das atividades alternativas ao desenvolvimento, e deram algumas definições
de economia verde. A minha preocupação, na verdade,
seria saber o que pensam os países sobre a economia verde, porque há um certo receio entre nós, dos
países emergentes, de que a economia verde que os
países ricos querem é manter os sistemas de proteção
de suas economias e continuar estabelecendo regras
duras para nos manter distantes dos seus mercados.
A definição que eu ouvi é que a economia verde é um
sistema que pretende melhorar o bem-estar da humanidade e reduzir, evidentemente, os impactos na natureza. Agora, sobre como fazer essa economia verde,
eu entendi que ela é fundamentada nas tecnologias
de que eles já dispõem e que certamente tratarão de
nos repassar mais uma vez. Enquanto nós vendemos
grãos de soja, eles trocam pelo grão de soja produtos de ponta de altíssimo valor agregado, mantendo-nos permanentemente como países fornecedores
de matéria-prima, muito parecido com o que éramos
no período colonial. Mas também havia alguns palestrantes esperançosos de que alguns temas econômicos pudessem, de fato, ser debatidos na Conferência
do Rio e que houvesse uma aproximação entre Sul e
Norte, principalmente em relação às trocas desiguais
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que continuam desiguais tanto quanto eram no século
passado. Nós continuamos com um regime de troca
que não nos favorece.
Por último, em relação a essas duas mesas-redondas, na sexta-feira, tive oportunidade de conhecer
a Reserva da Biosfera de Spreewald, em um Estado
do antigo reino da Prússia, Potsdam. Fiquei muito admirado com o que vi.
É uma reserva de 50 mil hectares, uma reserva
da biosfera, com uma legislação clara, definida, com
leis. Tudo ali tem que ser usado de acordo com a lei.
A reserva tem 50 mil hectares. Vivem na reserva 55
mil pessoas. Essa área de Spreewald era na antiga
Alemanha Oriental. Então, era uma região, há vinte
anos, deprimida economicamente, e, com a criação
da reserva, com a mobilização e com a organização
da comunidade, eles passaram a desenvolver as atividades econômicas e deram um salto na economia.
Nessa região, existem quatro cidades e 40 vilas.
Além das atividades industriais – e todas elas
sob estrito controle, inclusive a agricultura é totalmente orgânica –, eu fiquei muito impressionado de ver a
capacidade de produção. Eu visitei uma cooperativa
agrícola, e eles são os maiores produtores. Eles produzem 25% do pepino consumido na Alemanha. São
produzidos nesse espaço e todo ele com agricultura
orgânica, sem utilização de adubos químicos, ou de
herbicidas, ou de inseticidas. O produto deles tem marca e tem alto valor no mercado. E eles recebem por
ano 5,5 milhões de turistas – uma população de 55 mil
habitantes recebe 5,5 milhões de turistas.
Lá, eu percorri um rio, e havia milhares de pessoas. Aliás, era na quinta-feira, feriado. Desculpem-me.
As pessoas estavam lá aproveitando o feriado para
passear na Reserva. Havia milhares de pessoas, e
eu não vi um lixo sequer jogado dentro do rio. Então,
há uma educação voltada para isto: as pessoas que
procuram as áreas rurais, essas áreas de reserva, sabem que têm que trazer de volta o seu lixo. E, visitando essa reserva, eu tive convicção do que aquilo que
nós estávamos desenvolvendo no Amapá, na década
de 90 – todas as orientações fundamentadas no uso
correto da natureza, a economia baseada na diversificação de produtos, na valorização dos recursos locais,
do adensamento da cadeia produtiva desses recursos
–, faria do Amapá se houvesse tido continuidade. O
problema é que nós não tivemos continuidade; pelo
contrário, tivemos um abandono.
Aquela escola, o povo brasileiro viu ontem, a
Escola Bosque, do Bailique, foi, de fato, construída
pela comunidade – mas evidentemente com recursos
públicos – até porque se valorizava a comunidade, a
iniciativa da comunidade. E não só foi construída pela
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comunidade, com matéria-prima da comunidade, como
todo o material didático usado pela escola, Senador
Cristovam, que é especialista na área de educação
– falo da Escola Bosque, do Bailique, lá na foz do rio
Amazonas – era retirado da natureza. Ao invés do
plástico e do isopor, usa-se o cipó, os frutos, a tinta
retirada da argila e também de frutos silvestres para
a produção de arte e cultura. Então, a valorização total da história, da cultura e também do meio ambiente
entrou naquela escola.
Infelizmente, esse projeto foi deixado de lado,
mas, neste momento, a universidade estadual, em
conjunto com as secretarias técnicas, a Secretaria de
Tecnologia e a Secretaria do Meio Ambiente, retomou o
projeto e vai reintroduzir o método socioambiental, que
é essa filosofia de juntar conhecimento, juntar saberes
e produzir um conhecimento que eleva a autoestima
de quem mora naquela região. Realmente é fantástico
ver os jovens que passaram e que continuam passando por aquela escola falarem de como eles vivem e
do que eles fazem.
Também a economia da região resistiu, ao longo
desses anos, por uma razão muito simples: nós introduzimos um sistema de financiamento de manejo de
açaizais. Hoje o açaí é um produto que entrou fortemente no mercado nacional e no mercado global; na
Alemanha se comercializa o açaí. E nós temos muitos
produtos que podemos industrializar – fazer sucos,
polpas – e colocar no mercado. O problema é que nos
falta conhecimento científico e meios financeiros para
que a gente possa acelerar esse processo.
Eu gostaria de ouvir o Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Capiberibe, eu conheci a experiência que o
senhor realizou no seu Governo. Eu a conheci por ler
e por ir lá, quando o senhor era Governador. Eu assisti ao seu discurso, uma parte pelo rádio e outra parte
aqui, e me lembrei que daqui a menos de um mês vamos realizar, no Rio de Janeiro, a chamada Rio+20,
em que se procuram caminhos para salvar o rumo que
a Humanidade está-se propondo, que é um desastre
completo, sob o ponto de vista da crise ambiental, sob
o ponto de vista da desigualdade, sob o ponto de vista da vulnerabilidade de qualquer lugar do mundo em
relação a qualquer outro, e eu temo que não se aproveitem experiências como a sua. Eu temo que, lá, os
chefes de Estado e de Governo fiquem discutindo pequenos detalhes sobre como fazer a solução mudar de
um automóvel com combustível gasolina para um com
combustível etanol, sem ir à profundidade da crise. Na
profundidade da crise está uma solução que o senhor
trouxe, que é a economia local. Nada talvez seja tão
grave para o meio ambiente como o atual sistema de
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produção, em que um litro de leite percorre milhares
de quilômetros entre a vaca que o produziu e a pessoa
que o consome. Nós comemos, para dar um exemplo,
aqui em Brasília, tomate produzido em Goiás, levado
para São Paulo e que vem para Brasília depois, por um
processo irracional, absurdo, embora mais lucrativo sob
o ponto de vista do grande capital. O que o senhor fez
foi buscar o local, buscar as soluções locais. É perfeitamente possível alimentar todas as crianças de uma
escola, como o senhor falou, com a produção local. É
perfeitamente possível ter os móveis necessários para
uma escola localmente. Não é possível ter, localmente, os computadores; não é possível ter, localmente, o
desenvolvimento dos softwares que são usados hoje,
mas, sob o ponto de vista da alimentação, dos bens
mais essenciais... O uniforme: aqui, no Brasil, está-se
comprando uniforme na China. Não só isso é um absurdo sob o ponto de vista do emprego no Brasil, um
absurdo sob o ponto de vista da balança comercial,
mas sob o ponto de vista ecológico. Mas é assim que
o grande capital prefere, porque, no final do ano, isso
se reflete como um lucro maior, mas com um prejuízo
maior para o próprio País e para o meio ambiente. Sua
experiência deveria ser levada, para que esses chefes
de Estado e de Governo que estão aí, reunindo-se,
percebam que têm de tomar medidas para incentivar a
economia local, que hoje se chama, também, economia
solidária, como forma de fazer funcionar a sociedade
e sair desse absurdo da ultra, supermovimentação
de mercadorias entre o produtor e o consumidor, sem
falar entre o produtor da matéria-prima, que vai para
longe, onde está o produtor do produto, e depois viaja
mais centenas e milhares de quilômetros até o consumidor. Tudo isso é uma demonstração da irracionalidade do sistema econômico atual, e o que o senhor
fez foi mostrar que existem alternativas de economias
racionalmente comprometidas através da primazia, do
incentivo, da organização da produção local.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Muito obrigado, Senador Cristovam. V. Exª tem inteira
razão: temos de aproximar produção do consumo. Essa
é a chave, e isso foi feito.
Lembro que exportávamos toda a castanha do
Pará, que dá em toda a Amazônia, inclusive na Amazônia boliviana. E essa castanha era exportada; e o
valor econômico que ficava para a comunidade local
era quase insignificante. A partir daí, passei a comprar toda a castanha para distribuir nas escolas. Pelo
menos, nossas crianças poderiam alimentar-se bem.
Depois, industrializamos essa castanha, retiramos a
polpa para fazer o biscoito, o óleo, óleo de mesa de
castanha, de excelente qualidade. Enfim, o que precisamos é definir políticas.
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Estou elaborando um projeto – está em fase de
finalização – para mudar a aplicação do FNO, Fundo
Nacional do Norte. Esse fundo, que dispõe hoje de valores elevados – possivelmente R$2 bilhões por ano –,
cujo agente financeiro é o Basa, financia o avanço da
fronteira agrícola. Ora, nós queremos mudar isso. Nós
queremos definir uma parte, que vai continuar financiando a pecuária; mas não a ampliação da fronteira
agrícola, não o desmatamento e, sim, o aumento da
produtividade por área. É possível dobrar a produção
só investindo em tecnologia de manejo. Então, precisamos fazer isso.
Outra parte do recurso seria para financiar a cadeia da biodiversidade, tanto dos recursos madeireiros
da floresta quanto dos recursos não madeireiros. E financiar o ecoturismo, enfim, várias outras atividades
de serviços possíveis na Amazônia. E uma parcela
desse dinheiro financiaria, com fundo de aval dos Estados, a pesquisa.
Portanto, esse é o aceno de política para a nossa região capaz de nos retirar desse enorme atraso
em que nos encontramos e que permite que a gente
atenda às demandas, ampliando a fronteira agrícola
para produzir commodities para exportação.
Sr. Presidente, o relatório que faço é um relatório muito positivo dos impactos provocados em Berlim.
No início de junho, nós vamos para a Itália, também
a convite, para debatermos e discutirmos temas que
serão todos trazidos para a Rio+20.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador João Capiberibe, que faz um
discurso sobre a defesa do Planeta e do meio ambiente.
Chamo, neste momento, a Senadora Vanessa
Grazziotin. (Pausa.)
Aproveito para registrar, Senadora Ana Amélia,
que já falou da tribuna, que já existe, à esquerda, uma
delegação de guerreiros e guerreiras do Aerus que vai
participar da audiência pública de amanhã. Há minutos,
recebi a confirmação de quem vai participar pela AGU.
Sejam bem-vindos! A Senadora Ana Amélia já
falou da tribuna sobre a vinda de vocês e sobre a importância da audiência pública de amanhã.
Como a Senadora Vanessa Grazziotin não se
encontra, Senador Acir Gurgacz.
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 acompanham, através da TV Senado e da
Rádio Senado, na última sexta-feira, no ciclo de debates e palestras da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, discutimos a infraestrutura rodoviária, aquaviária e ferroviária das regiões Norte e Centro-Oeste do
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País. Foi um debate muito rico, em que obtivemos um
verdadeiro diagnóstico destes três importantes modais
do transporte e da logística voltada para o setor agropecuário, bem como recebemos boas notícias sobre
investimentos no setor. Faz-se necessário um aumento de investimentos para dar vazão ao crescimento da
produção agrícola brasileira, que acontece não só na
região Norte, não só em Rondônia, mas também em
todo o nosso País.
Desde a década de 70 que a fronteira agrícola
brasileira tem se expandido para o Centro-Oeste e para
o Norte do País, mas a infraestrutura para atender os
produtores e o mercado regional não tem crescido na
mesma proporção, limitando o crescimento de toda
essa região e contribuindo para o aumento dos custos de produção e dos produtos que são produzidos
nessa região.
Temos uma malha rodoviária sucateada e estrangulada, a exemplo da BR–364, que não suporta mais a
grande quantidade de carretas que escoam a safra do
agronegócio. As hidrovias naturais oferecem boas condições de navegabilidade apenas no período de cheia,
pois não possuem sinalização e o tratamento adequado
da calha fluvial para que as barcaças manobrem com
segurança. Os nossos portos são antigos, pequenos
e com baixa capacidade de movimentação de cargas.
O último grande investimento em ferrovia na região ocorreu há mais de 100 anos, na construção da
Ferrovia Madeira Mamoré, que serviu para escoar a
produção de látex durante o ciclo da borracha já não
existe mais. A construção da Ferrovia de Integração
Centro-Oeste, que ligará Rondônia aos Estados de
Mato Grosso e Goiás, onde fará interligação com a
Ferrovia Norte-Sul, ainda nem começou e já apresenta
um atraso de doze meses em seu cronograma atual.
Esta obra faz parte do PAC e incluímos o trecho Porto Velho/Vilhena desta ferrovia, com as obras
iniciando na capital, no PPA 2012-2015. Confiamos
no anúncio feito pela presidenta Dilma de que esta é
uma obra prioritária para o País, pois ela resolverá o
gargalo rodoviário e abrirá novas oportunidades para
a nossa região.
Nós tivemos um trabalho grande para incluir no
PPA 2012-2015 a construção dessa ferrovia, partindo
de Porto Velho para o interior, de modo que, a cada
cem quilômetros, a ferrovia já estará sendo utilizada,
ao passo que, se iniciar de Vilhena até Porto Velho,
nós teríamos que aguardar o término para utilizar
essa ferrovia. Portanto, é uma obra importante. Vamos acompanhar todo o desenvolvimento, o projeto,
o planejamento, para que essa obra possa realmente
sair do papel, que não fique apenas no Plano Pluria-
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nual 2012-2015, que ela passe realmente a integrar a
infraestrutura brasileira. Essa obra faz parte do PAC.
Essa ferrovia, junto com as demais obras estruturantes de integração nacional e latino-americana, como
a Rodovia Interoceânica, a chamada Saída para o Pacífico, e a hidrovia do Madeira, são obras estratégicas
para a região Norte do País e que colocarão Rondônia
no centro logístico da América Latina.
Em nosso debate de sexta-feira, o presidente da
Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
José Ramos Torres de Melo Filho, apresentou dados
que classificam a infraestrutura brasileira entre as piores do mundo. O Brasil está em centésimo quarto lugar
no ranking internacional de qualidade de infraestrutura
e, segundo Melo, não há como o País sustentar seu
desenvolvimento sem uma rede de transportes intermodais, principalmente portos “de primeira categoria”.
Mesmo com o crescimento dos investimentos nos
últimos anos, por meio do PAC, o Brasil investe sequer
1% do PIB em infraestrutura, como chegamos a sugerir por meio de projeto de Lei que tramita nesta Casa.
O secretário de Política Nacional de Transportes do Ministério dos Transportes, Dr. Marcelo Perrupato e Silva, informou no debate que o Ministério
vem priorizando estudos e investimentos no transporte aquaviário, como na construção de eclusas no rio
Tocantins. Ele detalhou alguns dos projetos do Plano
Nacional de Logística de Transportes e ressaltou que
a infraestrutura nacional precisa ser encarada pelos
governantes como uma questão de Estado, e não de
governo ou de política partidária. Com a atual logística,
disse o representante do Ministério dos Transportes, o
Brasil nunca vai conseguir passar de sexta economia
do mundo para ser a quinta ou a quarta. Portanto, os
investimentos no setor devem ser tomados como uma
prioridade nacional.
O superintendente de Navegação Interior da
Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Dr. Adalberto Tokarski, disse que o Brasil deve dar prioridade
para as hidrovias, assim como o faz a agência reguladora. Segundo ele, trata-se de um transporte menos
poluente e mais barato para o escoamento da produção agrícola. Concordamos com o superintendente da
Antaq e, por isso, levantamos esse debate e estamos
cobrando mais investimentos no setor.
Em 2011, segundo dados da Antaq, a navegação
interior no Brasil transportou pouco mais de setenta
milhões de toneladas de produtos agrícolas, mas o
potencial hidroviário é muito acima desse número. O
País tem cerca de 63 mil quilômetros de rios navegáveis, mas apenas treze mil quilômetros são usados
atualmente.
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Nos Estados Unidos, apenas no rio Mississipi,
320 milhões de toneladas de produtos agrícolas são
escoadas anualmente, enquanto que, em todos os rios
brasileiros somados, o transporte mal chega a 100
milhões de toneladas anuais. Essa situação é muito
ruim para um país de dimensões continentais como o
Brasil, que conta com uma generosa malha hidroviária.
Além do mais, com poucos investimentos em hidrovias, numa comparação com os investimentos necessários para melhorar e ampliar as rodovias ou ferrovias, o País conseguirá dobrar sua malha hidroviária.
Precisamos aproveitar os novos empreendimentos
hidrelétricos no País, principalmente na região Norte,
para potencializar o transporte hidroviário. As hidrelétricas podem e devem ter eclusas que facilitem a navegação interior, proporcionando o uso múltiplo dos rios.
A boa notícia para Rondônia ficou por conta do
Diretor de Infraestrutura Aquaviária do Dnit, Adão Magnus Marcondes Proença, que anunciou investimentos
para reforma e ampliação do Porto Organizado de
Porto Velho. Conforme o Diretor do DNIT, o edital de
licitação para as obras de infraestrutura no atual porto e para a compra de equipamentos sairá até o final
de junho. A dragagem do rio Madeira, conforme Adão
Proença, também ocorrerá ainda este ano. Segundo
ele, a previsão de investimentos é de R$5 milhões
para equipamentos e de R$22 milhões para as obras
de infraestrutura no atual porto.
Além do anúncio dos investimentos no atual porto,
o diretor do Dnit também confirmou que, até 30 de dezembro, o Governo irá licitar o projeto do novo terminal
de cargas de Porto Velho, que será construído a cerca
de quinze quilômetros do atual, rio abaixo.
O Diretor Presidente da Sociedade de Portos e
Hidrovias do Estado de Rondônia, Dr. Ricardo de Sá
Vieira, que participou do ciclo de debates, relatou os
estragos e prejuízos causados pela força das águas do
Madeira nos últimos dias, que forçaram a paralisação
das atividades por dois dias, e ficou confiante com os
anúncios feitos pelo Dnit.
Hoje, Rondônia exporta carne e madeira pelo
Porto de Paranaguá e algodão pelo Porto de Belém
por falta de infraestrutura no porto de Porto Velho. O
valor gasto com o transporte rodoviário triplica os custos produzidos na nossa região.
As melhorias em nosso porto estão sendo anunciadas desde 2007, e creio que agora sairão do papel.
Não podemos mais conviver com a falta de um planejamento estratégico e de visão de futuro. As hidrovias
e ferrovias precisam ser encaradas como vetores de
desenvolvimento regional e de alavancagem do agronegócio, da indústria e do desenvolvimento humano.
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Nós precisamos, mais do que nunca, dessas obras
de infraestrutura para hidrovia, ferrovia, mas, principalmente, da restauração ou da reconstrução da BR–364,
que é um dos maiores problemas que temos hoje. A
BR–364 é a única ligação que temos dessa região da
Amazônia, que inclui Rondônia, Acre, Amazonas e
Roraima, com o centro do País. Não podemos deixar
que essa rodovia se acabe, como vem acontecendo.
A licitação já se encontra, como se diz, na rua,
mas precisamos acelerar, de fato, para que possamos
restaurar a nossa BR, enquanto a nossa ferrovia não
acontece.
Era isso que eu tinha a tratar nesta tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador, permite-me um pequeno aparte?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pois
não, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É
para cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, dizer que o
senhor traz uma preocupação fundamental para todos
nós. Inclusive, vou pedir para falar, daqui a pouco, em
nome da Liderança, e o Líder é o senhor. Na verdade, vou falar em meu nome, mas usando o espaço da
liderança, sobre os riscos que atravessa a economia
brasileira daqui para frente. Nós estamos bem, mas
não vamos bem, se olhamos os diversos impedimentos que temos adiante e que precisamos solucionar.
Há uma quantidade de entulhos, que, ou eliminamos,
ou a economia brasileira vai sofrer o que os países
europeus estão sofrendo agora, depois de anos de
uma euforia tão grande quanto a brasileira. Do mesmo
jeito, Senador Paim, que o Brasil está cheio de turistas em Nova York, até há três ou cinco anos, eram os
espanhóis aqui, eram os portugueses, não só como
turistas, mas como investidores. De repente, isso some.
Nós temos de aproveitar a lição deles, para fazer o
dever de casa, evitando que isso aconteça conosco.
Em um dos assuntos o senhor tocou: a necessidade
de infraestrutura, que permita o escoamento da nossa
produção, que permita que a produção brasileira não
fique com custo elevado, o chamado custo Brasil. Eu
parabenizo V. Exª pelo discurso e creio que esse é um
tema que deveria estar presente nesta Casa em todos
os momentos. Nós temos de sair deste ufanismo de
que tudo está indo bem, sermos realistas de que as
coisas não estão mal, mas olharmos e percebermos
os diversos entulhos que estão adiante, atrapalhando
o caminho da economia brasileira, e que nem sempre
é percebido, até mesmo por causa desse ufanismo de
que agora somos ricos. Parabéns pelo seu discurso.
Espero que outros reajam, trazendo posições e suges-
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tões para não sermos mais um, como foram os países
europeus nesses últimos três anos.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.
De fato, a produção agrícola brasileira tem crescido muito além da capacidade que temos de transporte, em função da nossa infraestrutura. O momento
é importante e o Brasil precisa acordar para fazer os
investimentos necessários, investimentos que foram
feitos no Rio Grande do Sul.
A BR–101 ainda não está duplicada de Porto
Alegre até Florianópolis. Essas obras de infraestrutura,
portanto, são muito importantes. Elas precisam acontecer e são de responsabilidade do Governo. É política
pública, é política de governo que tem acontecer de
norte a sul do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Acir Gurgacz.
Pela permuta feita, agora fala a Senadora Vanessa Grazziotin.
Senador Pedro Simon.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Cristovam, antes, pela ordem.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para
pedir a minha inscrição pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Será assegurado a V. Exª falar pela Liderança do PDT.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim; Srªs
e Srs. Senadores, companheiros e companheiras, venho a tribuna nesta segunda-feira para falar um pouco
daquilo que foi a realização da nossa 2ª Conferência
Nacional sobre Emancipação da Mulher. Eu aqui me
refiro à Conferência Nacional do Partido Comunista
do Brasil – PCdoB, que é o partido a que pertenço,
Sr. Presidente.
Parece estranho um partido que valoriza tanto,
Senador Cristovam Buarque, a participação das mulheres não só na política, mas na vida da sociedade
brasileira, assim como no mundo inteiro, estar realizando somente agora a sua segunda conferência. E
vou falar a respeito disso.
Quero dizer que também é muito recente o fato
de termos determinado cotas internas, partidárias, em
relação ao gênero. Mas a falta da determinação dessa
política de cotas dentro do partido nunca se mostrou
um empecilho para a participação das mulheres, por-
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que o PCdoB é hoje, no Brasil, o partido que tem a
maior proporção de mulheres que atuam na política.
Para que V. Exª tenha uma ideia, Senador Paulo Paim, dos 15 Deputados que elegemos nas últimas eleições, seis foram mulheres, atingindo assim
um percentual de pouco mais de 40%, em torno de
40%, um percentual perseguido no mundo inteiro para
participação das mulheres na representação política.
Assim tem sido em toda história de nosso partido,
porque internamente não só valorizamos muito, mas
incentivamos muito uma participação mais efetiva da
nossa militância feminina. Temos o entendimento claro de que as transformações da sociedade, de que
os avanços econômicos, políticos e sociais do Brasil,
assim como de qualquer outro país, de qualquer outra nação, só se viabilizarão com a presença e com a
participação efetiva dessa metade da população que
é a metade feminina.
Neste último final de semana, a partir da sexta-feira, dia 18, à noite, fizemos a abertura de nossa 2ª
Conferência, que se seguiu durante o sábado e o domingo aqui na Capital Federal.
Na mesa de abertura, estava lá, representando
o Governo Federal, a própria Presidenta Dilma e a
Ministra titular da Secretaria dos Direitos da Mulher,
Ministra Eleonora Menicucci. Ela fez um belo pronunciamento, não apenas colocando na ordem do dia a
luta das mulheres, mas lembrando muito a participação feminina nos momentos mais duros de nosso País,
principalmente no período da resistência à ditadura e
da luta pelo restabelecimento da democracia, vez que
ela própria, Ministra Eleonora, era uma militante estudantil, foi parceira do presidente nacional do PCdoB,
Renato Rabelo, na direção do movimento estudantil.
Ela, a própria Presidenta Dilma e outras lutadoras, mulheres corajosas brasileiras, tiveram que se ausentar,
ou foram presas, ou torturadas.
Então, no sábado, houve uma abertura da conferência muito simbólica, à qual se seguiu, nos dois dias
seguintes, uma série de debates intensos e profundos
acerca da situação da mulher e dos mecanismos para
superar esses problemas.
Nós mobilizamos, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, durante o período de preparação da conferência,
em torno de 500 mil mulheres no Brasil inteiro, em todas as unidades da Federação, assim como todas as
unidades da Federação estavam presentes em nossa
segunda conferência nacional.
De forma inédita, estabelecemos cotas, Senador
Paim, para essa conferência, quotas de gênero: mínimo de 30% e máximo de 50%. De forma inédita, desta
vez, foi uma cota aplicada para os homens, porque o
debate sobre a situação da mulher, sobre a questão de
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gênero, não deve ser um debate de interesse só das
mulheres. Ao contrário, deve ser um debate do qual
os homens participem cada vez mais, porque são os
homens que têm de nos ajudar na luta pela emancipação. Então, nós estabelecemos uma cota mínima de
30% e máxima de 50%, daí a presença significativa,
importante, dos homens também, de todos os Estados
brasileiros, nessa nossa segunda conferência.
Ontem, domingo, nós aprovamos um manifesto
denominado O Brasil para as Brasileiras e, no final,
deliberamos e aprovamos em votação secreta – assim
determina o estatuto do Partido Comunista do Brasil –
o Fórum de Mulheres do PCdoB.
Diz o documento aprovado, Sr. Presidente, que
há um acúmulo de conquistas e avanços de direitos
e políticas públicas mais incisivas na perspectiva de
gênero. Porém – destacamos ainda –, há um longo
caminho para que sejam superados os problemas que
ainda colocam as mulheres em condição de opressão.
Nesse sentido, debatemos a situação com muita
preocupação, por exemplo, da violência contra a mulher.
Os dados são críticos e apontam para uma violência
grave que acomete mulheres de todas as idades em
nosso País.
Por exemplo, a cada duas horas, Sr. Presidente, uma brasileira é assassinada, e o Brasil possui o
sétimo maior índice mundial de assassinatos de mulheres. Além disso, a cada cinco minutos, uma brasileira é agredida no Brasil. Somente no ano passado,
foram registradas 48 mil agressões contra mulheres,
das quais 68,8%, ou seja, quase 70%, aconteceram
no âmbito doméstico, e quase 30% foram praticadas
pelo marido ou pelo companheiro.
Isso, por si só, explica o porquê da existência
de uma lei no Brasil como a lei denominada Maria da
Penha, que é a lei que tipifica a violência sofrida no
âmbito doméstico. Exatamente no lugar onde a mulher, a menina, a adolescente deveria estar protegida,
infelizmente, ela é agredida.
E nesse contexto, Sr. Presidente, é que eu faço
questão de ler aqui desta tribuna a íntegra de um manifesto que nós aprovamos, por unanimidade, denominado “O Brasil para as brasileiras”, o qual eu solicito que V. Exª encaminhe para compor os Anais do
Senado Federal.
Diz o seguinte o nosso manifesto:
O Partido Comunista do Brasil realiza a 2ª
Conferência Nacional sobre a Emancipação da
Mulher no momento em que se celebram os 80
anos do voto feminino e a conquista da eleição
da primeira [mulher] presidente [do nosso País]
do Brasil.
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Durante mais de dois meses, mobilizamos
5 mil militantes, mulheres e homens, de todos os
estados brasileiros, para o debate sobre a emancipação das mulheres e o seu significado para o
avanço da sociedade contemporânea e para o
projeto socialista.
Um Brasil com equidade entre homens e
mulheres é parte do projeto de desenvolvimento
com promoção da distribuição de renda, a valorização do trabalho, a ampliação da democracia e
a superação das desigualdades e discriminações
de todos os tipos.
Não haverá avanço civilizacional no País
enquanto não houver ruptura nos padrões vigentes na vida das brasileiras. Acumulam-se
conquistas e avanços de direitos e políticas públicas mais incisivas na perspectiva de gênero,
mas o caminho ainda é longo na superação das
expressões cotidianas da opressão à qual continuam submetidas as mulheres.
A histórica sub-representação feminina nas
esferas de decisão na sociedade constitui uma
das limitações democráticas do País. As brasileiras são mais da metade da população, maioria
do colégio eleitoral, mas representam [somente]
8,7 % da Câmara de Deputados e [quase 15%]
no Senado Federal. No Legislativo Estadual são
apenas 12,85%, e as prefeitas correspondem
apenas a [pouco mais de] 9,2% entre os gestores municipais.
A participação das mulheres na vida pública acontece mantendo-se as desigualdades. As
brasileiras representam [mais de] 41,7% da população economicamente ativa, porém mais da
metade das trabalhadoras urbanas e rurais não
usufruem o direito à aposentadoria por tempo de
serviço em decorrência de constituírem a maioria
do contingente de trabalho informal. Persistem as
diferenças salariais entre homens e mulheres,
exercendo [muitas vezes] as mesmas funções.
Ou seja, as diferenças salariais, de quase 30%,
entre homens e mulheres não decorrem apenas porque as mulheres ocupam os cargos mais precarizados, não; elas ocorrem, boa parte das vezes, também
no cumprimento de funções e tarefas iguais, Sr. Presidente. Então, não podemos mais aceitar conviver
pacificamente ou passivamente com essa realidade.
A ampliação da participação das brasileiras no mercado de trabalho, muitas vezes
sendo as principais responsáveis pela renda
familiar, acontece, mantendo prioritariamente
para as mulheres as atribuições do cuidar dos
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filhos e filhas e das tarefas domésticas. A média
masculina de ocupação de tarefas domésticas
alcança 4,3 horas semanais; já a das mulheres
é de 18,3 horas semanais
E o nosso manifesto fala claramente da dupla ou
tripla jornada de trabalho, pois, em que pese sermos
quase 42% da população economicamente ativa no
Brasil, ainda somos obrigadas a desempenhar quase que com exclusividade as tarefas domésticas, Sr.
Presidente.
As violências contra as mulheres são
faces da opressão. A cada duas horas, uma
brasileira é assassinada no Brasil. O Brasil
possui o sétimo maior índice mundial de assassinato de mulheres. A cada cinco minutos,
uma brasileira é agredida. Repito esses dados.
Foram registradas, no ano passado, 48 mil
agressões contra mulheres, das quais [repito]
quase 70% aconteceram no âmbito doméstico
e quase 30% foram cometidas por maridos ou
companheiros.
A vulnerabilidade se acentua na saúde.
Quinhentas mil mulheres morrem anualmente
durante a gravidez e o parto, no País. [Vou repetir: quinhentas mil mulheres morrem, anualmente, ou na gravidez, ou no parto, em nosso
País.] A cada dia, mil brasileiras morrem durante o parto. Duzentas mil morrem durante
o ano, em consequência do aborto inseguro.
Na educação, as desigualdades também se expressam. As brasileiras são ainda
a maioria dos 15 milhões de analfabetos. Ao
tempo em que 61% do contingente que conclui
o ensino superior são mulheres, perpetua-se
uma educação discriminatória, sexista, racista,
homofóbica e lesbofóbica.
As desigualdades de gênero e as discriminações se apresentam, em especial, sobre
as mulheres negras, gerando obstáculos ainda
maiores para essas brasileiras, cuja opressão
também guarda relação com a história da formação da sociedade brasileira.
A seguir, Sr. Presidente, no meu pronunciamento,
eu destaco alguns pontos que nós entendemos como
importantes, muito importantes de serem atacados, ou
seja, de serem enfrentados por parte do Poder Público
e também por parte do Parlamento.
Quero dizer que, no seio da sociedade civil, a cada
dia ganha mais força a organização das mulheres. E
repito aqui o que já dissemos na presença da própria
Presidenta Dilma, quando veio comemorar o dia 8 de
março, fazendo uma reflexão com as mulheres brasi-
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leiras, a sociedade brasileira, dentro do Parlamento
brasileiro. Aqui, a Presidenta destacou que sua luta
prioritária é não só o combate às desigualdades sociais, mas o combate também a outras desigualdades
que, infelizmente, tanto marcam a nossa população, e
colocou a desigualdade racial como uma prioridade,
assim como a desigualdade de gênero.
Sr. Presidente, é difícil fazermos a leitura de que,
ao passo que mais de 60% dos diplomas de ensino
superior são conferidos a mulheres, por outro lado, a
educação brasileira ainda é discriminatória: mantém a
maioria dos analfabetos como mulheres. Isso por quê?
Porque as mulheres que têm condições de se dedicar
mais são mulheres não só lutadoras, mas mulheres
que não somam esforços; são mulheres que, muitas
vezes, passam a noite em claro para fazerem tudo o
que têm de fazer dentro de casa, tudo a favor da sua
família, mas também se dedicam ao estudo, ao seu
próprio crescimento profissional.
Não é à toa que dizem as mães que, entre os
filhos pequenos, meninos e meninas, as que dão menos trabalho são as meninas. Mas isso ainda é fruto
muito da educação machista, sexista, que se dá a essas mulheres, porque é à mulher que se cobra ajudar
a mãe dentro de casa, e não ao homem, enquanto
deveria ser o homem cobrado, o menino, tanto quanto a menina é cobrada para arrumar a cama, quando
acorda, antes de ir para a escola, ou para chegar cedo
em casa, porque tarde da noite a rua já se torna perigosa. Cobra-se muito isso das meninas e muito pouco
se cobra dos meninos. Então, essa forma diferenciada
como a sociedade trata homens e mulheres contribui
muito para a manutenção da desigualdade!
E, para superar todo esse arcabouço cultural de
que somos herdeiros e ainda mantemos, Sr. Presidente,
as políticas públicas são, sem dúvida nenhuma, fundamentais. Políticas públicas, primeiro, que desobriguem
as mulheres dos afazeres domésticos, porque o sinônimo de cuidado é mulher. O sinônimo de cuidador é
mulher também, porque a mulher é a profissional competente hoje, 42% quase, 42% da população economicamente ativa é mulher, é do sexo feminino, mas são
elas que, quase que sozinhas, cuidam dos afazeres
domésticos sem qualquer remuneração, Sr. Presidente.
Então, políticas públicas que desobriguem mais
a mulher de fazer tarefas que fazem ainda sozinhas
são muito importantes. Daí que nós entendemos que
toda mulher tem que ter direito a uma máquina de lavar roupa na sua casa, tem que ter direito a ter uma
creche pública para colocar o seu filho e saber que,
enquanto ela trabalha, lá está ele com total segurança,
bem atendido e bem orientado.

460

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

É nesse sentido que a nossa conferência, a 2ª
Conferência, aprovou um conjunto de elementos que
consideramos prioridades. E vou ler alguns deles, Sr.
Presidente:
1. acelerar o caminho para o novo projeto de desenvolvimento que contemple as
mulheres e a promoção de políticas de Estado visando a superação das desigualdades
sociais e de gênero;
2. avançar na superação da sub-representação feminina, promovendo a participação
das mulheres nos espaços públicos de poder;
3. estender a política de creches para
todo o País, a exemplo do programa Brasil
Carinhoso, contribuindo decisivamente para a
autonomia e para que as mulheres possam se
liberar para a luta pela superação dos padrões
atuais de atribuições de gênero na sociedade;
4. consolidar políticas de combate à violência contra as mulheres, que hoje está expressa na conquista da Lei Maria da Penha;
implementar e fortalecer também o Sistema
Único de Saúde, em especial fortalecer a política de atenção integral à saúde da mulher, para
que também sejam garantidos, na plenitude, os
direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.
5. promover uma educação de qualidade, inclusiva e não discriminatória; conquistar
a equidade de gênero no trabalho; implementar a Política de Trabalho Decente e a jornada
de trabalho de seis horas para que mulheres
e homens possam desfrutar do ambiente doméstico e do tempo da vida social, familiar e
pessoal.
Aí, Sr. Presidente, o manifesto continua. Peço que
S. Exª considere como lido, na íntegra, mais do que
um pronunciamento, esse manifesto que aprovamos
durante nossa 2ª Conferência.
Se V. Exª me permitir falar um minutinho a mais,
como V. Exª já fez no início do seu pronunciamento,
eu gostaria fazê-lo agora, no final: quero destacar a
passagem do Dia do Defensor Público.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Já dei mais tempo a V. Exª. Dei mais três minutos,
vou dar mais dois; serão cinco.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Não precisa.
Não pude estar presente, pela manhã, durante a
sessão de homenagem. Estive em todos os anos anteriores, mas neste momento rendo minhas homenagens
a todos os defensores e defensoras públicas do País.
Até acho que as mulheres representam um maior nú-
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mero nessa categoria, não tenho certeza. Mas, como
em todas as outras categorias cujo concurso público
é a porta de entrada, as mulheres já estão superando.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – No Rio Grande do Sul, com certeza.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – No meu Estado também, por isso falei, Sr. Presidente. As mulheres já estão superando os homens.
Quero dizer, Sr. Presidente, que o trabalho da Defensoria Pública é reconhecido por todos aqueles que
conhecem efetivamente esse trabalho como o núcleo,
o cerne, o coração da Justiça. Os defensores públicos
são a garantia maior do princípio constitucional da
igualdade de todos perante a lei, Presidente. Nossa
sociedade, infelizmente, é marcada pela desigualdade.
O que é um defensor público senão o advogado
dos pobres? O advogado que aqueles de menor poder aquisitivo precisam acessar para representá-los e
defendê-los e não têm condições econômicas. Penso
que a categoria mais do que merece a homenagem:
merece, de nossa parte, a continuidade da luta para
que possamos aprovar alguns dos projetos de seu
interesse.
Quero dizer, Sr. Presidente, que a Emenda Constitucional nº 45, aprovada no ano de 2004, a emenda de
reforma do Judiciário, reconheceu e garantiu avanços
para as defensorias; entretanto, apenas para as Defensorias Públicas do Estados, garantindo-lhes autonomia funcional e administrativa. Precisamos promover
esse mesmo direito, esse mesmo avanço em relação
à Defensoria Pública da União e do Distrito Federal.
Daí eu ter apresentado um projeto de emenda à
Constituição, não apenas eu, mas várias Senadoras,
Senadores, Deputadas e Deputados que também têm
projetos que vão neste mesmo sentido: garantir a autonomia administrativa funcional à Defensoria Pública
da União e do Distrito Federal.
Penso que essa é a melhor forma de homenagear essa importante categoria. E, repito, sem ela não
podemos afirmar que a justiça seja exercida na sua
plenitude em nosso Brasil ou que seja uma justiça que
alcança a todos.
Muito obrigada, Senador Paim.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DA SRª SENADORA VANESSA
GRAZZIOTIN.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PC do B –
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, O PCdoB realizou
aqui em Brasília, neste final de semana, a Segunda
Conferência Nacional sobre a Emancipação da Mulher, um evento que mobilizou em todo o país cerca

MAIO 2012

20096 Terça-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de 15 mi! militantes. De forma inédita, nosso partido
estabeleceu cota para a participação dos homens na
reunião, sendo no mínimo de 30% e o máximo de 50%
da presença masculina. Independente disso foi grande
o interesse dos comunistas homens sobre os debates.
No encontro, aprovamos o manifesto “O Brasil
para as brasileiras”. O documento expressa as principais reivindicações da Conferência. Depois de sua
aprovação, foi eleito em votação secreta o Fórum de
Mulheres do PCdoB.
Diz o documento aprovado que há um acúmulo
de conquistas e avanços de direitos e políticas públicas mais incisivas na perspectiva de gênero. Porém,
há um longo caminho para que sejam superados os
problemas que ainda colocam as mulheres em condições de opressão.
Nesse sentido, debatemos com deveras preocupação a situação da violência contra a mulher. Os dados são críticos nessa área. Por exemplo, a cada duas
horas uma brasileira é assassinada e o Brasil possui o
sétimo maior índice mundial de assassinato de mulheres. Além disso, a cada cinco minutos uma brasileira é
agredida. Somente no ano passado, foram registrados
48 mil agressões contra mulheres, das quais 68,8%
aconteceram em âmbito doméstico e quase 30% foram
praticadas pelo marido ou companheiro.
Nesse contexto, passo a ler na íntegra o manifesto “O Brasil para as brasileiras”:
“O Partido Comunista do Brasil realiza a
2ª Conferência Nacional sobre a Emancipação
da Mulher no momento em que se celebra os
80 anos do voto feminino e a conquista da eleição da primeira presidente do Brasil.
Durante mais de dois meses, 15 mil militantes, mulheres e homens, de todos os estados brasileiros, se mobilizaram para o debate
sobre a emancipação das mulheres e o seu
significado para o avanço da sociedade contemporânea e para o projeto socialista.
Um Brasil com equidade entre homens
e mulheres é parte do projeto de desenvolvimento com promoção da distribuição de renda, a valorização do trabalho, a ampliação da
democracia e a superação das desigualdades
e discriminações de todos os tipos.
Não haverá avanço civilizacional no país
enquanto não houver ruptura nos padrões vigentes na vida das brasileiras. Acumulam-se
conquistas e avanços de direitos e políticas públicas mais incisivas na perspectiva de gênero,
mas o caminho ainda é longo na superação
das expressões cotidianas da opressão a qual
continuam submetidas as mulheres.
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A histórica subrepresentação feminina
nas esferas de decisão na sociedade se constitui uma das limitações democráticas do país.
As brasileiras são mais da metade da população, maioria do colégio eleitoral, mas representam apenas 8,7 % da Câmara de Deputados
e 14,8% do Senado Federal. No Legislativo
Estadual são apenas 12,85% e as prefeitas
correspondem apenas a 9,2% entre gestores
municipais.
A participação das mulheres na vida pública acontece mantendo as desigualdades. As
brasileiras representam 41,7% da população
economicamente ativa, porém mais da metade das trabalhadoras urbanas e rurais não
usufruem o direito à aposentadoria por tempo
de serviço em decorrência de constituírem a
maioria do contingente de trabalho informal.
Persistem as diferenças salariais entre homens
e mulheres, exercendo as mesmas funções.
A ampliação da participação das brasileiras no mercado de trabalho, muitas vezes
sendo as principais responsáveis pela renda
familiar, acontece mantendo prioritariamente
para as mulheres as atribuições do cuidar dos
filhos e filhas e as tarefas domésticas. A média
masculina de ocupação de tarefas domésticas
alcança 4,3 horas semanais, já das mulheres
é de 18,3 horas semanais.
As violências contra as mulheres são
faces da opressão. A cada duas horas uma
brasileira é assassinada. O Brasil possui o
sétimo maior índice mundial de assassinato
de mulheres. A cada cinco minutos uma brasileira é agredida. Foram registradas, no ano
passado, 48 mil agressões contra mulheres
das quais 68,8% aconteceram em âmbito doméstico e quase 30% foram praticadas pelo
marido ou companheiro.
A vulnerabilidade se acentua na saúde.
Quinhentas mil mulheres morrem anualmente
durante a gravidez e parto no país. A cada dia,
mil brasileiras morrem durante o parto. Duzentas mil morrem por ano em conseqüência de
aborto inseguro.
Na educação as desigualdades se expressam. As brasileiras são ainda a maioria
dos 15 milhões de analfabetos, Ao tempo em
que 61% do contingente que conclui o ensino
superior são mulheres, se perpetua uma educação discriminatória, sexista, racista, homofóbica e lesbofóbica.
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As desigualdades de gênero e as discriminações se apresentam em especial sobre
as mulheres negras, gerando obstáculos ainda
maiores para essas brasileiras, cuja opressão
também guarda relação com a história da formação da sociedade brasileira”.
A seguir nosso manifesto elenca como pontos
principais de superação:
– Acelerar o caminho para o novo projeto de desenvolvimento que contemple as mulheres e promova políticas de Estado visando
a superação das desigualdades sociais e de
gênero;
– Avance na superação da subrepresentação feminina promovendo a participação
das mulheres nos espaços públicos de poder;
– Estenda a política de creche para todo o
país, a exemplo do Programa Brasil Carinhoso,
contribuindo decisivamente para a autonomia
e para que as mulheres possam se liberar para
a luta pela superação dos padrões atuais de
atribuições de gênero na sociedade;
– Consolide a política de combate à violência sobre as mulheres, expressa na atualidade na conquista da Lei Maria da Penha;
implemente o fortalecimento do SUS, em especial da política de atenção integral à saúde
da mulher e da garantia dos direitos sexuais
e dos direitos reprodutivos e;
– Promova uma educação de qualidade,
inclusiva e não discriminatória; conquiste a
equidade de gênero no trabalho, implemente
a Política de Trabalho Decente e a jornada de
trabalho de 6 horas para que mulheres e homens possam desfrutar do ambiente doméstico do tempo da vida social, familiar e pessoal.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,,
o PCdoB considera que as eleições de 2012 são momento especial para ampliar o debate sobre políticas
públicas locais que contemplem as brasileiras e para
a conquista da ampliação da representação feminina
nas câmaras municipais e nas prefeituras.
As limitações do sistema político brasileiro agravam os obstáculos de inserção das mulheres na política
e apontam para a premente necessidade da diminuição
da força do poder econômico com o estabelecimento
de financiamento público de campanha e para a realização de uma Reforma Política que garanta lista
partidária pré-ordenada com alternância de gênero.
Conclui o manifesto:
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“O PCdoB, ao celebrar os 90 anos de
sua fundação, conclama as brasileiras e os
brasileiros a lutarem pelo desenvolvimento e
avanço democrático do pais, a trilharem o caminho de luta pelo socialismo com equidade
de gênero, rumo a uma sociedade justa, livre
e igualitária”.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PC do B –
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, estamos aqui reunidos para prestar uma justíssima homenagem a uma das
categorias profissionais mais importantes em qualquer
Estado democrático de Direito: os defensores públicos.
Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o
Senador Gim Argello pela iniciativa de requerer uma
sessão especial, que, além de oportuna, vem ao encontro de algumas das minhas próprias iniciativas aqui
no Senado, como mostrarei mais adiante.
Em minha opinião, Sr. Presidente, o trabalho da
Defensoria Pública é o núcleo, o cerne, o coração da
Justiça. Os defensores públicos são a garantia maior
do princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei. Vivemos, infelizmente, em uma sociedade
desigual – as oportunidades são desiguais, as rendas são desiguais, e o acesso à justiça também seria
brutalmente desigual se não existisse a Defensoria
Pública, cuja função primordial – prestar assistência
jurídica integral e gratuita aos menos afortunados – é
de uma nobreza encontrada em não muitas profissões.
Essa nobreza, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
ganha em nosso País um caráter de abnegação, de
sacrifício e de entrega, diante das condições de trabalho enfrentadas pelos defensores públicos no Brasil.
Em primeiro lugar, a categoria está, de certo
modo, dividida. A Emenda Constitucional n° 45, de 2004,
que ficou conhecida como a Reforma do Judiciário,
representou algum avanço para as Defensorias, mas
apenas para as Defensorias Públicas dos Estados. A
redação dada pela EC nº 45/2004 ao artigo 134 assegurou, às Defensorias Públicas Estaduais – e apenas
a elas –, autonomia funcional e administrativa, além
da iniciativa de sua proposta orçamentária. Não há
menção, nesse caso específico, à Defensoria Pública
da União e do Distrito Federal.
Essa omissão, Sr. Presidente, aos meus olhos,
carece de justificação. A Defensoria Pública da União
é um dos órgãos mais ativos do Judiciário brasileiro.
Ela é composta por um grupo de 480 defensores e defensoras que, contra todos os obstáculos e superando uma série de adversidades, realizam mais de um
milhão de atendimentos por ano, em condições muito
longe das ideais.
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Fortalecer a DPU e dar melhores condições de
trabalho aos defensores e defensoras federais significa
prestigiar e valorizar uma das mais importantes carreiras do serviço público brasileiro e, principalmente,
garantir à população mais carente o direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário. De nada adianta garantir assistência jurisdicional aos mais carentes
se essa assistência não for prestada por profissionais
competentes, capacitados e felizes com as ferramentas
e as condições de trabalho a seu dispor.
Com essas questões em mente, apresentei a
Proposta de Emenda à Constituição n° 82, de 2011,
por meio da qual proponho que se estendam, à Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, todas
as garantias de autonomia funcional, administrativa e
orçamentária concedidas às Defensorias Estaduais
pela Reforma do Judiciário de 2004. Acredito que esse
seja um passo modesto, mas fundamental para que
se inicie um processo de fortalecimento da DPU, que,
a partir dessa conquista de autonomia, terá melhores
condições de planejar suas ações, organizar suas receitas e despesas e alcançar seus objetivos funcionais.
A PEC 82/2011 foi apresentada ao Senado Federal no fim de agosto do ano passado e imediatamente
enviada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Na CCJ, a PEC recebeu parecer favorável no
dia 9 de novembro de 2011, e, no momento, aguarda
inclusão na ordem do dia do Plenário do Senado.
Acredito, Sr. Presidente, que esta sessão especial é um momento particularmente oportuno para que
depositemos nosso apoio a essa PEC e a outras iniciativas que busquem o fortalecimento dessa instituição
fundamental para a democracia que é a Defensoria
Pública. Para além das homenagens, das belas palavras e dos discursos enfáticos, precisamos dar mostras
reais de que o Congresso Nacional se importa com os
defensores públicos, de que o Congresso Nacional se
mobiliza por essa categoria e toma medidas concretas
em prol das Defensorias. A PEC 82/2011 é um aceno
claro de que o Senado Federal está atento às dificuldades enfrentadas pelas Defensorias, e a aprovação
dessa PEC dará condições para que a DPU exerça
seu trabalho com ainda mais vigor e independência.
Meus parabéns a todos os defensores e defensoras públicas -lembrando, aliás, que essa é uma
categoria com forte presença feminina, com as mulheres ocupando mais da metade dos cargos nas Defensorias Públicas do País. Que os próximos meses
tragam boas notícias para todos vocês, e que, no ano
que vem, possamos, juntos, comemorá-las aqui, neste
mesmo Plenário.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns Senadora Vanessa Grazziotin pelo
seu pronunciamento, não só sobre as mulheres, que
defende com muita, muita competência, como defende
os negros, os índios, os discriminados, enfim, todos os
setores, e hoje falou também de defensores públicos;
parabéns pelo conjunto da obra!
Agora seria o Senador Pedro Simon ou o Senador
Cristovam como Líder, cujo tempo é de cinco minutos;
como orador inscrito seria vinte.
Então, V. Exª, como Líder do PDT.
Darei os cinco minutos com a tolerância que V.
Exª sabe que é uma tendência natural deste Presidente em exercício.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela liderança. Sem revisão do orador.) – A generosidade é uma característica sua e de seu espírito aos
direitos humanos de poder falar um pouquinho mais
em uma tarde que esta Casa não está tão repleta de
pessoas querendo falar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com certeza!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Sr. Presidente, faz alguns meses, em novembro,
especialmente, fiz um discurso nesta Casa e publiquei
uma plaqueta com o título “A Economia está bem, mas
vai mal”. Isso era a continuação de uma fala anterior
que eu já tinha feito em julho de 2011, exatamente no
dia 22 de julho, com essa mesma tônica, com essa
mesma ideia de nos congratularmos com a situação
da economia hoje, mas alertarmos para o risco dela
amanhã. Inclusive olhando para os países da Europa,
que até três, quatro, cinco anos atrás eram de uma
exuberância total, de um ufanismo imenso. O Brasil
estava inundado de capital espanhol e português em
todas as praias do Brasil e também de turistas. De repente essas economias entraram em crise.
Nós não podemos deixar de olhar para isso. Então,
eu fiz esse discurso, que não teve qualquer repercussão, nem na mídia, nem mesmo quando nós demos
entrada nesse documento, que distribuí na Comissão
de Assuntos Econômicos, como também no mundo
acadêmico, quando eu distribuí, em dezembro, na Associação de Economistas, por meio do meu coautor
do artigo, que é o Prof. Waldery.
De repente, começam a surgir artigos que trazem esse assunto na ótica do que eu vinha falando.
Em questão de uma ou duas semanas, nós tivemos
artigo na revista The Economist, que sempre foi, nos
últimos anos, de elevar o Brasil.... Quem não se lembra de uma famosa capa da The Economist, que não
faz seis meses, do Cristo Redentor com os pés como
se fosse um foguete subindo? Quem não se lembra
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disso, o Cristo Redentor como um foguete, dizendo “o
Brasil está indo adiante”?
Agora, a revista The Economist desta semana
traz um artigo dizendo que as coisas não são bem assim, que há sinais de perigo adiante. E para dois pontos, em particular, eles chamam a atenção. Primeiro,
que o aumento da competitividade e o crescimento
sustentável no Brasil vão exigir reformas estruturais.
Não adianta desoneração, Senador Paim, para
dar competitividade. A competitividade só virá da capacidade do Brasil de inovar na economia. Nós não
desenhamos nem uma caneta, o design é importado;
os remédios são importados nas fórmulas; os carros
são todos importados – tanto é que os nomes deles
dos fabricados no Brasil são todos estrangeiros. Os
carros coreanos têm nomes coreanos; os japoneses,
japoneses; os americanos, americanos; alemães, alemães; os do Brasil são nomes importados, porque não
é uma inovação brasileira.
A competitividade não virá sem inovação.
E que o otimismo tem parecido exagerado, e isso
é uma preocupação muito grande. Um país, quando cai
no ufanismo, tende a não perceber os riscos que existem adiante. Essa é uma tragédia de todos os povos,
quando ficam tão orgulhosos e contentes e felizes de
si que deixam de ver a realidade adiante.
E, naquele meu discurso de quase um ano atrás,
que não houve nenhuma repercussão, eu alertava uma
lista grande de entulhos que estão adiante, ameaçando o caminho sustentável da economia brasileira. A
dívida pública, que continua crescendo a uma taxa
de 7% ao ano. O endividamento familiar, que continua
crescendo. Todos os dias a gente vê o aumento dos
cheques que não são pagos, cheques sem fundo. O
aumento do comprometimento da renda familiar para
o pagamento de prestações, gerando inclusive desabastecimento doméstico de comida, porque há que se
pagar as dívidas. Esse endividamento vai estourar. Todo
mundo sabe. Ninguém sabe o dia. Mas, todo mundo
sabe que, se não forem tomadas certas medidas, isso
vai estourar, como estourou na questão dos Estados
Unidos financiando casas.
O problema do endividamento das empresas, sobretudo agora com a desvalorização do real, porque
parte da dívida é em dólar. E aqui está o mais grave:
a solução de cada problema no Brasil gera outro problema. Se nós cuidarmos muito do endividamento das
famílias, com uma política muito restritiva de crédito,
a produção cai. Para ampliar a produção, é preciso liberar o financiamento de crédito. E aí gera o risco de
inadimplência no futuro.
As taxas de juros, que, felizmente, vêm caindo,
como também outro problema que eu levantava, que
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era a sobrevalorização do real. Nesses pontos nós
estamos sentindo uma melhora. Qual é o problema?
É que não fizemos as reformas estruturais. Quando
o real cai, beneficiando a nossa indústria, gera uma
pressão nos preços. Quando o juro cai, beneficiando
a nossa indústria, a inflação pode voltar.
Nós não fizemos o dever de casa estrutural e trabalhamos com jeitinhos. Voltamos, de certa maneira, ao
tempo dos pacotes. E os pacotes exigem novos pacotes.
O perfil da composição dos gastos públicos, que
não estamos resolvendo. Ao contrário, estamos agravando, pois os gastos públicos, que já são muito elevados, vão para custeio e não para investimento, deixando de realizar as obras necessárias para reduzir o
custo Brasil, criando uma boa infraestrutura. Não estamos fazendo isso. Parte dos gastos de custeio é para
financiar o dia a dia do funcionamento do Governo. E
há outro custeio que não é investimento. Estádio de
futebol para a Copa não é investimento, porque não
gera retorno, a não ser, talvez, nos 20 dias da Copa.
Passada a Copa, esses estádios não vão gerar retorno. Não são como a estrada, como o porto, como a
indústria nova. São investimentos que não têm retorno
permanente.
Carga fiscal. Uma das saídas para os países
quando estão em crise é aumentar a carga fiscal. Nós
já esgotamos todas as possibilidades.
A baixa poupança. O Brasil é um dos países com
menor poupança, até por uma razão cultural. Nós somos o povo do curto prazo, do imediato, do consumo;
nós não somos o povo com tradição de poupar para
o futuro. É uma questão cultural que nós temos que
levar em conta e tentar influenciar porque sem poupança um país não tem um caminho sustentável na
sua economia.
Este é um dos entulhos que é preciso superar: a
desigualdade social, cuja diminuição é muito pequena. E a gente comemora como se este fosse um País
justo. Nós apenas estamos transferindo 70 reais por
adulto de uma família cuja criança está abaixo de seis
anos de idade. Sejamos sinceros, 140 reais por mês
não diminui a desigualdade; diminui a fome. Diminui
a fome, e isso é uma grande coisa, mas não a desigualdade. Enquanto houver esta desigualdade, o País
é instável socialmente. E aí vem a violência, que é um
entulho a ser superado.
Eu até nem gosto de falar porque pensam que
é mania, mas a educação é o entrave principal para
que este País continue crescendo por longo tempo.
Sem educação não vamos ter inovação tecnológica;
sem inovação não temos competitividade. Sem educação não vamos quebrar a desigualdade nos níveis
que deveríamos. E nós não estamos fazendo o de-
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ver de casa da educação. É preciso dizer e repetir, e
não apenas ler nos jornais todos os dias: campeões
de repetência, campeões de evasão. Campeões pelo
contrário, como hoje é manchete em O Globo, sobre
os salários dos professores. Não podemos continuar
assim. Se continuarmos, a economia tropeçará nos
entraves, nos entulhos adiante.
Nós temos a grande dificuldade da nossa burocracia, que dificulta a implantação de novos investimentos. Nós temos o problema da corrupção, que continua
firme e forte, apesar de hoje mais combatida do que
há algum tempo. Nós temos o corporativismo; a falta
de perspectiva de uma nação faz com que cada um
queira abocanhar o máximo possível e o mais rápido
possível. E a economia deixa de ter a substância para
crescer no longo prazo.
O que fez a China e o que faz a Coreia crescerem
foi o sentimento nacional ou imposto por um partido,
como no caso da China, ou por uma cultura ou até pela
disputa com outro país como a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que faz com que o povo diga “nós temos
que ser os melhores e somos capazes de sacrifícios”.
A palavra sacrifício quase não entra no dicionário
do dia a dia da vida de cada um de nós, a não ser por
aqueles que são condenados ao sacrifício, mas não
por opção. Sacrifício no sentido de poupar hoje para
amanhã ter um produto maior não é uma coisa que
seduza muito a nós brasileiros.
Para não continuar citando todos que coloquei
naquele artigo, naquele trabalho, cito dois: as amarras
constitucionais e os riscos ecológicos.
Nós esgotamos a capacidade de produzir mais
derrubando mais florestas. O debate sobre o Código
Florestal, na verdade, foi um debate sobre o crescimento
derrubando árvores ou o crescimento poupando árvores. Este foi o debate, embora não aparecesse. E nós
insistimos e o projeto que foi para a Presidente Dilma
assinar é um projeto da filosofia de derrubar árvores
para fazer crescer a economia, não de fazer crescer
a economia poupando as árvores. Mas chegamos ao
limite. A prova é que tudo indica e nós desejamos que
a Presidenta vete esse Código, que voltemos a discutir um código em que seja possível casar a economia
com o meio ambiente, não a economia passando por
cima do meio ambiente. Acabou esse limite, chegamos
a esse limite. Acabou a possibilidade dos anos ... Aliás,
desde 1500 que a economia do Brasil era construída em
cima de terra ocupada cada vez mais. Esgotamos isso.
As amarras constitucionais é o outro. Nós somos
um país que para fazer certas mudanças estruturais,
quase qualquer uma delas, é exigida uma mudança
constitucional, exigindo, portanto, uma votação especial,
com uma maioria especial, não com a maioria comum.
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E isso a gente não vai conseguir, isso a gente não vai
conseguir até pelo lado do corporativismo. Quando os
plenários enchem para impedir que se faça uma reforma necessária, a reforma necessária não será feita, e
vamos adiando o problema. Nós precisamos de quórum especial para votar uma reforma constitucional, e
a economia que, para ser modificada, exige reforma
constitucional é uma economia ameaçada, ameaçada
e sem possibilidade de reajustar-se facilmente, levando
a crise econômica a uma crise constitucional.
Os países europeus até aqui não viveram crise
constitucional, porque a Constituição deles permite
uma liberdade muito grande aos governos e, democraticamente, esses governos têm que reagir à maioria, mas tem que a maioria poder fazer as mudanças
necessárias. No Brasil, a maioria não pode fazer as
mudanças, porque precisa de um quórum qualificado
e um quórum qualificado não é de 50% mais um, é um
quórum de 2/3, é um quórum de três quartos.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– E isso a gente não vai ter com condições.
E, finalmente, para encerrar dentro do prazo que
o senhor, aliás, já me concedeu maior...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Mas fique tranquilo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – ... é o super, ultra otimismo. O otimismo é uma
coisa muito boa em certos momentos e muito perigosa em outros.
Quando as coisas vão bem, ser otimista leva você
adiante; quando as coisas vão mal, o otimismo às vezes cega, impedindo de ver a realidade, e a impressão
que se tem é de que há uma conspiração não explícita para esconder o real – eu digo o real da realidade
e não o real da moeda – para esconder a realidade
em relação ao povo brasileiro. O povo brasileiro não
está conseguindo ver a realidade dos riscos adiante,
porque é uma conspiração de todos nós, não de um
ou de outro, de todos nós querendo esconder a realidade. É a história do avestruz, que enfia a cabeça na
terra para não ver quem vem atrás querendo caçá-lo,
para não ver quem vem atrás querendo ameaçá-lo.
Nós estamos um pouco como o avestruz, fechando os
olhos para não ver a realidade, e isso pode ser muito
caro no futuro.
Venho aqui dizer sem nenhuma alegria que, ao
ler essas revistas estrangeiras, como The Economist, Foreign Affairs e como vi um pouquinho já no
jornal Globo News, na Veja, no O Estado de S.Paulo,
quando vejo esses pequenos sinais não fico nem um
pouquinho alegre de que eu alertei tudo isso, eu fico
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até com certa preocupação maior ainda, porque o que
eu pensei pode virar realidade e eu não gostaria que
virasse, mas há duas maneiras de não virar. Uma é
perceber que isso é verdade e começar a corrigir, mudar o rumo, reajustar o rumo das coisas, e a outra é
ignorá-las e, ao ignorá-las, caminhar para o desastre
sem saber quando, mas sabendo que ele virá.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer com
confiança de que o Brasil pode, sim, sair desse risco
adiante se abrirmos os olhos de todos nós, se levarmos
em conta os entulhos que estão diante da nossa economia e começarmos a limpar os entulhos por meio das
reformas estruturais, sem as quais a economia brasileira está bem, mas vai muito mal, porque adiante dela
há muitos obstáculos que podem nos levar a tropeços.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Cristovam. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento, que, com muita clareza, mostrou sua preocupação com a economia do
País, deixando claro a todos que não é com pequenas
mudanças nos direitos dos trabalhadores que se vai
combater a crise.
Parabéns a V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Quero registrar a presença conosco de uma
comitiva de Vereadores do Município de Jaicós, Piauí:
Vereador Branco, do PSDB; Vereador João Edmundo,
do PP; Vereador Elias Pereira, do PRB; Vereador Robim, do PSB; e Vereador Doutor, do PP.
Sejam bem-vindos!
Agora vocês vão ter oportunidade de ouvir um dos
melhores oradores do Congresso Nacional, o Senador
Pedro Simon. Em seguida, usará da palavra o Senador Roberto Requião, também da mesma grandeza.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Meu querido Presidente, passei o fim de semana em
Brasília e fiz a pior coisa que eu poderia fazer: fui ler
jornais e revistas e colocar em dia a correspondência da
semana. Olha, eu não me lembro – e não sei quantas
vezes vim a esta tribuna dizendo isso – de uma situação tão grave. Mas, na verdade, eu não me lembro de
ouvir tanto desaforo contra nós do que o que a gente
está ouvindo agora.
As charges que estão publicando do Congresso
são ofensivas a ponto de se entrar na Justiça protestando. Vai perder, porque a charge é verdadeira, diz o
que está acontecendo. Mas nem sempre o que é verdadeiro a gente publica com tanta cara de pau.
A síntese de tudo que está acontecendo é a seguinte: ao contrário de todas as CPIs que nós fizemos
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até agora, desta vez nós não nos organizamos, nós
não criamos uma CPI para investigar. O normal é isto:
sai uma denúncia no jornal, porque aconteceu esse
escândalo, aquele, aquele outro, e nomeia-se uma
comissão parlamentar de inquérito para investigar o
que aconteceu. Desta vez não foi isso. Desta vez nós
criamos uma CPI, recebendo todas as denúncias já
provadas.
Quem fez a investigação, quem levantou os dados foi a Polícia Federal, e quem confirmou foi a Procuradoria-Geral da República. Então, as denúncias já
foram feitas, já foram apuradas. São não sei quantas
mil gravações, são não sei quantos mil e tantos documentos, dois anos de atividade andando atrás de
A, B, C, D, aqui, na Europa, na França, e concluíram
mostrando as coisas que aconteceram. Belíssimo trabalho da Polícia Federal!
Aí foi para a Procuradoria. A Procuradoria faz
o seu estudo, faz a sua análise e faz uma denúncia.
Quer dizer, a Polícia Federal apura o fato, porque não
pode fazer mais do que isso, e manda para a Procuradoria. A Procuradoria, na pessoa do procurador, o
promotor faz a denúncia: denuncia o Sr. Demóstenes,
denuncia o Sr. Fulano de Tal, denuncia o Sr. Beltrano
de Tal. O Tribunal aceita a denúncia. E, aí, nós criamos
uma CPI. Só que a nossa CPI é criada para apagar
tudo que existe.
Vamos averiguar o que aconteceu com a empresa
Delta, uma empresa que está envolvida em tudo que
se possa imaginar de coisa absurda. Vamos imaginar,
vamos levantar. Não; vamos pegar a Delta do Centro-Oeste. Mas a direção, lá no Rio, São Paulo e centro
do Brasil, esqueçam a Delta. Vamos pegar o ex-presidente da Delta, o responsável por todas essas coisas
e que disse para a imprensa: “Por R$20 milhões eu
compro qualquer Senador”. Não sei, Senador Paim,
se compra todos, mas... Vamos convocar. Não, não
vamos convocar. Vamos convocar os governadores.
Não vamos convocar. Quem não vai convocar? Os
Líderes decidiram.
Então, a CPI virou um escárnio, virou um deboche e está nos colocando em uma situação de ridículo total perante a sociedade. Ao contrário da CPI, por
exemplo, das ONGs, ao contrário da CPI dos Cartões
Corporativos, que eram CPIs de fatos, de escândalos
que estavam acontecendo e que o Congresso deveria
investigar, criou-se a CPI e não se fez nada e morreu.
Só que lá, os fatos eram para ser apurados, mas nós
não apuramos, ninguém apurou; mas, aqui, os fatos já
existiam, as coisas já tinham acontecido, e o que a CPI
está fazendo é arquivar. Para esse aqui, para aquele
ali, para aquele lá. Daqui a pouco, um parlamentar da
maior importância manda um torpedo, via telefone, para
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um governador: “Fique tranqüilo, nós somos amigos.
Contigo não acontece nada”, assim, no Senado da República, em uma Comissão Parlamentar de Inquérito!
Meu Deus! Sinceramente, é por isso que a última
pesquisa de opinião pública colocou o Congresso em
último lugar. Quem a sociedade menos respeita neste País é o Congresso. Uma coisa fantástica, Senador
Paim: a sociedade respeita menos o Congresso do que
os políticos. A imagem que eles têm do Congresso é
quase – eu diria – zero.
Eu acho, com toda sinceridade, que nós temos
que fazer aqui no Congresso, principalmente no Senado, um movimento visando uma tomada de posição
com relação a essa matéria e não deixar que alguns
Líderes tomem essas posições, humilhando do Congresso Nacional.
Eu não sei se não seria o caso de se criar uma
força-tarefa – Polícia Federal, Ministério Público, Receita
Federal, Coaf, Tribunal de Contas da União, Interpol –
para fazer a devassa necessária nessa situação, para
apurar as coisas realmente, já que, com toda sinceridade, nós perdemos a credibilidade. Para fazer aquilo
que nós não fizemos até agora!
Dez vezes eu já vi solicitarem uma devassa absolutamente necessária na empresa, com o bloqueio
dos bens dos proprietários e dos seus sócios, a investigação da evolução dos bens dos parentes e dos
cônjuges, a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico, a retenção dos passaportes, enfim, coisas que a
CPI não fez, mas que, talvez, uma força-tarefa possa
desenvolver com a responsabilidade que nós estamos
deixando cair das nossas mãos.
Está provado que a rede de corrupção constituída
e mantida pela Delta e pelo Sr. Cachoeira – confirmado, cada vez mais, diariamente, no noticiário –, é uma
organização criminosa que promoveu prejuízos extraordinários aos cofres públicos: desvio, suborno, roubo,
desperdício. E a sociedade assiste boquiaberta à inércia
das autoridades: a nossa, Congresso Nacional, a do
Executivo que, em havendo uma CPI, de certa forma
acompanha, mas que também poderia tomar alguma
providência. A única coisa que a gente vê o Executivo
fazer é que ele não tem nada a ver com a compra que
empresa do frigorífico fez da empresa Delta.
Outro escândalo: por um real, um frigorífico, que
era um açougue ali em Goiás, transforma-se no maior
frigorífico do mundo – 36% dinheiro do BNDES – e agora esse frigorífico, com o Sr. Meirelles, ex-Presidente
do Banco Central, à frente – e a imprensa publicou que
ele teria conversado com o Presidente Lula antes disso –, compra a Delta, sem pagar um tostão, um dólar,
um real. E não acontece nada!
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O Presidente da Delta se licencia, larga o cargo
e vai transferir-se para Nova York, vai botar uma firma
lá e tudo continua igual!
Acho interessante, minha amiga Ana Amélia, que
a CPI quis transformar a CPI do Cachoeira em CPI do
Procurador-Geral, sob o argumento de que o Procurador-Geral, lá atrás, recebeu um primeiro inquérito e
não fez a denúncia. Devia ter feito! Achou que ainda
não tinha elementos suficientes.
No entanto, o Relator da CPI recebeu o dossiê
de todo esse processo e não pediu para mexer nos
bens da Delta, não pediu para investigar a Delta, não
pediu para convocar o Presidente da Delta nem os
governadores. Ainda não temos provas suficientes!
Mas ele está convocando o Procurador-Geral porque,
na época, este disse que não tinha provas suficientes
e, com todos os elementos com relação à Delta, diz:
“Não, ainda é cedo. Vamos ver no futuro. Hoje não há
provas suficientes”.
Olha, é uma piada ridícula e grosseira!
Com a força-tarefa, para fazer aquilo que nós não
estamos fazendo, talvez seja viável.
Eu me dirijo aqui ao PT, não ao PT pragmático
de hoje, que tudo justifica, mas ao PT, na sua história,
na sua biografia, eu diria: há limite para tudo! Há limite
para tudo! E o que salva a situação hoje é que a Presidente Dilma tem uma credibilidade que vai além do
PT. Se a Presidente estivesse identificada com o PT, se
a Presidente estivesse aceito como Líder do Governo
o que foi indicado pelo PT, que é esse Deputado que
agora enviou a mensagem ao Governador do Rio, o
desgaste seria muito maior.
Eu falo ao MDB e ao próprio PSDB, que, na hora
da votação do acordo dos partidos, foi muito engraçado:
os Senadores do MDB votaram contra, mas os Deputados do MDB votaram a favor, o Alvaro e seu colega
votaram contra o acórdão para não se fazer nada, mas
os Deputados Federais, do PSDB, na Comissão, votaram a favor do acordo para não se fazer nada.
Eu me dirijo ao Presidente da OAB, esse homem
extraordinário que está tendo uma atuação excepcional.
Eu não sei se não é hora de a OAB convocar os jovens
das redes sociais para virem aqui na frente do Palácio, aqui na frente do Congresso. Sinceramente acho
que motivo existe. Então, que as redes sociais venham
aqui, que cerquem o Senado Federal, que cerquem a
Câmara, e que cobrem de nós o que a sociedade já
está cobrando, o que todos já estão cobrando. Eu creio
que seria um bom momento!
Aliás, numa conversa que se tinha, argumentávamos que seria muito importante se a CPI convidasse
ou aceitasse para fazer parte, para acompanhar os
trabalhos, a OAB e, talvez, até a CNBB, para acom-
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panhar o desenvolvimento. Defendemos isso. Desta
tribuna fiz um apelo nesse sentido, para que a Presidência da OAB e a Presidência da CNBB indicassem
membros que acompanhassem os trabalhos da CPI.
Ilustre Presidente da OAB, seria muito importante
que V. Exª, com a sua credibilidade, com a sua seriedade, com o respeito que V. Exª tem pelo País, faça esse
apelo. Vamos usar mais uma vez as redes sociais, que
deram certo ali, na Ficha Limpa, que deram certo lá,
com relação ao Conselho da Magistratura. E é muito
provável que isso choque este Congresso, que elas
sacudam este Congresso, para nós não cometermos
um ato de um ridículo e de uma grosseria cujas conseqüências eu não saberia avaliar.
Com maior prazer, querida Senadora.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Pedro Simon, fico muito atenta cada vez que
V. Exª sobe à tribuna porque há uma avaliação muito
precisa sobre a crise que estamos vivendo. E acompanhamos com tristeza, muita tristeza que a instituição
esteja desacreditada, mais do que os próprios políticos. Isso é muito ruim, porque a instituição deveria
estar preservada, e nós devemos ter a obrigação de
preservar a instituição que representamos. V. Exª fala
sobre o BNDES. É estranho mesmo, Senador, que o
BNDES esteja esquecendo o S, de social, e sendo
mais um banco lucrativo. Penso que o Presidente do
BNDES, Luciano Coutinho, faria bem ao País e à política da Presidenta Dilma, que é inclusiva, se ampliasse
a presença do BNDES não nas grandes corporações,
mas disseminando crédito para as pequenas e médias
empresas. Parece que o banco não tem vocação para
ajudar os pequenos e médios. Seria conveniente que
o S do social do BNDES fosse respeitado e praticado
nas operações que o BNDES realiza e promove. Isso
seria de grande valia, especialmente ante esse cenário de receio que a crise que vem do Velho Mundo, da
velha Europa, possa atingir a nossa economia, já com
sinais de alguma forma preocupantes. Mas eu também,
como V. Exª, apoio a sua ideia de que a OAB se manifeste sobre isso, para evitar que o trabalho da CPI seja
contaminado por esses conchavos, por essas manobras que vêm frustrar a expectativa da sociedade brasileira. A revista Veja traz, nesta semana, uma matéria
interessante, “A Implosão de uma Empreiteira”. Não é
possível também... Seria conveniente que o Governo
não cometesse o risco de concentrar praticamente todas as grandes obras do País numa única empresa. A
Delta concentra a maior parte de todas as obras, de
todos os fornecimentos, em vários setores de serviços,
com o Governo Federal. Isso é um risco muito grande,
como agora estamos vendo. Quando a árvore é muito
grande, o tombo também é muito grande. E seria con-
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veniente que o Presidente dessa empresa, Fernando
Cavendish, também não ficasse apenas na simulação
de que tem muitos segredos a contar, muitas verdades
a dizer, numa espécie de ameaça a empreiteiras e a
políticos. Seria muito conveniente para o País, para a
biografia desse empreendedor, Fernando Cavendish,
que ele viesse a público e contasse essas verdades.
Um bom trabalho que a CPI tem: chamar e ouvir o Sr.
Fernando Cavendish para contar o que tem, e não
ficar apenas na ameaça. Seria uma grande contribuição. Cumprimento o Senador Pedro Simon pelo seu
pronunciamento.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Agradeço a gentileza do seu pronunciamento.
Realmente, o BNDES botou o S lá, e eu participei
disso, porque chegou-se a uma conclusão de que o S
era fundamental. Claro que o BNDES tinha de cuidar
do desenvolvimento e da economia, mas tinha que
olhar para o social.
O argumento que se usa muito hoje é de que,
nesse mundo global, as empresas brasileiras multinacionais, como a Petrobras, que atuam lá fora, para
crescer, precisam ter um apoio do governo. Foi o caso
do frigorífico.
Então, era um açouguezinho ali de Goiás, o açougue cresceu. O BNDES aportou dinheiro. Transformou-se no maior frigorífico, hoje é o maior frigorífico do
mundo. De repente, o frigorífico, com o Sr. Meirelles à
frente... Foi frigorífico e agora vai atuar na construção.
Qual é a especialidade, a experiência que tem com o
BNDES na frente? Tem razão V. Exª. É praticamente
incompreensível que isso aconteça.
Com relação à Delta é que as coisas estão hoje
meio que colocadas à clara. Foram fazer um levantamento hoje das empreitadas feitas e chegou-se à
conclusão: empreitada x, empresa A, 100; empresa
B, 120; empresa C, 115; empresa D, 118; Delta, 40.
E ela ganhava todas. Logo depois, vinha a complementação e ela passava dos 40 para 130. Mas isso
uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco
vezes. E ganhava todas porque era o menor preço. E
se for argumentar, inclusive, pegando o processo em
si e abrindo o processo, dentro da normalidade, está
certo, ela apresentou o menor preço. Pois se a outra
empresa, uma enorme de uma empresa, duas vezes
maior do que ela, apresenta 100 como preço e ela
apresenta 40, vamos com a de 40.
Sinceramente não devia ser assim. Vamos ver qual
é a diferença, por que a empresa A é 100 e a Delta é
40. Vamos ver os argumentos. Claro que eu também
prefiro que seja 40. Quem é que não vai preferir dar
preferência para uma de 40, para dar a uma de 100?
Mas uma vez, duas vezes, dez vezes e, em todas elas,
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logo depois, praticamente, ela não fazia obra nenhuma
antes da complementação, e levantava o preço de 40
para 100. Esse é o fato. E não acontece nada!
O Governo está preocupado, principalmente a
Presidente Dilma, em demonstrar que ela não tem
nada a ver com o frigorífico comprando a Delta. Ela
não tem nada que ver. E o BNDES faz questão de
dizer que não tem nada a ver, que ele é sócio, o BNDES é sócio do frigorífico. Mas tem uma holding, e a
holding é proprietária do frigorífico, e é a holding que
está comprando a Delta; logo, o BNDES não tem nada
a ver com isso. Nem a holding precisa de licença do
BNDES para entrar na Delta, nem o BNDES tem qualquer comprometimento com isso.
Cá entre nós, vai o Meirelles para a direção da
holding do frigorífico, ele vai lá conversar com o Lula.
Essas coisas acontecem e trancam a fiscalização aqui
na CPI! E fica assim! E fica assim!
Eu volto a repetir, a diferença desta vez para as
outras vezes...
O Senador Requião, que está ali, quando foi
Relator de uma CPI, teve que provar, ele teve que se
arrebentar, teve que pegar assessoria, pegar uma equipe para ir aos bancos e mostrar que tinha corrupção,
que tinha o fato, porque quando foi criada a CPI tinha
a notícia, “olha, aconteceu isso”. Agora, ele teve que
ver, ele, a CPI, que o fato aconteceu.
Aqui não, aqui o fato já aconteceu, já está provado,
já está provado pela Polícia Federal, a Procuradoria já
apresentou denúncia, o Supremo já aceitou e o que o
Congresso está fazendo é engavetar, é esvaziar, esvaziar, esvaziar e esvaziar para dizer que não tem nada.
Por isso eu acho, por exemplo, que se a OAB e
a CNBB estivessem sentadas ali na CPI, ali atrás, no
fundo, olhando essas coisas acontecerem, que nota
sairia da OAB e da CNBB? Que nota sairia da OAB e
da CNBB assistindo e dizendo “eu estava lá e vi, foi
um acordo feito nessa situação”? Mas não convidaram
nem a CNBB nem a OAB.
Por isso, meu querido Presidente da OAB, faça
essa convocação. O senhor tem ligações e as pessoas
merecem respeito. Faça essa convocação.
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Simon, ainda bem que temos sua voz aqui.
Embora muitos de nós, como o Senador Requião e a
Senadora Ana Amélia, estejamos alertas a esses problemas, nenhum de nós – essa é a verdade – consegue ter a profundidade com que o senhor penetra nos
problemas e também a credibilidade do povo brasileiro,
que o escuta. Vou escolher duas palavras ou dois conjuntos de palavras do que o senhor falou. Um, é que
não acontece nada; e o outro conjunto é: tem limite.
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Não é possível que nós continuemos imaginando que
não há limite. Em cada escândalo, a gente pensa que
chegou ao fundo do poço. Vem outro e a gente mergulha mais um pouquinho na lama do fundo do poço. E o
fundo do poço se afasta e se afasta e se afasta. Mas
vai ter um limite. É uma questão de tempo. E o senhor
usou esta expressão muito forte: tem limite. E a outra
é que não acontece nada, o que está vinculado a não
ter limite. Não é possível que desta vez não aconteça
nada. Não é possível! Mas se nada acontecer, porque
ultimamente na política brasileira acontece sempre o
impossível para o lado do mal – nunca mais ouvi falar
no impossível para o lado do bem –, eu creio que a
gente vai precisar convocar duas CPIs: uma é a CPI
do BNDES, até porque não é só esse fato do BNDES
que nos chama a atenção; não ultimamente. Há muitos
outros fatos, como o de quase o BNDES servir para
financiar a fusão de dois grupos de supermercados –
um brasileiro e outro de origem francesa –, o que era
um escárnio na opinião pública, pois não é para isso
que ele foi feito, o BNDES, na época, lá atrás, há sessenta anos. E quase foi feito. E não foi feito por quê?
Porque a opinião pública se manifestou. E aí vem o que
o senhor propôs: que a OAB lidere. E não é só a OAB;
que todos nós falemos. Que todos que hoje participam
dessa coisa maravilhosa e nova, que é a rede social,
sob todas as suas formas, blog, Facebook, Twitter, e-mails, entrem em cadeia, como fez Brizola, no Rio
Grande do Sul, na cadeia da legalidade. Agora, uma
cadeia da anticorrupção, que não deixa de ser uma
continuação da cadeia da legalidade, mas sob uma
forma atualizada para a tragédia de hoje.
E essa cadeia da legalidade tem que ser conforme
a frase que o senhor trouxe: tem limite. Está na hora
de todos esses jovens – e nem só jovens, tem gente
da nossa idade, Senador Pedro Simon, também participando dessa rede – inundarem o gabinete de cada
um de nós, inclusive o seu, o meu, o do Requião e o
da Ana Amélia, com mensagens dizendo: tem limite.
Tem limite! Não é possível que continue nada acontecendo, sobretudo para aqueles que são da CPI, até
porque nós precisamos fazer um esforço, Senador
Simon, para convencer alguns de que continuem na
CPI, porque há alguns já tão desanimados, e não vou
citar nomes aqui, que começam a pensar em sair da
CPI para não participarem de uma farsa.
Alguns Parlamentares, dos mais sérios, já começam a pensar em se afastar porque não querem
participar de uma farsa, não querem os nomes deles
comprometidos com um processo em que, depois de
meses, nada acontece, como o senhor dizia. Começam
a pensar que é melhor sair agora, fazendo a denúncia,
claro, para mostrar que não é por omissão, é por pro-
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testo. Pelo menos isso aconteceria. Nós precisamos
que essas redes se manifestem e que elas inundem
com essa ideia de que tem, sim, limite. E a outra, pode
parecer uma simples expressão, mas se essa CPI não
der em nada, a gente vai precisar fazer uma CPI de por
que a CPI não deu em nada. A gente vai precisar saber o que houve, além de transmissão de mensagens
por telefone de um membro da CPI que devia ter toda
a imparcialidade, toda falta de partidarismo ali dentro,
deveria estar acima dos partidos, acima das amizades
e deve sair disso. Em vez disso, entra na explicitação
do compadrio com pessoas, grupos e políticos cujos
nomes estão em andamento. A outra CPI é apenas uma
metáfora, a CPI da CPI. Não tem como fazer isso, mas
a CPI do BNDES talvez seja necessária, até porque,
Senadora Ana Amélia, de repente, o S está sendo o
s de salvação de frigoríficos e de empreiteiros, e não
o s de social. Entra em crise uma empresa, um banco
que existe para investir em novas atividades e termina indo para salvar, sem explicar direito qual vai ser o
resultado disso. Mas eu quero concluir com a terceira
parte interessante do seu discurso, os seus apelos. Eu
quero fazer quatro apelos. Aliás, dois. Um, individualizado, e os outros três em bloco. O individualizado é
para o ex-Presidente Lula. Todos nós sabemos – a imprensa pelo menos diz – que esta CPI não teria saído
se não fosse a visão do Presidente Lula exigindo que
ela saísse. Não vamos discutir o que está por trás da
intenção dele. Creio que aqui fica um apelo, se o senhor
estiver de acordo, o senhor é que é o dono da tribuna,
ao Presidente Lula para que vá, de público, e diga: “A
CPI não pode ter compadrios”. Qualquer Parlamentar
que demonstre, mesmo sem transmissão por telefone,
compadrio com algum dos suspeitos, acusados ou algum daqueles que são falados, que saia da CPI. Que
a CPI não seja composta de uma maneira partidarizada: os que são do meu partido, eu protejo; os que
são do outro partido, eu acuso. Acho que o Presidente
Lula tem essa obrigação, já que foi a pessoa por trás
da CPI – e esse é um elogio que faço a ele, um reconhecimento da Nação –, que não fique só querendo a
CPI para que não passe a ideia de que, por trás, havia
a intenção de usar a CPI de uma forma partidária. O
outro apelo vai para três pessoas. É um apelo para os
três governadores que são citados, é um apelo para
que peguem um avião – e o de Brasília nem precisa
de avião –, cheguem aqui amanhã, terça-feira, entrem
na sala da CPI, sentem-se à mesa e digam: “Vim aqui
para responder a tudo o que vocês tem de perguntar
porque não tenho nada a esconder”. Que não esperem
ser convocados ou convidados, que venham de peito
aberto comunicar ao povo brasileiro aquilo que têm,
inclusive, dito, cada um deles, que não têm nada a ver
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com toda essa vergonha que está tomando conta da
gente. Não vou dizer se acredito ou não acredito, se
eles serão convincentes, mas creio que fariam um gesto extremamente positivo nesse momento, mostrando
que estão dispostos a se submeter, diante da opinião
pública, pela televisão, ao escrutínio de cada um dos
Deputados e Senadores da CPI. Quis apenas, Senador, complementar o seu discurso, totalmente inspirado
por ele, na ideia de que no Brasil não acontece nada
– e isso é um absurdo –, na ideia de que há limites.
E o limite é a CPI não fazer escárnio com a opinião
pública, transformando-se numa pantomima, numa
farsa, para proteger o seu, como se diz, para proteger
os seus. Fica aqui, além dos apelos que o senhor fez,
que endosso totalmente, mais esses dois apelos. Um
ao Presidente Lula, para que faça um pronunciamento
dizendo que não era isso que ele tinha em vista quando
começou a CPI, que ele queria uma coisa apartidária,
que limpasse o Brasil ajudando a Presidenta Dilma; e
aos governadores, que peguem os seus aviões, pegue
o carro o que é daqui, e venham à CPI, sentem ali e
digam: “Eu vim me submeter a todas as perguntas que
vocês tiverem para me explicar como homem público,
como dirigente de um Estado, o que tenho obrigação
de fazer para que o meu povo, do meu Estado, saiba
a verdade, que considere que é diferente do que está
saindo nos jornais”. Parabéns pelo seu discurso. Oxalá
outros fizessem discursos como este aqui.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
agradeço muito o aparte de V. Exª. Sabe por que eu
antecipo que nem o Presidente Lula e nem os governadores aceitarão o seu apelo? Porque eles não dão confiança nenhuma para a CPI, porque eles acham o que
todo mundo acha, que a CPI não dá em nada, porque
a credibilidade da CPI está em um ponto muito baixo.
Porque se a CPI tivesse o conteúdo de seriedade, de
austeridade, se a CPI ficasse na interrogação, ela vai
apurar, ela vai falar, eu não tenho nenhuma dúvida, o
Presidente Lula faria o que V. Exª está dizendo. Hoje
está difícil a sua situação. Não vamos entrar nas razões
que a imprensa invocou, mas está difícil ele criar uma
CPI contra a Presidenta que ele criou. Os governadores
também, principalmente o Governador do Rio, que se
diz que não há quase que absolutamente nada com
relação a ele, a não ser aquele fato da festa em Paris, que é outra situação. Não vem porque não estão
dando bola para a CPI. Eles estão tranquilos, porque a
CPI não se impõe pela credibilidade. Naquela em que
o Requião foi Relator, todo mundo tinha medo, porque
se impôs seriedade, credibilidade, foi se buscar os fatos, os fatos aconteceram e de repente houve a CPI, o
ambiente de respeitabilidade. Então, todo mundo ficou
de olho arregalado para o que ia acontecer. Mas agora
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nós perdemos a credibilidade, porque ninguém está
dando bola. Um acordo se fez para não trazer, outro
acordo se fez para não fazer, nós estamos aqui há um
mês, não se ouviu ninguém e não se fez coisa nenhuma. Eu concordo com V. Exª: a OAB que faça o apelo
e as redes sociais que venham para cá. Aí é diferente.
Olha, cá entre nós, eu tenho que tirar o chapéu
para o Correio Braziliense. Eu tenho que tirar o chapéu. Quando V. Exª foi Governador, o mérito é de V.
Exª, mas o Correio Braziliense, nesse negócio de
dar passagem para o pedestre, criou uma mentalidade que só existe em Brasília, não existe em nenhum
outro lugar do Brasil. Agora o 14º e o 15º salário. Está
aí, fez, fez, e nós entregamos, o Senado votou, votou
por causa do Correio Braziliense, e a Câmara vai votar também. Por que não se fazem mais coisas nesse
sentido? Por que precisa ser um fato isolado? Porque,
em uma questão tão grave como esta, cá entre nós,
cada órgão da imprensa fala de um jeito, fala de outro
jeito; um ainda defende a tese de que tem que ser o
Procurador-Geral, e o outro, que tem que ser o diretor
lá, o jornalista da Veja, não sei o quê.
Por isso, eu acho: vamos trazer as redes sociais.
Vamos convocar as redes sociais, que a mim me parece que esse esquema, o grau da profundidade da
coragem de agir na imoralidade foi tão intenso, que
pode ocasionar uma reação igual e contrária e iniciar
um movimento pela ética, pela dignidade e pela seriedade. Nós já estávamos nisso! Nós já estávamos
nisso! A Ficha Limpa foi nesse sentido.
A Presidenta da República aceitou, vai valer a
Ficha Limpa também para os funcionários do Governo Federal. Os Estados estão aceitando. No Poder
Judiciário, de repente a ilustre Ministra estava sendo
bombardeada por tudo que é lado, e havia uma decisão no sentido de que ela não podia iniciar o processo, só o Corregedor lá no Estado; quer dizer, fim. De
repente, o Supremo veio e cortou na própria carne: a
Corregedora fala em primeiro lugar.
É o momento de entrarmos nessa terceira etapa. É o momento de nós fazermos esse levantamento.
Presidente da OAB, Sr. Ophir, V. Exª tem autoridade, credibilidade e respeitabilidade para iniciar essa
caminhada.
A rigor, V. Exª é um grande nome que pode fazer
isso. Peça, Presidente Ophir, mais uma vez, para assistir às reuniões do Conselho. Diga que quer assistir às
reuniões da CPI. Quero ver V. Exª sentado ali e olhar
para a cara do Relator e do Presidente dizendo: não
vamos ouvir agora o pessoal da Delta porque ainda
é cedo, ainda não temos provas; temos que esperar
mais provas para levar isso adiante.
Senador Requião.
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O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Vejo muito, nesse processo todo, Senador Pedro Simon,
alguma coisa escrita por Roger-Gérard Schwartzenberg, no Estado Espetáculo, muito divertimento, de divertere, desviar do que importa. Vejo o hábil advogado
Thomaz Bastos, mais uma vez, ir ao Supremo e pedir
que o Cachoeira não seja ouvido. Puro divertimento.
Não há importância alguma na posição do Supremo
nesse caso, porque o Cachoeira, como todo réu em
qualquer processo, não pode ser obrigado a prestar
depoimento e testemunha em prejuízo próprio. Tanto
faz que o Supremo diga que pode ser ouvido, como
diga que não pode ser ouvido. A decisão vai ser do
Cachoeira, ou melhor: do seu advogado. Por outro
lado, como V. Exª deixou claro, os indícios, uma boa
parte das provas já estão com a Comissão. Elas foram
levantadas pela Polícia Federal e bem ou mal foram
objeto da denúncia do Procurador-Geral de Justiça,
do Dr. Gurgel. Então, o que caberia à Comissão agora era pura e simplesmente pedir a quebra do sigilo
bancário, fiscal e telefônico de todos os envolvidos, de
todos, dos governadores envolvidos, dos Deputados,
dos empreiteiros envolvidos, de Cavendish e de Cachoeira, do pessoal da Veja, do Civita e do Policarpo.
Um carpo só já é um desastre quando se comporta
mal, imagina só esse Policarpo o que deve ter feito em
torno desse processo. A pergunta, como eu dizia aqui
na sexta-feira, não é se o jornalista tem direito de procurar informações onde quer que elas estejam, no céu
ou no inferno. A pergunta é: a quem serviam a revista e
o jornalista? A busca das informações é legítima, mas
a quem servia a manipulação das informações? Será
que o Cachoeira era um criminoso tão pequeno diante
das informações que se podiam plantar no radar da revista Veja, nas reportagens e nas capas que atingiam
políticos contra o sistema onde a Veja se integrava
e se envolvia? É evidente que não. Nós precisamos
definitivamente ter acesso a essas informações. Quebra de sigilo. Que se me dá se o Cachoeira vai depor
amanhã ou não vai depor; se será objeto num impedimento ou numa proibição do Supremo Tribunal ou não.
Eu, pessoalmente, acho que o Supremo Tribunal não
devia estar interferindo numa Comissão do Congresso
Nacional dessa forma, mas isso não tem importância
na medida em que o Cachoeira pode depor ou não,
conforme a sua vontade e a orientação de seu advogado. Quebre-se o sigilo de todos, mas de todos mesmo, senão o que nós teremos, mais dia menos dia, é
uma meninada indignada como na época da queda do
governo do Collor. Mas, agora, ao invés de estar com
a cara pintada, com aquele elegante guardanapo do
Hotel Ritz na cabeça. Não é possível que o País tolere
a inanição dessa Comissão Parlamentar de Inquéri-
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to e não é possível que estejamos assistindo a esse
espetáculo de se o Ministro autoriza ou não autoriza,
proíbe ou não proíbe, quando o que nós precisamos,
para o início do trabalho dessa Comissão, é a quebra
do sigilo. A quem se reportava o repórter da Veja? A
quem se reportava Civita? Como vão as suas contas
bancárias? Quebramos o seu sigilo fiscal e telefônico,
e daí se descortina diante da Nação o espetáculo da
sua forma completa, não uma encenação encomendada pela revista, pelos empreiteiros. O Meirelles era
Presidente do Banco Central até ontem, e V. Exª sabe
o quanto eu me opus ao desempenho do Sr. Meirelles no Banco Central. Ele foi indicado pela Presidenta
Dilma para ser o comandante, o chefe, o presidente
de uma tal comissão superior da Copa, mas tinha que
passar pelo Senado da República e, notadamente, pela
minha Comissão, a Comissão de Educação, Esportes
e Cultura. De repente, se desiste disso, não se fala
mais no assunto e não se justifica a não indicação, e
ele vai para o Friboi. Virou, de uma hora para outra,
açougueiro; e de açougueiro passa a empreiteiro. Não
estava na hora, talvez, de a Presidenta criar um Brasil
rigoroso ao lado do Brasil Carinhoso e suspender liminarmente todos os contratos visível e evidentemente
superfaturados por meio de aditivos da construtora Delta? Mas nós estamos vendo um espetáculo; nós nos
distraímos com a sentença ou não do Ministro Celso
de Melo, com a licença ou não para o Cachoeira depor.
A verdade que é facilmente conseguida com a quebra
do sigilo não é proposta. E a Delta, como disse V. Exª,
está praticamente fora da comissão. A Delta é nacional; foi responsável por obras no Paraná, caríssimas,
e praticamente em quase todas as Unidades da federação. Embora tenha se transformado em um açougue
agora sob o comando do Meirelles, tem sim que ser
investigada. Mas nós precisamos fugir do espetáculo
e ir para as coisas concretas. E o concreto agora é a
quebra do sigilo dessa gente e dessas empresas todas.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Apenas um reparo. V. Exª disse que não foi sugerida
a abertura das contas. Estão lá vários pedidos, vários
requerimentos que o Presidente da Comissão não
aceita. Pedido foi! Vários Senadores e Deputados Federais solicitaram a abertura do sigilo.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Não foi posto em votação?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Não,
o acordo foi não botar em votação.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Então é uma cobrança que nós temos que fazer aqui
ao nosso companheiro colega Senador Vital do Rêgo.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Aí
é que quero chegar. V. Exª tem razão: cobrar que seja
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posto em votação. Enquanto que o Presidente da Comissão até agora deixou na gaveta.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Isso não é questão de acordo. Essa não é uma CPI
de partidos políticos; é uma CPI em que as pessoas
devem estar imbuídas de um sentimento nacional.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Só
que está funcionando em função de acordo. E acordaram que não vão pedir a abertura das contas por
enquanto. Ainda é cedo, deixa na gaveta. Ainda é cedo
para fazer porque não se conhecem os detalhes, precisam saber mais coisas da Delta. Agora, não se abrem
as contas para ver mais coisas da Delta.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Por fim, a solução vai ser colocarmos um guardanapo
na cabeça e parar lá na porta da CPI.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Mais ou menos isso.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Mas tem que ser o guardanapo do Ritz, Senador, vamos
encomendar logo de uma vez, senão não vai funcionar. Tem que ser um guardanapo respeitável, feito de
linho egípcio, aquele linho de fibras longas. Nós estamos adentrando naquilo que o Stanislaw Ponte Preta
chamava de o perigoso reino do Chalaça.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sr.
Presidente, o que o Senador Requião disse em tom
de brincadeira é o que está acontecendo nas charges
de todos os dias com relação a nós.
Na charge de domingo da Folha de S.Paulo está
escrito CPI e aparece aquela célebre figura dos três
macacos, dizendo que a CPI não enxerga, não vê e
não ouve. Estão os três ali: não enxerga, não vê e não
ouve. É a CPI. É a imagem que a imprensa apresenta,
a menos radical que a imprensa apresenta.
Outra charge, do Zero Hora, do Rio Grande do
Sul, charge do meu amigo caxiense. A mulher diz para
o marido: “Vai começar o programa da CPI”. Aí os dois
botam um lenço para tapar o nariz por causa do cheiro que vai sair.
Essas são as charges que estão saindo de nós.
Isso é o que está saindo todos os dias. Isso é o que
todos nós estamos lendo nas cartas que estamos recebendo. As cartas não falam de a, de b ou de c, mas
falam do Congresso Nacional. Esta é a verdade.
Sr. Ophir, Presidente, V. Exª tem condições. Fala
com os jovens, com os quais V. Exª... Que bom que V.
Exª é Presidente de uma organização como a OAB,
que tem o respeito e a credibilidade dos jovens. Fale
com os jovens! Eles que venham aqui para frente! Eles
que venham aqui para frente! Eu quero ver o Deputado e o Senador, na hora de votar, sair e enfrentá-los.
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E a imprensa brasileira... Os meus amigos do
Correio Braziliense estão aí numa grande vitória,
porque terminam com o 14º e o 15º. Entre nessa! Entre nessa jogada!
Estamos vivendo uma triste hora e temos condições e precisamos dar a volta.
Querido companheiro Paim, muito obrigado pela
tolerância, pela gentileza de V. Exª. Como sempre,
nós, os três, estamos aqui, numa causa que é nossa
porque é do Brasil.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Simon, V. Exª sabe que é uma honra
para mim presidir uma sessão com V. Exª na tribuna.
Passo a palavra, neste momento, ao Senador
Cassol, como orador inscrito.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs.Senadores, é com alegria que
ocupo esta tribuna nesta segunda-feira e cumprimento
os nobres colegas.
É uma alegria ter aqui neste plenário esta grande
liderança do Estado de Rondônia, do meu Partido, Deputado Carlos Magno, ex-Prefeito da cidade de Ouro
Preto, que fez um trabalho por dois mandatos consecutivos, na mesma época em que eu era Prefeito de
Rolim de Moura, que repercutiu nos quatro cantos do
Estado de Rondônia. É uma alegria também, uma satisfação tê-lo aqui em nossa Casa, Deputado Carlos
Magno e, ao mesmo tempo, estar com V. Exª e seus
amigos, quando estivemos há poucos dias numa grande cavalgada no Município de Ouro Preto.
Então, é uma alegria, Deputado Carlos Magno,
tê-lo conosco no dia a dia e pensando sempre no desenvolvimento e no progresso do nosso Estado de
Rondônia. Ao mesmo tempo, estimulando as nossas
lideranças, estimulando novos e corajosos políticos que
estão entrando na vida pública, especialmente neste
ano, que é um ano atípico, um ano de eleição, quando a sociedade brasileira busca nos homens públicos
a oportunidade de mudanças e, ao mesmo tempo, de
confiabilidade, uma vez que – como disse o Senador
Pedro Simon há pouco, na tribuna desta Casa – infelizmente, a nossa classe política, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, em muitos momentos serve de chacota
nacional. Volta e meia a gente vê na imprensa piadas,
como se nós fôssemos cobaias da incompetência, da
imoralidade e da falta de eficiência.
Como representante do povo do Brasil e do meu
Estado de Rondônia, não pactuo e não aceito de maneira nenhuma, uma vez que passei por dois mandatos de prefeito, dois mandatos de governador e, hoje,
como Senador pelo meu Estado, lutando, defendendo
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as classes menos favorecidas, as pessoas humildes e
simples, que, muitas vezes, não têm acesso aos órgãos
públicos, aos direitos que a Constituição e a legislação
lhes garantem e acabam se sentindo desmotivados.
Cabe a nós a obrigação de defender os bons.
Como sempre tenho dito, Deputado Carlos Magno,
Sr. Presidente, temos gente boa em todos os partidos,
mas também temos carne de pescoço, nó cego, mau
pagador, picareta, safado, sem vergonha em todos os
partidos também. Mas precisamos pegar as pessoas
de bem e trazer juntas num só propósito, num só objetivo, numa só finalidade. Devemos resgatar a credibilidade do nosso povo, que depositou o voto em nós
nas últimas eleições.
Ontem, como tantos e tantos brasileiros que assistiram, em âmbito nacional, ao depoimento do coração
de uma mãe, de uma grande apresentadora e também
comunicadora, uma pessoa especial para as nossas
crianças, que é a conhecida Xuxa Meneghel, que abriu
seu coração e falou sobre o drama que viveu na infância. Muitas pessoas não dão atenção a isso. Eu, aqui,
nesta Casa, Sr. Presidente, tenho um projeto, que, por
alguns, no começo, ficou estampado como se fosse
um projeto que mutilaria algum monstro. Ao contrário.
O projeto a que dei entrada nesta Casa, o de nº 282,
se não me engano, na verdade, tem como objetivo tirar
os monstros que vivem no meio das famílias, colocar
neles responsabilidade e mesmo devolver a esperança.
A exemplo de ontem, quando uma pessoa, não
uma pessoa como qualquer um de nós brasileiros, mas
uma pessoa conhecida mundialmente, uma mulher que
não pode andar sozinha pela fama, abriu seu coração
e disse que, quando era adolescente, foi estuprada
não só uma vez, foi estuprada pelo seu padrinho – os
agressores estão dentro de casa – e por um professor
e não sabia como agir. Da mesma maneira que isso
aconteceu com ela, infelizmente na minha família esse
fato também ocorreu.
Por isso, não trato um pedófilo, um estuprador
como uma pessoa normal perante a sociedade, não.
Não trato essa pessoa, de maneira nenhuma, como
um animal, porque um animal é dócil. Eu trato a pessoa que se comporta dessa maneira como um monstro, e só há um caminho para ele poder viver no meio
da sociedade: capá-lo. Ah, mas alguém está com dó
desses monstros? Que leve para casa, misture com a
família, deixe junto com os filhos.
No meu Estado, sou pecuarista, como tantos proprietários pelo Brasil afora, que têm dez, vinte, trinta ou
mil cabeças de gado. A maioria deles capa os bois, e
esses bois, no meio do pasto, não incomodam ninguém.
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Fico até revoltado quando vejo que ainda há pessoas que se dizem defensoras dos direitos humanos
protegendo esses monstros.
Veja o que aconteceu, Sr. Presidente, neste final
de semana, além da revelação bombástica de uma
pessoa conhecida mundialmente, famosa, que veio
a público e disse o que havia acontecido quando era
criança. Ela não falou para ninguém, porque não sabia
como agir. Isso aconteceu com ela, mas também ocorre com as demais crianças que passam pela mesma
situação. Veja o aconteceu no seu Rio Grande do Sul,
em Porto Alegre, Estado do Senador Paim e da Senadora Ana Amélia. Meninas teriam sofrido abuso sexual
dentro do hospital em Porto Alegre. Duas meninas, uma
de seis e outra de onze anos, sofreram abuso sexual
na madrugada desta segunda-feira, dentro do quarto
onde estavam internadas, no Hospital da Criança Conceição, em Porto Alegre.
O suspeito de cometer o crime tem 31 anos. É
funcionário da empresa terceirizada que fazia limpeza
do prédio. Trabalhava há 20 anos.
Eu não duvido que amanhã, quando esse monstro estiver preso, alguém vá defendê-lo, dizer que ele
tem direito. Então, pergunto: e o direito dessas crianças, alguém foi defender? Alguém buscou resolver?
Mas não é só isso, não, Srªs e Srs. Senadores,
o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes representa um
momento muito sério para refletirmos sobre uma das
maiores chagas sociais de nosso tempo.
Todos nós que temos responsabilidade política e
social, todas as pessoas que desejam um Brasil mais
justo, mais fraterno, sentimo-nos revoltados com o
abuso sexual de crianças e adolescentes que continua
ocorrendo todos os dias em diversos pontos deste País.
A Comissão Parlamentar de Inquérito que tratou
desse tema foi muito importante para trazer o assunto
ao debate no Congresso Nacional. No entanto, ainda
não conseguiu colocar em prática soluções concretas
para um problema tão grave e que aumenta a cada
dia, conforme noticiado na imprensa e informações
de diversas fontes.
Infelizmente, existe uma corrente com uma visão
deturpada de direitos humanos, corrente que, em última análise, protege muito mais o bandido, o estuprador, do que as pessoas de bem. Defende muito mais
o direito dos bandidos do que o de suas vítimas. Essa
visão distorcida de alguns que se dizem defensores
dos direitos humanos é a pior, pois estimula o bandido a continuar a praticar o crime, a estuprar e abusar
de crianças e adolescentes, porque sabe que nada
acontece e tudo fica por isso mesmo. Depois, fazem
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tratamento, usam remédios e retornam ao convívio
com a sociedade.
Mais à frente, vou mostrar a vocês o que fizeram
pessoas que viveram essa situação, em breve.
Sem solução e sem medidas efetivas, são muitos
os casos de indivíduos irrecuperáveis que continuam
a praticar crimes de estupro confiando na impunidade.
Já relatei daqui, nesta tribuna, o caso de um indivíduo abominável, um verdadeiro monstro, que, em
Rondônia, na época em que eu era governador, estuprou nove crianças. Foi preso, e, em um curto tempo,
foi colocado em liberdade porque a nossa legislação
– que, infelizmente, é precária, mas é nesta Casa
que se faz, e é curta, é pequena –, a Justiça deu-lhe
benefício natalino. Com este benefício, um indulto de
Natal, foi, em seguida, acolhido na casa de uma família evangélica, imbuída de grande caridade cristã.
Acabou estuprando três crianças da mesma família e
assassinou duas das três. O crime só foi descoberto
porque uma das crianças conseguiu fugir e relatou o
ato bárbaro, covarde, cometido por ele. Foi preso de
novo. E aí? Está dentro do presídio? Virou mocinha dos
presos? E adiantou alguma coisa? Amanhã sai e volta,
infelizmente, novamente. Este só teria um caminho: o
projeto de lei que tramita nesta Casa.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o povo de Rondônia não me elegeu para a omissão
nem para a covardia. O povo do meu Estado me elegeu
porque sabe que não tenho compromisso com erros,
tampouco tenho o sentimento de medo. Por isso mesmo, tomei a iniciativa de apresentar aqui nesta CSA,
no Senado Federal, o PLS nº 282, de 2011, que tem
por objetivo combater a pedofilia a prever a castração
química de pedófilos e estupradores.
Vou tornar a repetir. Alguém está com dó, caso
seja aprovada essa lei? Leva para casa. Na minha
casa, este monstro não vive. Ao redor dos meus familiares, um monstro desses não fica. E se tem alguém
que quer acobertar, que leve.
Mas eu amo meus filhos. Eu tenho uma neta de
seis meses, Alice, com quem minha esposa ficou esta
semana lá para acompanhá-la, um neto de seis anos
de idade, o Enzo, e outro neto, que é o Ivo Neto. Portanto, qual é o avô, qual é a avó, qual é o pai, qual é
a mãe que fica sabendo que um monstro comete um
estupro com uma criança e fica calado? Só fica calado, infelizmente, quem concorda.
Nós, aqui nesta Casa, sabemos da importância
deste PLS 282, que altera o Código Penal e prevê medida de segurança do tratamento químico-hormonal
aos condenados por pedofilia. Não estou inventando
moda, isso já têm em outros países. Compete ao juiz,
com base em avaliação médica determinar a neces-
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sidade de encaminhar o agente para substituir a pena
por tratamento laboratorial químico-hormonal ao condenado não reincidente que optar voluntariamente a
ele se submeter ou, de forma obrigatória, para os reincidentes específicos. Quem é reincidente e não quer
magoar, não quer machucar, é só fazer, está aqui na
lei. É uma lei que está aberta. Não pode ter dó de quem
é reincidente. Não pode ter dó. Estuprador reincidente
é taca! Não pode ter dó.
Ao mesmo tempo, o juiz revogará as medidas
de segurança e aplicará pena preventiva de liberdade fixada na sentença se o condenado descumprir as
condições impostas. O juiz poderá, ainda, extinguir a
punibilidade do condenado, caso ele se submeta voluntariamente à intervenção cirúrgica de efeitos permanentes.
Por que não? Se alguém diz que é doente, então
por que não se trata?
Como se vê Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não se trata de um projeto que afronta os direitos
humanos, de maneira nenhuma. Só tem que tirar o
que está atrapalhando a sociedade. Não há qualquer
desrespeito com a dignidade das pessoas. Não há
qualquer violência.
Existe, sim, a defesa da sociedade, a defesa da
família, a defesa da criança e dos nossos adolescentes. Isso, sim, é o que há.
Convém destacar que a estratégia legislativa
adotada se baseia no Código Penal da Califórnia,
que vem sendo utilizado com sucesso naquele Estado norte-americano. Este PLS 282, de minha autoria,
não é invenção nossa, é um projeto de lei que já está
em outros países. É só pegar os dados, os índices, ver
o tanto que diminuiu.
Encerro aqui este pronunciamento, Sr. Presidente, pedindo o apoio de todos os membros desta Casa
para a aprovação deste PLS 282. Este PLS, torno a
repetir, representa uma inovação importante ao prever
a castração química daquela pessoa que se diz gente
e quer ficar no meio da sociedade, sendo respeitada,
mas é doente – ao mesmo tempo, sem marcar, pelo
resto de vida, como muitos animais são marcados
com uma ferradura, quando as crianças são abusadas sexualmente.
Esse projeto representa uma inovação importante
em nossa legislação e um instrumento para vencermos
a inércia no combate aos crimes que são praticados
todos os dias contra nossas crianças.
Quero aqui pedir a todas as senhoras, aos senhores, aos jovens do Brasil afora, do meu Estado de
Rondônia, sempre que vocês estiverem orando pelas
autoridades, orem também por essas crianças, para
que Deus acompanhe e encaminhe essas crianças que
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sofreram abuso sexual, para que a gente possa ter, no
meio da nossa sociedade, pessoas que se sintam orgulhosas de saber que nós, representantes públicos,
trabalhamos e fazemos o melhor por este País.
Sr. Presidente, este projeto mexe muito com as
pessoas, com a família. Jamais podemos nós, Senadores, admitir em qualquer casa, em qualquer residência,
independentemente de o cidadão ser pobre, rico, preto,
branco, mulato, amarelo... Mas, como seres humanos,
nós, aqui nesta Casa, precisamos urgentemente fazer
algo especial para reforçar, ainda mais, a segurança
no meio da sociedade.
Sem contar, Sr. Presidente, quantas vezes temos
visto bandidos invadirem casas, prédios, condomínios,
assaltarem e ainda estuprarem as vítimas.
É isso que temos que banir da nossa cidade. É
para isso que conclamo os meus pares, para que juntos possamos oferecer segurança, estabilidade e, ao
mesmo tempo, cortar o mal pela raiz. E que os pais
tenham a certeza de que quando os filhos estiverem
com amigos não vão fazer o que fizeram com tantas
outras vítimas País afora.
Agradeço essa oportunidade, deixo meu abraço.
Obrigado.
Até a próxima oportunidade, se Deus assim o
permitir.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Cassol, sei que esse é um tema polêmico.
É legítimo Senadores e Senadoras apresentarem
todos os projetos como entenderem adequado. E não
serei eu que questionarei um projeto de V. Exª. Sei que
não foi a sua intenção. Eu sou o Presidente da Comissão de Direitos Humanos, tenho uma relação na área
de direitos humanos, por exemplo, com a hoje Presidenta Dilma, que foi militante dos direitos humanos; o
próprio Presidente Lula; eu diria que o Barack Obama
veio dos direitos humanos. Eu respeito a iniciativa de
todos os Senadores. Sei que não foi sua intenção,
porque poderia dar a impressão de que, se eu nada
falasse, para quem está assistindo, os culpados pelos
estupros, os culpados pela pedofilia, os culpados pela
agressão às crianças seriam os homens e mulheres
que defendem os direitos humanos.
Sei que não foi essa a sua intenção. Sei que a
sua intenção é punir os criminosos. Eu apenas fiz um
alerta para que as pessoas que estão assistindo à
TV Senado não entendam que V. Exª quis questionar
a política de direitos humanos. Como V. Exª disse, e
muitos poderão aqui dizer, que em todas as áreas da
sociedade há picaretas, como também na via política.
Nós sabemos disso.
Então, só faço essa consideração com todo o
respeito que V. Exª merece.
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O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado, Sr. Presidente. Se V. Exª me permitir, gostaria de
mais um minuto para concluir.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª tem três minutos ainda.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – De maneira nenhuma eu generalizei. Deixei bem claro aqui no
meu pronunciamento que, infelizmente, temos pessoas
que se dizem defensoras dos direitos humanos, mas,
Sr. Presidente, muitas vezes só defendem bandidos.
Eu tiro isso pelo meu Estado. Recebi várias vezes, quando governador do meu Estado, pessoas que
representavam os direitos humanos no nível mundial,
que foram lá defender o bandido. Mas eu nunca recebi
quem fosse lá defender um policial que perdeu a vida
para tentar nos dar segurança. Essa é a minha revolta. Quem defende direitos humanos, defende de toda
a sociedade, independente daquele que está preso e
cometeu erro.
Mas, quando eu falo isso, eu não generalizo. Sei
da sua postura. Eu não disse aqui que é quem faz parte
da Comissão de Direitos Humanos, mas quem se diz
muitas vezes pelos direitos humanos.
E eu tiro por mim, por dois mandatos de governador, Sr. Presidente. Quantas vezes eu assisti... Eu
nunca vi ninguém...
E é disso que nós precisamos aqui nesta Casa,
por isso eu estou aqui nesta Casa, neste lugar, que é
a Casa que faz as leis: nós temos que reverter e, ao
mesmo tempo, que ir buscar aquelas pessoas que sofreram abuso sexual, aquelas pessoas que perderam o
pai, ou a esposa que perdeu o marido, trabalhando no
dia a dia, e foi assassinado, foi morto por um bandido,
por um criminoso, por um estuprador. E aí muitas vezes eles vão lá só olhar como é que ele está. E, porque
está preso, come melhor do que muitos brasileiros; e
se o bife chegou um pouquinho malpassado, um pouco menor, ele reclama; no macarrão, ou em qualquer
coisa bota defeito, quando, na verdade, na casa das
outras pessoas, muitas vezes, só tem um feijãozinho
e uma farinha seca para comer.
Então, ao que estou me referindo é que essas
pessoas são defensoras dos direitos humanos, mas
têm que dar os direitos humanos das vítimas. Esta
Casa tem sim que trabalhar urgentemente para poder
trazer a vítima, para que ela não fique o resto da vida
marcada como se fosse um animal.
Portanto, Sr. Presidente, eu jamais generalizei.
Como também falei que, infelizmente, nós somos cobaias, nós, políticos. Tem gente boa em todos os partidos políticos, mas também tem nó cego, mau pagador,
picareta em tudo quanto é partido. E não é por causa
disso que nós vamos...
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E é em todas as classes. Não adiante quem
está assistindo pensar que a sua classe é diferente
da nossa. É diferente porque não é política, mas também tem corrupto, também tem desonesto, também
tem preguiçoso, tem picareta. Então, nós temos que
separar o joio do trigo.
Portanto, este projeto de lei é para que – e eu
preciso de V. Exª, que preside essa comissão – ajude
a trazer essa lei para o Brasil para que nós possamos
dar mais tranquilidade para os nossos filhos, para os
nossos netos, que estão indo para frente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Posso assegurar a V. Exª que na Comissão de Direitos
Humanos faremos uma audiência pública chamando
a sociedade civil, com V. Exª, para debater o projeto.
E dizer uma bela iniciativa de um parlamentar
também do seu partido, o Senador Renan Calheiros,
que no Dia Nacional da Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – fui relator
do projeto –, aprovamos um projeto que já dobra a
penalidade para qualquer pessoa que se insinuar em
relação a uma criança ou adolescente.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Ana Amélia, pela ordem, que estava
ali pacientemente esperando.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem. Eu até
pedi um aparte ao meu querido colega Ivo Cassol,
mas agora eu explico. Tentei, com o apoio do nosso
correligionário também lá de Rondônia, mas entendo,
porque é um tema polêmico de fato.
Mas queria apenas prestar um esclarecimento,
porque S. Exª fez uma referência ao que aconteceu
em Porto Alegre no hospital do Grupo Hospitalar Conceição. Realmente, esse dá para ser considerado crime hediondo, porque quando envolve crianças é uma
violência, e cometido por um adulto.
Então, o Grupo Hospitalar Conceição afirmou,
por meio de nota, Senador Paim, que está oferecendo
atendimento psicológico às duas meninas que teriam
sofrido abuso sexual no Hospital da Criança Conceição,
nesta madrugada, em Porto Alegre, e a seus familiares. De acordo com a direção do hospital, o Comitê
de Direitos da Criança e do Adolescente da instituição
acompanha o caso.
Por volta da uma hora da madrugada, um homem
de 31 anos, funcionário da empresa terceirizada, como
informou o Senador Cassol, que faz a limpeza no prédio do hospital, teria entrado no quarto onde estavam
internadas três meninas. Duas delas, de seis e onze
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anos, teriam sofrido abuso. O suspeito trabalhava há
20 dias no hospital. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio central. O suspeito foi reconhecido pelas duas crianças e deve responder por estupro
de vulnerável. Em depoimento negou as acusações,
como sempre acontece nesses casos.
Mas é importante essa ação, porque é muito grave. Num hospital, atendendo crianças, é uma situação
realmente de vulnerabilidade, que dá uma boa lição
de reforçar todo o esquema de fiscalização e observação, para não deixar as crianças sujeitas a esse
tipo de ataque, que foi realmente uma coisa criminosa, violenta, que não há nenhum termo para justificar
uma atitude tão hedionda. Hedionda, é o mínimo que
se pode dizer em relação a duas meninas de onze e
seis anos de idade.
Então, esse registro eu faço porque a direção do
hospital deu o encaminhamento necessário com esse
procedimento. E espero, sem dúvida, que não só o
Grupo Hospitalar Conceição, que é um hospital público, mas outras instituições tenham redobrado cuidado
para evitar que as crianças se submetam a esse tipo
de assédio ou de violência sexual, que é lastimável.
Estão ali para serem protegidas, não para serem
violentadas ou sofrerem esse tipo de abuso.
Era esse registro que eu queria fazer.
Cumprimento a iniciativa da direção do hospital de, prontamente, encaminhar já preso ao Presídio
Central o suspeito desse grave crime.
Obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senadora Ana Amélia.
Nós, da Comissão de Direitos Humanos, já aprovamos para que esse crime seja considerado hediondo
e que não prescreva.
Informo à Casa que amanhã teremos o debate
sobre a questão do Aerus, com a presença do Advogado-Geral da União; teremos também a presença de
Graziella Baggio, Diretora de Assuntos Previdenciários
dos Sindicatos de Aeronautas; o Presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil,
o Celso; o Diretor Administrativo Financeiro do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, o Arthur;
também o Dagomar, coordenador-geral dos Regimes
Especiais da Superintendência Nacional da Previdência Complementar (Previc), e ainda o Coronel Aviador
Frederico Alberto, Chefe da Divisão de Aviação Civil,
do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos. Tivemos uma audiência em abril, faremos
outra. Faz dez anos que, uma vez por mês, realizamos
audiência pública ou reunião do Supremo, ou reunião
na Previdência ou na Casa Civil e aqui no plenário do
Senado, fazendo debate da questão do Aerus. Espe-
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ramos que amanhã apontemos caminhos definitivos
para a solução desse grave problema.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa o Deputado Antonio Carlos
Mendes Thame, como membro titular, em substituição
ao Deputado Bruno Araújo, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 567, de 2012, conforme o Ofício nº 548, de 2012,
da Liderança do PSDB, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 548/2012/PSDB
Brasília, 21 de maio de 2012
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Antonio
Carlos Mendes Thames, em substituição ao Deputado Bruno Araújo, como membro titular, para integrar a
Comissão Mista destinada a proferir parecer a Medida
Provisória nº 567/12, que altera o art. 12 da Lei nº 8.177,
de 1º de março de 1991, que estabelece regras para a
desindexação da economia, e dá outras providências.
Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os Srs. Senadores Flexa Ribeiro, Aloysio Nunes Ferreira, Cyro Miranda e Alvaro Dias 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. 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 “Juíza condena
Waldomiro Diniz a doze anos de prisão”, publicada
pelo jornal Folha de S.Paulo de 02 de março de 2012.
A matéria destaca que o ex-assessor do Palácio
do Planalto Waldomiro Diniz foi condenado a doze anos
de prisão por corrupção e fraude em licitação quando
era presidente da Loterj.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste
momento para fazer o registro da matéria intitulada,
“Ponto eletrônico começa a valer no país”, publicada
pelo jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 03 de
abril de 2012.
A matéria destaca que desde 2009, empresas
adiaram novo sistema 5 vezes, agora terão que imprimir comprovante de jornada de trabalho.
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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.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
da matéria intitulada “Planalto aborta visita de Dilma
a obra da Transnordestina ao constatar abandono”,
publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo de 09 de
fevereiro de 2012.
A matéria destaca que a presidente Dilma cancelou a viagem a Missão Velha, no sertão do Cariri,
divisa do Ceará com Pernambuco, porque o palco da
festa foi montado num trecho de obra paralisada da
ferrovia Transnordestina.
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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.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “Presidência vai
analisar ação de Ideli no caso das Lanchas”, publicada pelo jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 17
de abril de 2012.
A matéria destaca que a Comissão de Ética Pública da Presidência decidiu abrir procedimento preliminar para analisar a conduta da ministra Ideli Salvatti
na compra de 28 lanchas pelo Ministério da Pesca.
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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.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. 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
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 555, DE 2011
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 555, de 2011, que altera a Lei
nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, para
autorizar a prorrogação de contratos por tempo determinado firmados com fundamento na
alínea h do inciso VI do caput do art. 2º da Lei
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; autoriza
a prorrogação do prazo de vigência do contrato
de gestão firmado entre a União e a Associação
de Comunicação Educativa Roquette Pinto –
ACERP; e dá outras providências.
(Lido no Senado Federal no dia
10.05.2012)
Relator revisor: Senador Gim Argello
(Sobrestando a pauta a partir de:
18.03.2012)
Prazo final prorrogado: 31.05.2012
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 11, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 554, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 11, de 2012, que altera
a Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, para
autorizar a União a conceder subvenção econômica, sob a forma de equalização de parte
dos custos a que estão sujeitas as instituições
financeiras para contratação e acompanhamento de operações de microcrédito produtivo
orientado; autoriza a concessão de subvenção
econômica, sob a modalidade de equalização
de taxa de juros, nas operações de financiamento para a estocagem de álcool combustível; altera a Lei nº 10.453, de 13 de maio de
2002; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 554, de 2011).
(Lido no Senado Federal no dia
15.05.2012)
Relator revisor: Senador Waldemir Moka
(Sobrestando a pauta a partir de:
18.03.2012)
Prazo final prorrogado: 31.05.2012
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3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 80, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 1, de 2012)
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 404, de 2012 - RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 80, de 2011 (nº 547/2003,
na Casa de origem, do Deputado Reginaldo
Lopes), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de empresas de beneficiamento e comércio
de laticínios informarem ao produtor de leite
o valor pago pelo produto até o dia 25 (vinte e
cinco) de cada mês e a proibição de diferenciação de preços entre produtores e a proibição
da prática de cotas de excedente, chamado
de produção excedente, entre os períodos
das águas.
Parecer sob nº 24, de 2012, da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Acir Gurgacz, favorável, com a Emenda
nº 1-CRA, de redação, que apresenta.
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
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
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A à Constituição Federal, para dispor sobre a exigência do
diploma de curso superior de comunicação
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social, habilitação jornalismo, para o exercício
da profissão de jornalista.
Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador João Ribeiro,
oferecendo a redação para o segundo turno.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2012
Discussão, em turno único, do 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.
Parecer sob nº 339, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR
(Adiada a discussão, nos termos do
Requerimento nº 225, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar,
do Senador Renato Casagrande, que acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a
extinção de contribuição social.
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Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Adelmir Santana, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.
8
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 291, de 2012, do Senador Eduardo Braga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 53, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (seguro-desemprego para o
catador de caranguejo).
9
REQUERIMENTO Nº 388, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 388, de 2012, do Senador Alvaro Dias,
solicitando a retirada, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado nº 39, de 2007,
de sua autoria.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 22
minutos.)
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Ata da 86ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 22 de maio de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, dos Srs. Benedito de Lira,
Blairo Maggi, Jayme Campos, Romero Jucá, Wellington Dias e Eduardo Lopes
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 20 horas e 19 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, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 169, DE 2012
Institui regime especial de tributação
aplicável à construção de estabelecimentos
de educação infantil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído regime especial de tributação aplicável à construção de estabelecimentos de
educação infantil.
§ 1º O regime especial previsto no caput deste
artigo aplica-se até 31 de dezembro de 2018 aos projetos de construção de creches e pré-escolas cujas
obras tenham sido iniciadas ou contratadas a partir
de 1º de junho de 2012.
§ 2º O regime especial tem caráter opcional e
irretratável enquanto perdurarem as obrigações da
construtora junto aos contratantes.
§ 3º A opção pelo regime especial será efetivada
após a entrega do termo de opção na unidade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 4º Os estabelecimentos de educação infantil a
que se refere este artigo deverão seguir parâmetros
e especificações técnicas definidas em regulamento.
Art. 2º Para cada obra submetida ao regime especial de tributação, a construtora ficará sujeita ao pagamento equivalente a 1% (um por cento) da receita
mensal recebida, que corresponderá ao pagamento
mensal unificado dos seguintes impostos e contribuições:
I – Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ);
II – Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP);
III – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL); e
IV – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo,
considera-se receita mensal a totalidade das receitas
auferidas pela construtora em virtude da realização
da obra.
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§ 2º O percentual de 1% (um por cento) de que
trata caput deste artigo será considerado:
I – 0,44% (quarenta e quatro centésimos por
cento) como Cofins;
II – 0,09% (nove centésimos por cento) como
Contribuição para o PIS/Pasep;
III – 0,31% (trinta e um centésimos por cento)
como IRPJ; e
IV – 0,16% (dezesseis centésimos por cento)
como CSLL.
§ 3º As receitas, custos e despesas próprios da
obra sujeita a tributação na forma deste artigo não
deverão ser computados na apuração das bases de
cálculo dos tributos e contribuições de que trata o caput devidos pela construtora em virtude de suas outras
atividades empresariais.
§ 4º Para fins do disposto no § 3º deste artigo,
os custos e despesas indiretos pagos pela construtora no mês serão apropriados a cada obra na mesma
proporção representada pelos custos diretos próprios
da obra, em relação ao custo direto total da construtora, assim entendido como a soma de todos os custos diretos de todas as obras e o de outras atividades
exercidas pela construtora.
Art. 3º A opção pelo regime especial de tributação previsto nesta Lei obriga o contribuinte a fazer o
recolhimento dos tributos a partir do mês da opção.
§ 1º O pagamento unificado de impostos e contribuições deverá ser feito até o 20º (vigésimo) dia do
mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita.
§ 2º O pagamento dos tributos e contribuições na
forma deste artigo será considerado definitivo, não gerando, em qualquer hipótese, direito à restituição ou à
compensação com o que for apurado pela construtora.
Art. 4º A construtora fica obrigada a manter escrituração contábil segregada para cada obra submetida
ao regime especial de tributação.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Em 15 de maio de 2012, foi publicada a Medida
Provisória nº 570, no âmbito do Programa Brasil Carinhoso, que, entre outros objetivos, pretende transferir
recursos da União aos Municípios e ao Distrito Federal,
com a finalidade de prestar apoio financeiro à ampliação da oferta de educação infantil, em novas turmas,
bem como de prestar apoio financeiro suplementar à
manutenção e desenvolvimento da educação infantil
para o atendimento de crianças de até 48 (quarenta
e oito) meses, cujas famílias sejam beneficiárias do
Programa Bolsa Família.
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As medidas propostas certamente possibilitarão
um aumento considerável no número de crianças atendidas pela rede pública de educação infantil, tema esse
que vem se mostrando uma das grandes preocupações
da Presidenta Dilma Rousseff. De fato, inúmeros estudos mostram a importância da educação infantil para o
bom desempenho dos alunos ao longo de toda a sua
escolarização, além de ser fundamental para a inserção profissional das mães, sobretudo as mais pobres.
Além disso, a mencionada medida provisória complementa o Programa Nacional de Reestruturação e
Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância), instituído pela
Resolução FNDE nº 6, de 24 de abril de 2007, e parte
das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE) do Ministério da Educação. Esse Programa presta assistência financeira, em caráter suplementar, ao
Distrito Federal e aos Municípios, para a construção e
aquisição de equipamentos e mobiliário para creches
e pré-escolas públicas da educação infantil, o que é
essencial para uma educação de qualidade.
Com o projeto de lei que ora apresentamos e
colocamos à disposição do Congresso Nacional para
aperfeiçoamento, pretendemos diminuir os custos das
obras para construção de creches e pré-escolas, cuja
oferta é da responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal. Nesse sentido, estamos estendendo às
mencionadas obras, com as devidas adaptações, a
sistemática do regime especial tributário do patrimônio
de afetação previsto na Lei nº 10.931, de 2 de agosto
de 2004, aplicável aos projetos de incorporação de
imóveis residenciais de interesse social no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida.
Dessa forma, a tributação da empresa, em relação a cada creche ou pré-escola construída, passa a
ter como base a receita mensal recebida, sobre a qual
incidirá a alíquota de 1% (um por cento). Essa tributação
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unificada compreende o IRPJ, a CSLL, a Contribuição
para o PIS/Pasep e a Cofins, independentemente do
regime de apuração de lucro adotado pela construtora (real, presumido ou arbitrado). Ao permitir que as
construtoras optantes pelo lucro presumido adiram
ao regime, o projeto beneficiará as construtoras de
médio porte com receita bruta anual igual ou inferior
a R$ 48 milhões.
A diminuição da carga tributária sobre as construtoras nos casos específicos tratados neste projeto
de lei refletir-se-á diretamente nos custos das obras
e significará economia por parte dos entes federados
responsáveis pela construção das creches e pré-escolas. Vale destacar que atualmente há um enorme
déficit de vagas na educação infantil e que todos os
esforços voltados à solução do problema são louváveis.
Com efeito, as matrículas em creche, que atendem crianças de até 3 anos de idade, cobrem menos
de 20% da população dessa idade. Na pré-escola, a
situação é um pouco melhor: já chegamos a matricular cerca de 80% das crianças de 4 e 5 anos. Mas as
metas de cobertura na educação infantil, constantes do
projeto de Plano Nacional de Educação em tramitação
no Congresso Nacional, são ambiciosas: chegar a 50%
de cobertura na creche até 2020 e universalizar a pré-escola até 2016. Cabe lembrar que a universalização
da pré-escola até essa data tornou-se mandamento
constitucional, com a edição da Emenda Constitucional nº 59, de 2009.
Acreditamos que a medida proposta é relevante e
complementa outras em curso, caminhando na direção
de ampliar a oferta da educação infantil, merecendo,
portanto, o apoio do Congresso Nacional. – Senador
Romero Jucá.
(Às Comissões de Educação, Cultura e
Esporte; e de Assuntos Econômicos, cabendo
à última a decisão terminativa)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 447, DE 2012
Requeiro, nos termos do inciso I do art. 256 do
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do
PLS nº 231, de 2011-Complementar, de minha autoria.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2012. – Senador Jayme Campos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência defere o requerimento que acaba
de ser lido, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 448, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, combinado com o art. 99, I, do RISF, que o Projeto de Lei do
Senado nº 552 de 2011, que “Altera o art. 136 da ‘Consolidação das Leis do Trabalho’, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a ele acresce um § 3º,
para dispor sobre a concessão de férias dos empregados
membros de uma mesma família”, seja encaminhado à
Comissão de Assuntos Econômicos, para que esta se
pronuncie sobre o mesmo. – Senador Cyro Miranda.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of. GLPMDB nº 134/2012
Brasília, 22 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos Senadores Romero Jucá, Valdir

Quarta-feira 23

Raupp, Waldemir Moka e Ciro Nogueira, para a titularidade e o Senador Vital do Rêgo como 1º Suplente
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
Ofício nº 73/2012 – GLDBAG
Brasília, 22 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico o Senador Walter Pinheiro como suplente na Comissão de Assuntos
Econômicos, 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.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação e serão feitas as substituições solicitadas.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 35,
de 2012 (nº 205/2012, na origem), da Senhora Presidente da República, que encaminha, em atendimento
ao disposto no § 5º art. 67 da Lei nº 12.465/2011, o
Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referente ao 2º Bimestre de 2012.
É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 35, DE 2012
(Nº 205/2012, na origem)
Senhor Presidente do Senado Federal,
Em cumprimento ao disposto no § 4º art. 67 da
Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, encaminho a
Vossa Excelência o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas.
Brasília, 19 de maio de 2012. – Dilma Rousseff.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República, nos termos do § 4º do

531

Maio de 2012

art. 67 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, a
Mensagem nº 44, de 2012–CN (nº 208/2012, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias
referente ao 2º Bimestre de 2012.
É a seguinte a Mensagem:
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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:

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos
do Ministro de Estado da Saúde:

Leitura: 22-5-2012

– N° 959, de 15 de maio de 2012, por meio do qual
encaminha informações em resposta ao Requerimento n° 24, de 2012, de informações, de autoria
do Senador Sérgio Petecão.
– N° 960, de 15 de maio de 2012, por meio do qual
encaminha informações em resposta ao Requerimento n° 1.587, de 2011, de informações, de
autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.

até 27/5
até 11/6
até 18/6
até 25/6

prazo para publicação e distribuição
dos avulsos da matéria;
prazo para apresentação de relatório;
prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e
encaminhamento do parecer da CMO à
Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 23 de maio do corrente.
A mensagem vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 251
a 273, de 2012, em conformidade com o inciso III do
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Pedro Simon.
Comunicação inadiável. V. Exª é o primeiro inscrito.
Senador Mário Couto.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
falo pela Liderança da Minoria.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela Liderança da Minoria, depois da Ordem
do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mas,
logo em seguida ao primeiro orador, eu posso dar a
vez ao meu ilustre Líder Pedro Simon.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Presidenta!
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O Senador Eduardo Lopes é o segundo inscrito,
e o Senador Paulo Paim é o primeiro orador inscrito.
Há alguém ali?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Posso falar primeiro?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Não. Então, o Senador Paim é o primeiro orador
do dia pela ordem de inscrição.
Com a palavra o Senador Paulo Paim.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do microfone.) – Se o Senador Pedro Simon precisar falar,
eu espero. Ele pode falar como comunicação inadiável
e eu falar em seguida?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pode.
Quem vai falar primeiro? O Senador Pedro Simon?
Então, para fazer uma comunicação inadiável, por
cinco minutos pelo Regimento, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, neste início de sessão, quando o Sr.
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Cachoeira já está esperando o início da Comissão Parlamentar, a minha desconfiança é a de que ele não vai
falar nada. Vai-se reservar para falar em juízo.
Mas venho a esta sessão, Srª Presidente, porque
sinceramente acho que as manchetes de hoje chegam a
uma situação insustentável para nossa CPI. Não quero
falar sobre a questão referente ao próprio Presidente
da CPI, que é um homem de bem, a quem tenho o
maior respeito. Estão criando casos que não me interessam, mas a Delta vence licitação, seis licitações, e
o homem do Dnit, lá, do Mato Grosso, diz o seguinte:
“Eu não vou me meter. Se não há nada com relação à
Delta, eu não vou deixar de dar preferência para ela”.
Não só a CPI não determinou a abertura da verificação das contas, nem confiscou, nem abriu as contas
bancárias, mas ela continua ganhando.
E o que é mais importante, Srª Presidente: ontem, em um jantar, em algum lugar de Brasília, sob o
comando de Líderes do PT, com o PT à frente, a base
decide blindar a Delta por temer novos escândalos.
Ontem, no jantar, foi tomada a decisão: “Não vai haver,
absolutamente, nenhuma fiscalização nas contas da
Delta; não vai haver proibição absoluta na abertura dela
em novas concorrências; não se vai entrar nas contas
de nenhum parlamentar e de nenhum governador”.
O perigo é que, abrindo as contas da Delta, há
mais gente implicada: empresa, gente do Governo e
gente do Congresso. “Então, não vamos mexer nisso
que está aí. Vamos deixar no Senador, vamos deixar
no Cachoeira, vamos deixar nas contas que já existem
com relação à zona do Centro-Oeste, e chega. E chega!”
Tenho dito e repetido que respeito a Presidenta e
acho que ela tem tido uma atitude séria com relação a
essa parte, dizendo claramente, primeiro, que ela não
se implica na CPI e, segundo, que ela quer averiguação.
Mas, a essa altura, a palavra está com a Presidenta; a
palavra está com a Presidenta, ainda que quem tenha
criado a CPI tenha sido o Lula.
O Governo é seu. É verdade que a Delta está
blindada? O que a senhora tem a dizer de ela ganhar
novas licitações às vésperas de ser considerada uma
empresa inidônea pelo Ministério do seu Governo?
Vai valer esse acordo feito pelo PT e pelos Líderes da
base governamental no jantar de ontem?
Olha, não sei se os jovens e a OAB virão para
frente do Congresso. Só sei que não vejo outra saída. Minha querida Presidenta, não vejo outra saída: a
pressão da sociedade.
Para mim, nos meus 82 anos, quase 60 de vida
política, 30 nesta Casa, machuca-me muito ver as reuniões da CPI num jogo de mentirinha.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Já
encerro, Srª Presidente. Porque praticamente as decisões são tomadas antes. O jornal publica: o relator tem
189 perguntas para o Sr. Cachoeira, mas não tem um
motivo para pedir para abrir as contas do seu Cachoeira, nem da Delta, nem de coisa nenhuma.
Hoje é um dia de vexame, é um dia de humilhação.
A testemunha que vinha falar na Comissão de Ética
mandou dizer que não podia vir por questões pessoais.
Está certa. Uma CPI que nem a nossa, uma Comissão
que nem a nossa, um Conselho de Ética que nem o
nosso, um Congresso que nem o nosso, ela deve ter
questões mais importantes. Pode ser o dentista, pode
ser outra coisa que a impediria de vir.
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Pedro Simon.
Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta Senadora Marta Suplicy, Senador Mário
Couto, Senador Pedro Simon, ontem à noite, em Porto Alegre, no auditório Dante Barone, da Assembleia
Legislativa do meu Estado, Rio Grande do Sul, ocorreu um importante ato suprapartidário, pedindo que a
Presidenta Dilma vete o texto do novo Código Florestal.
O Veta, Dilma reuniu Parlamentares e militantes
na defesa das causas ambientais. E, ali, participaram
do evento Deputados, Secretários, Vereadores, entre
eles, que provocaram aquele manifesto, os Deputados
Adão Villaverde, Raul Pont, Marisa Formolo e Valdeci
Oliveira, do PT.
Também estiveram no ato os Secretários Estaduais Ivar Pavan, Vinícius Wu e João Motta, os Vereadores da capital Sofia Cavedon, Toni Proença, Elias
Vidal, Maria Celeste e Mauro Pinheiro. Estiveram ainda
as Presidentes Estaduais do PPL, Mari Perusso, e do
PV, Mariovane Barbosa, e ainda João Paulo, Dirigente
Nacional do PV, Márcio Cabrera, Presidente Municipal
do Partido Pátria Livre e Giovane Carminatti, Presidente Municipal do PV também.
Ainda naquele mesmo dia, a Comissão de Agricultura da Assembleia do Estado do Rio Grande realizou
uma importante audiência pública no auditório Adão
Pretto, com a participação do Relator do novo Código
Florestal, Deputado Paulo Piau.
A plateia fez um debate acirrado, a maioria contra o projeto aprovado na Câmara, pedindo o veto, e o
outro setor defendendo. Como vemos, a maioria, hoje,
pelo ato realizado também em São Paulo, Senadora
Marta Suplicy, está pedindo que a Presidenta vete. Já
me posicionei aqui nesta tribuna defendendo a posição
dos Relatores, Senador Jorge Viana e Luiz Henrique,
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que construíram um amplo acordo, ouvindo, inclusive,
Deputados e outros segmentos da sociedade e tivemos
aqui uma esmagadora votação, por parte, eu diria, de
99,9% dos Senadores pela aprovação do Código Florestal. Teve, se não me engano, um voto contra.
Devido a esse fato, Srª Presidenta, reafirmo aqui
a minha posição favorável ao projeto aprovado no
Senado. E aproveito para deixar registrado, Srª Presidenta, um artigo publicado na Folha de S.Paulo, um
apelo público de todos os ex-ministros em que dizem:
“Pedimos à Presidenta Dilma o veto integral dos retrocessos contidos no projeto de
lei aprovado pela Câmara e que reduzem a
proteção às florestas.
Nós, do fórum de ex-ministros do Meio
ambiente do Brasil, dirigimos um apelo público
à Presidenta da República a respeito do Projeto de Lei 1976/99, aprovado pela Câmara
dos Deputados(...).
Reconhecemos e destacamos os compromissos da Presidenta Dilma, assumido
ainda quando era candidata, e reafirmados
por inúmeras vezes (...)”
Por isso, eles pedem o veto do Código Florestal
aprovado na Câmara. Entre os destaques, eles dizem:
“Em nome do fórum de ex-ministros, solicitamos que a Presidenta, em coerência com
seu compromisso e com anseios da sociedade,
vete integralmente toda e qualquer norma de
caráter permanente ou transitório que:
– sinalize ao País a possibilidade presente e futura de anistia;
– permita a impunidade em relação ao
desmatamento;
– descaracterize a definição de florestas
que está consagrada na legislação vigente;
– reduza, direta ou indiretamente, a proteção do capital natural associado às florestas;
– fragilize os serviços prestados por elas;
– dificulte, esvazie ou desestimule mecanismos para a restauração;
– ou, ainda, fragilize a governança socioambiental.”
Enfim, esses considerações mostram que os dez
ex-ministros pedem o veto total do Código Florestal na
forma em que foi aprovado na Câmara, que não respeitou o acordo firmado aqui no Senado.
Assina o presente manifesto, publicado pela Folha
de S. Paulo, Carlos Minc, Ministro em 2008/2009, no Governo Lula; Marina Silva, Ministra em 2003/2008, no Governo Lula; José Carlos Carvalho, Ministro em 2002, no

648

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Governo Fernando Henrique Cardoso; José Sarney Filho,
Ministro em 1999/2002, no Governo Fernando Henrique
Cardoso; Gustavo Krause, Ministro em 1995/1998, no
Governo FHC; Henrique Brandão Cavalcante, Ministro
em 1994, no Governo Itamar Franco; Rubens Ricupero,
Ministro em 1993/1994, no Governo Itamar; Fernando
Coutinho Jorge, Ministro em 1992/1993, no Governo
Itamar; José Goldemberg, Secretário do Meio Ambiente, em 1992, no Governo Collor; e Paulo Nogueira Neto,
Secretário Especial do Meio Ambiente em 1973/1985,
nos Governos Médici, Geisel e Figueiredo.
Como vemos, todos os ex-ministros do Meio
Ambiente assinam esse documento pedindo o veto
do Código Florestal.
Srª Presidenta, quero destacar, ainda, que fizemos
uma audiência pública para discutir o plano Viver sem
Limites, apresentado pela Presidenta Dilma em novembro do ano passado, onde foi debatido esse belíssimo
programa na Comissão de Direitos Humanos. No mesmo dia, debatemos também a importância do Estatuto
da Pessoa com Deficiência. Participaram Moisés Bauer,
Presidente do Conade; Rosinha da Adefal, Presidente
da Frente Parlamentar em Defesa do Direito da Pessoa
com Deficiência; Santos Fagundes, Coordenador do Movimento Gaúcho das Pessoas com Deficiência; Roberto
Wanderley, Juiz Federal; Antônio José do Nascimento
Ferreira, Secretário Nacional; Maximiliano Barbosa, Diplomata; Francisco José Lima, Coordenador do Centro
de Estudos da Universidade Federal de Pernambuco.
Todos, Srª Presidenta, destacaram o projeto da Presidenta Dilma, mas, ao mesmo tempo, todos pediram
a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
O Projeto do Estatuto, de nossa autoria, nasceu
com 58 artigos, mas, depois do debate com a sociedade, contempla hoje 287 artigos. Já realizamos mais
de mil audiências públicas com a participação da sociedade. Por isso, fica aqui mais uma vez o apelo para
que esse Estatuto, que vai beneficiar 45 milhões de
pessoas e está engavetado na Câmara, o debate já
passa de vinte anos, seja aprovado de forma definitiva.
Ainda, Srª Presidenta, tivemos, hoje pela manhã, uma audiência pública sobre o Aerus. Eles me
entregaram um documento que faço questão de ler
aqui de forma muito rápida. Dizem os aposentados e
pensionistas do Aerus, que estão praticamente sem
salários e que mais de 600 já morreram. Dizem eles:
“Seis anos é muito tempo quando aos
olhos de uma criança há uma vida pela frente, mas aos de um idoso há uma melancólica
contagem regressiva.
Perde-se o que havia conquistado por ter
uma Terceira Idade digna. Faça um exercício
e reduza os seus vencimentos [quem estiver
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neste momento nos assistindo] em 92% e mantenha plano de saúde, medicamento, alimentação, aluguel, estudo. Perde-se a qualidade
de vida, perde-se a confiança nas instituições,
perdem-se os companheiros de luta. Desde (...)
2006, data da intervenção, o número de óbitos
entre aposentados e pensionistas aumentou
mais de 20%, não contados aí os familiares
que sofrem e falecem tanto quanto os que anda
sobrevivem a este caos social.
Perde-se a dignidade, mas não se perde a esperança, nem a vontade de lutar por
dias melhores.
A demora de uma solução nos leva a refletir: os idosos são (...0 respeitados neste País?”
Alguém tem compromisso com os idosos, com a
terceira idade, com os aposentados?
Esse é o documento que recebi lá, Srª Presidenta.
Concluindo, Sr. Presidenta, eu vim a esta tribuna
no mês de fevereiro e falava de uma menina que eu
conheci quando fazia uma viagem pelo interior do Rio
Grande, mais pelo litoral norte. A menina se chamava Amanda, ela só mexe os olhos. Eu parei no local e
a família a mostrou para mim. Eu me comprometi ali.
Aqui resumo a história, Srª Presidenta. Ela me convidou, por intermédio da mãe, já que ela não fala, que
eu estivesse lá nos seus 15 anos. Naquele momento,
eu disse: “Amanda, pode contar que eu virei. Nós dançaremos sua valsa de 15 anos e eu vou girar no salão
com a sua cadeira de rodas”.
Recebi hoje a seguinte correspondência da mãe
da Amanda:
“Olá, Senador (...) viemos lhe informar
que o aniversário [de nossa filha] será no dia
23 de junho, aqui no CTG de Arroio do Sal
[...], conforme combinado [com o senhor] (...),
para que possamos ter o prazer da sua nobre
presença. [E a mãe dela disse] E como senhor
mesmo disse: ‘Amanda, pode contar que eu
virei, nós dançaremos sua valsa de 15 anos.
Vou girar (...) com a tua cadeira de rodas [a valsa dos 15 anos. Vou girar no salão com você.”
Estou aqui de público respondendo que estarei
lá, suspendi as minhas agendas e no dia 23 de junho
eu estarei...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... lá em
Arroio do Sal. A Amanda e seus familiares devem estar (Fora do microfone.) assistindo neste momento à
TV Senado. Está aqui a fotografia da Amanda, uma
bela menina. Meus 15 anos, CTG, Arroio do Sal, Rio
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Grande do Sul, horário 20h, 23/6/2012. Amanda Raíssa. Amanda, estarei lá com você. Suspendi tudo e
vou dançar com você.
Um abraço.
Encerrado, Srª Presidenta
Considere na íntegra os meus pronunciamentos.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
12 de abril/ 2006 – 12 de abril de 2011
CINCO ANOS É MUITO TEMPO QUANDO...
...aos olhos de uma criança há uma vida pela
frente, mas aos de um idoso há uma melancolica contagem regressiva.
...se perde o que se havia conquistado para ter
uma Terceira Idade digna. Faça um exercício e reduza seus vencimentos em 92%, e mantenha Plano de
Saúde, Medicamentos e Alimentação com uma redução dessa magnitude.
...se perde qualidade de vida
...se perde a confiança nas instituições
...se perde os companheiros de luta, desde 12 de
abril de 2006 data da intervenção o número de óbitos
entre os aposentados e pensionistas aumentou em
mais de 20%, não contados aí os familiares que sofrem e falecem tanto quanto os que ainda sobrevivem
a este caos social.
...se perde a dignidade.
...mas não se perde a esperança, nem a vontade
de lutar por dias melhores.
A demora de uma solução nos leva a refletir:
Os idosos são realmente respeitados neste País?
E-mail de Brenda Gross para Senador Paulo Paim
Olá Senador, estamos buscando contato com o
Senhor nas suas redes sociais há alguns dias e não
obtivemos resposta.
Então viemos lhe informar que o aniversário será
no dia 23 de junho, aqui no CTG de Arroio do Sal –
RS, conforme combinado, sendo assim que o Senhor
tenha tempo para se organizar.
Para que possamos ter o prazer de sua nobre
presença.
E como o Senhor mesmo disse: “Amanda, pode
contar que eu virei, nós dançaremos sua valsa de 15
anos. Vou girar no salão com a tua cadeira de rodas”...
Em anexo, estamos enviando o convite dela.
Contamos com a sua presença!
Ass.: Família Gross
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SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre o Código Florestal (debate no RS
e artigo publicado na Folha de S.Paulo).
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem à
noite, no auditório Dante Barone, da Assembléia Legislativa, do Estado do Rio Grande do Sul, ocorreu um
ato supra partida rio, pedindo que a Presidenta Dilma
Rousseff vete o texto do novo Código Florestal.
O “Veta, Dilma” reuniu parlamentares e militantes na
defesa das causas ambientais. Participaram do evento,
como anfitriões do Parlamento, os Deputados Adão Villaverde, Raul Pont, Marisa Formolo e Valdeci Oliveira, do PT.
Também prestigiam o ato os secretários estaduais
Ivar Pavan, Vinícius Wu e João Motta,.os vereadores
da capital Sofia Cavedon, Toni Proença, Elias Vidal,
Maria Celeste e Mauro Pinheiro, as Presidentes estaduais do PPL, Mari Perusso, e do PV, Mariovane Barbosa; João Paulo dirigente nacional do PV, e Márcio
Cabrera, Presidente municipal do Partido Pátria Livre
(PPL), Giovani Carmitti, presidente municipal do PV.
Ainda ontem, só que a tarde, a Comissão de
Agricultura, da Assembléia Legislativa do Estado do
Rio Grande do Sul, realizou uma audiência, no espaço
“Adão Pretto”, com a participação do Relator do novo
Código Florestal, Deputado Paulo Piau.
A platéia estava dividida. De um lado os favoráveis; do outro, os contrários ao novo código.
Como vocês podem notar, o novo Código Florestal esteve muito em evidencia no dia de ontem, lá no
Rio Grande do Sul.
Mas, Sr. Presidente, na semana passada expus
aqui a minha opinião sobre o texto aprovado na Câmara dos Deputados.
Sou favorável que a Presidenta Dilma aplique o veto.
Pois entendo que houve retrocesso no texto da Câmara.
O que foi aprovado pelo Senado, com relatoria
dos Senadores Jorge Viana e Luiz Henrique, contempla um acordo.
Aprovamos aqui um relatório equilibrado, fruto
da boa discussão, mesmo com a não concordância
de parte dos ambientalistas.
Sr. Presidente, aproveito para registrar e peço
que entre nos Anais desta Casa, um artigo veiculado
hoje, no jornal Folha de S.Paulo.
“Apelo publico dos ex-ministros”, assinado por
dez ex-ministros de Estado. Diz o texto, Sr. Presidente:
“Pedimos à presidente Dilma o veto integral dos
retrocessos contidos no projeto de lei aprovado pela
Câmara, que reduz a proteção às florestas.
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Nós, do Fórum dos Ex-Ministros do Meio Ambiente
do Brasil, dirigimos um apelo público à Presidente da República a respeito do projeto de lei 1976/99, aprovado pela
Câmara dos Deputados com alterações ao Código Florestal.
Reconhecemos e destacamos o compromisso da
Presidente Dilma, assumido ainda quando ela era candidata e reafirmado reiteradas vezes nos últimos meses
(inclusive durante uma audiência com os representantes
do Fórum de Ex-Ministros do Meio Ambiente em maio
de 2011), de vetar qualquer alteração na legislação brasileira que represente um aumento de desmatamento
ou a anistia daqueles que desmataram ilegalmente.
Nós observamos também que esse compromisso, que é amplamente apoiado pela opinião pública
brasileira, reflete os interesses maiores da nação, dos
quais a presidente é a fiei depositária.
O Comitê Nacional em Defesa das Florestas e
do Desenvolvimento Sustentável e diferentes setores
sociedade civil e do setor produtivo têm demonstrado
enorme preocupação com as conseqüências da sanção
do projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados.
Todos pedem o veto integral dos retrocessos contidos no texto. Eles reduzem drasticamente o status de
proteção das florestas no Brasil, bem como a governança socioambiental construída nas últimas décadas.
Mais de dois milhões de pessoas se manifestaram
através de abaixo-assinado nesse sentido.
Em nome do fórum de ex-ministros, solicitamos
que a Presidente, em coerência com o seu compromisso e com os anseios da sociedade, vete integralmente toda e qualquer norma de caráter permanente
ou transitório que:
– Sinalize ao país a possibilidade presente e futura de anistia;
– Permita a impunidade em relação ao desmatamento;
– Descaracterize a definição de florestas, que
está consagrada na legislação vigente;
– Reduza direta ou indiretamente a proteção do
capital natural associado às florestas;
– Fragilize os serviços prestados por elas;
– Dificulte, esvazie ou desestimule mecanismos
para a restauração;
– Ou, ainda, fragilize a governança socioambiental.
Ao mesmo tempo, nós entendemos que continua
necessário construir um quadro de referência normativo
estratégico, alinhado com os desafios contemporâneos,
de modo a valorizar o conjunto de nossas florestas.
Para tanto, a partir da experiência acumulada no
serviço público ao longo de tantos anos, assim como
da diversidade de seus membros, o fórum se coloca à
disposição para apoiar, da forma que for julgada mais
oportuna, a elaboração e tramitação no Legislativo de
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uma proposta que vise uma política florestal sustentável
– e que, portanto,.valorize as funções de conservação,
de recuperação e de uso econômico do capital natural
associado às nossas florestas”.
Assinam este artigo, senhoras e senhores.
CARLOS MINC, Ministro entre 2008 e 2010 (governo Lula);
MARINA SILVA, Ministra entre 2003 e 2008 (Lula);
JOSÉ CARLOS CARVALHO, Ministro em 2002
(FHC);
JOSÉ SARNEY FILHO, Ministro de 1999 a 2002
(FHC);
GUSTAVO KRAUSE, Ministro de 1995 a 1998
(FHC);
HENRIQUE BRANDÃO CAVALCANTI, Ministro
em 1994 (governo Itamar Franco);
RUBENS RICUPERO, Ministro entre 1993 e 1994
(governo Itamar);
FERNANDO COUTINHO JORGE, Ministro entre
1992 e 1993 (governo Itamar);
JOSÉ GOLDEMBERG, Secretário do Meio Ambiente em 1992 (governo Collor);
PAULO NOGUEIRA NETO, Secretário Especial
do Meio Ambiente entre 1973 e 1985 (governos Mediei, Geisel e Figueiredo).
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre Plano Viver sem Limites e EPCD.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, O Plano
Viver sem Limites, apresentado pela Presidenta Dilma
em novembro do ano passado, e o Estatuto da Pessoa
com Deficiência, foram debatidos em audiência pública
na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal.
Fizeram parte da mesa:
Moisés Bauer, Presidente –Conselho Nacional
da Pessoa com Deficiência – CONAD;
Rosinha da Adefal, Presidente – Frente Parlamentar do CN em Defesa dos Direitos das PcD
Santos Fagundes, Coordenador – Movimento
Gaúcho das Pessoas com Deficiência;
Roberto Wanderfey, Juiz Federal – 1ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Pernambuco;
Antônio José do Nascimento Ferreira, Secretário Nacional – Secretaria de Promoção dos Direitos
da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República
Maximiliano Barbosa Fraga, Diplomata
Francisco José de Lima, Coordenador – Centro
de Estudos Inclusivos da UFPE (Universidade Federal
de Pernanmbuco);
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Também estiveram presentes, representantes de
várias entidades de pessoas com deficiência, estudantes e parlamentares.
Foi ressaltada, na audiência, a importância da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o modo de se dar efetividade a esse documento.
É importante salientar que, desde sua ratificação, em
2009, o documento passou a fazer parte do nosso ordenamento jurídico tendo status de emenda constitucional.
De acordo com a fala dos que fizeram uso da
palavra, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é o
instrumento capaz de dar efetividade e aplicabilidade
às diretrizes trazidas pela convenção.
Além de reunir em um só documento toda a esparsa legislação brasileira sobre a deficiência, contida
em decretos, portarias, resoluções e normas,.o Estatuto
tem a robustez legal necessária para garantir direitos
e avançar nas conquistas.
Ele também contribui na modernização dos conceitos que se somaram ao debate, sendo um instrumento que fará chegar os avanços legais lá na ponta!
Os avanços chegarão às pessoas com deficiência que, em sua vida diária, ainda são vítimas de uma
idéia que liga a deficiência à incapacidade.
Sr. Presidente, apresentei o Estatuto quando eu
ainda era deputado federal, isso no ano de 2000.
Eleito Senador, em 2003, apresentei o Estatuto
também no Senado.
De lá para cá, foram mais de 1000 audiências
com ampla participação do movimento de pessoas
com deficiência.
O projeto do estatuto, ao nascer, tinha apenas
58 artigos. Ao ser aprovado no Senado, em 2006, já
possuía 287 artigos.
Ele é uma construção do movimento de pessoas
com deficiência. A votação do estatuto é um anseio
expresso em duas conferências nacionais e em audiências realizadas nas cinco regiões do país.
Houve ainda audiências públicas em todas as
Assembléias Legislativas e em todas as Câmaras de
Vereadores das capitais com a participação de sindicatos, entidades de pessoas com deficiência, associações, universidades públicas e particulares.
Atualmente, como todos já devem saber, o Estatuto da Pessoa com Deficiência encontra-se na Câmara dos Deputados, pronto para a pauta desde 2006.
Eu entendo que o momento é este! Não há mais
porque adiar! O Estatuto está no Congresso há quase
vinte anos e, de acordo com a deputada Rosinha, “sua
tramitação está em um ponto onde não é mais possível
seu arquivamento”.Ou seja, Srªs e Srs. Senadores, é
votar ou votar!
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre encontro do Senador Paim
com menina com deficiência no litoral norte do RS.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta sessão
em que retornamos à tribuna para compartilhar com a nossa gente, nossos ideais, nossos caminhos, nossas lutas.
Nesse recesso visitei quilombos/ situação trágica, conversei com os aposentados que estão desesperados, discuti o Estatuto da Juventude, as eleições
municipais. Fui ao litoral, fui a serra, aproveitei para
refletir sobre as nossas vidas.
Mas eu gostaria de usar da palavra para contar a todos sobre um momento muito especial em minha vida, um
encontro que ficará gravado para sempre no meu coração.
Quinta-feira, 17 horas, Litoral Norte do Rio Grande do Sul, Parei numa banca de produtos coloniais
chamada Tenda Gross, na Estrada do Mar. Conversei
com o vendedor, provei produtos, comprei alguns...
Recebi palavras de carinho pelo mandato. Entrei
no carro ligeiramente e, quando ia saindo, uma senhora
veio correndo ao meu encontro e disse:...
“Paim, adoro o teu parabéns!” Agradeci e cumprimentei-a. Ela então prosseguiu dizendo: “Senador,
você não quer conhecer minha filha? Ela é deficiente.
Desliguei o carro e entrei numa casa simples, de
uma limpeza impecável e muito acolhedora sobre uma
cama estava Amanda.
Me aproximei, peguei suas mãos, beijei seu rosto. A mãe disse: “Minha filha não se movimenta, não
ouve e não enxerga...
Mesmo assim, comecei a falar com Amanda sobre a energia que ela me passava. Disse a ela: “Deus
está contigo. Você não está só. Você é uma guerreira,
você é especial
Os olhos dela brilharam e vi um pequeno sorriso,
mas muito sincero. Era um sorriso iluminado, como se
ela me visse e ouvisse. As suas mãos encurvadas pareciam apertar as minhas. Eu tinha a nítida impressão
de que ela me via...
A energia daquele momento trazia a sensação
de que era como se estivesse no paraíso.
A mãe contou que Amanda fará quinze anos em
junho, dia 12 e disse-me: “Senador, o senhor poderia
vir ao aniversário dela”
Olhei para Amanda e disse:
“Amanda, pode contar que eu virei, nós
dançaremos sua valsa de 15 anos. Vou girar
no salão com a tua cadeira de rodas77...
Amanda sorria e os olhos dela eram estrelas úmidas, e eu chorava. Eu dizia: “Amanda, você dá a todos
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nós uma lição de vida. Você é melhor do que todos
nós. Você é uma guerreira, uma lutadora, uma heroína”
As palavras fluíam, como se eu estivesse falando para um anjo e eu continuei dizendo: “Amanda, te
conhecer foi o melhor presente que já recebi. A tua
energia, o teu jeitinho de ser, é o mais lindo que eu já vi.
Sinto que a tua alma e teu coraçãozinho são abençoados por Deus. Você nos dá tanto e recebe tão pouco!”
Eu só pensava; Isto tem que nos mover, ainda
mais na construção de políticas públicas para as pessoas com deficiência.
Por que meu Deus a Câmara dos Deputados
não vota o Estatuto das Pessoas com Deficiência, tão
lembrado por todos os lugares que passei. Mas quero
voltar a Amanda.
Srªs e Srs. Senadores, por mais que eu tente
explicar como esse encontro foi especial prá mim, sei
que não vou dar a dimensão exata do quanto.
O cérebro dessa menina foi atingido por um vírus e se estendeu para o corpo todo. Ela tem graves
lesões cerebrais e todos seus sentidos foram afetados.
A mãe de Amanda, Beatriz Cardoso Silva Gross,
declarou que a filha é um presente, uma lição de vida
que ela e o marido, Vergulino da Silva Gross, receberam.
Ela disse ainda que situações assim, não deveriam deixar as pessoas tão aflitas, porque são, na
verdade, um presente.
“Todos que convivem com Amanda, aprendem com
ela, porque ela vem formada em todas as faculdades.
Ela ensina todos que lidam com ela de alguma maneira. Ela veio para ensinar, para conviver.” – disse a mãe.
Nesse sentido uma das ponderações que dona Beatriz fez foi em relação às dificuldades enfrentadas quanto
à acessibilidade, em função do uso da cadeira de rodas.
Outra questão levantada foi a da inclusão. Segundo ela, o olhar apavorado das pessoas quando olham
para a filha, é algo que a surpreende, porque ela acha
que a sociedade precisa aprender a conviver melhor
com as pessoas com deficiência.
Dona Beatriz também percebeu que Amanda
olhou bem nos meus olhos, como se, de fato, pudesse enxergar. “Foi um encontro espiritual” – disse ela.
Meus amigos, eu sei que eu não estou a altura
da Amanda, mas com certeza sai deste encontro com
uma visão da vida bem melhor do que cheguei. Só posso dizer obrigado, obrigado Amanda por você existir.
Foi um momento único e gratificante. Um daqueles
momentos que faz a vida ser plena, mágica, que mostra
a cada um de nós que vale a pena resistir, lutar pela nossa gente, pelos deficientes, aposentados, negros, índios,
brancos, liberdade religiosa e a livre orientação sexual,
peias crianças, mulheres, ciganos, combater a violência na
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sua amplitude e todos os preconceitos, defender os trabalhadores, os pobres, os assalariados, os desempregados.
Sai de lá com mais forças para exigir o direito à
saúde, educação, qualidade de vida para esse povo
tão guerreiro que é o brasileiro.
Agradeço imensamente a Deus por esse encontro. Agradeço do fundo do meu coração à dona Beatriz
e seu Vergulino por terem compartilhado comigo essa
benção que receberam chamada Amanda.
Agradeço, com o coração cheio de gratidão, paz
e alegria a Amanda, por me permitir ter estado ao seu
lado e passar um tempo tão precioso, Sr. Presidente,
depois de compartilhar essa vivência maravilhosa que
tive, quero informar a todos que me ouvem, que na 2a
feira um dos assuntos que vou abordar nesta Tribuna
será a situação dos aposentados e pensionistas brasileiros, inclusive do Fundo AERUS.
Aproveito para dizer também que na 2a feira, a
CDH irá realizar uma audiência pública, às 9 h, para
debater a questão dos planos de saúde e também a
saúde do trabalhador.
Todos estão convidados a participar. É um assunto
que afeta um grande número de pessoas e o debate
é um excelente caminho para a construção de idéias
que ajudem a resolver dificuldades.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido conforme o Regimento.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 551, DE 2012
Da Comissão de Assuntos Econômicos,
sobre a Mensagem n° 34, de 2012 (n° 192/2012,
na origem), da Presidente da República, que
propõe ao Senado Federal seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo,
com a garantia da República Federativa do
Brasil, entre o Estado de São Paulo e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no
valor de até US$1.148.633.000,00 (um bilhão,
cento e quarenta e oito milhões, seiscentos
e trinta e três mil dólares dos Estados Unidos da América), de principal, destinada a
financiar o “Projeto Rodoanel Mário Covas
– Trecho Norte”.
Relator: Senador Flexa Ribeiro
I – Relatório
A Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal pleito do Estado de São Paulo, que
solicita autorização para contratar operação de crédito

MAIO 2012
20392

Quarta-feira 23

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a financiar o “Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho
Norte”, que visa contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável e a melhoria da qualidade de vida
da população da Região Metropolitana de São Paulo.
O programa possibilitará a interligação do sistema
rodoviário do Estado de São Paulo e a ordenação do
tráfego de cargas, possibilitando (i) a redução do custo
de transporte de mercadorias e do tempo de movimentação de passageiros; (ii) a maior agilidade no escoamento da produção; (iii) a preservação ambiental, e (iv)
o desenvolvimento econômico e a geração de emprego.
O empréstimo pretendido foi credenciado pelo
Banco Central do Brasil e as suas condições financeiras inseridas no sistema de Registro de Operações
Financeiras (ROF) sob o número TA601376. Será contratado sob a modalidade de Empréstimo do Mecanismo Unimonetário, com taxa de juros baseada na Libor.
De acordo com cálculos da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), o custo efetivo médio do empréstimo
será de 3,76% a.a., flutuante conforme a variação da
Libor, considerado aceitável por essa Secretaria, dado
o custo atual médio de captação do Tesouro Nacional,
em dólar, no mercado internacional.
Vale destacar que os recursos totais a serem alocados no programa alcançam investimentos totais de
US$3,01 bilhões, no período de 2012 a 2015, sendo
que além do empréstimo pretendido estão previstos
aportes da União, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, no valor de US$987,82
milhões, e contrapartidas de recursos do Estado no
montante de US$878,83 milhões.
II – Análise
A análise da presente operação de credito externo fundamenta-se no art. 52, incisos V, VII e VIII, da
Constituição Federal, e visa examinar o cumprimento
das determinações das Resoluções nºs 40 e 43, de
2001, e 48, de 2007, todas do Senado Federal, e da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas são as normas
que regulam os limites e condições para a contratação
de operações de crédito internas e externas, inclusive
concessão de garantia, nos três níveis de governo.
De acordo com o Parecer nº 432, de 10 de abril
de 2012, da Coordenação-Geral de Operações de
Crédito de Estados e Municípios (COPEM) da STN, o
Estado de São Paulo cumpre os limites e demais condições definidas pelas referidas resoluções. Portanto,
atende os requisitos mínimos previstos no art. 32 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Em particular, a operação enquadra-se nos limites
definidos nos incisos I, II e III do art. 7º da Resolução nº
43, de 2001, que tratam, respectivamente, do montante
anual passível de contratação, do comprometimento
máximo da Receita Corrente Líquida com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada,
e do montante da dívida consolidada líquida do Estado.
No referido parecer, consta que, já considerado o
empréstimo em exame, o Estado de São Paulo terá nível
de endividamento equivalente a 1,54 vezes a sua Receita
Corrente Líquida (RCL), correspondente a 76,92% do
valor máximo admitido para esse limite de endividamento
pela Resolução nº 40, de 2001, que é de 2.
Verifica-se ainda que, com o empréstimo, o montante global de operações realizadas em um exercício determinado, relativamente às projeções da RCL, é decrescente até 2016, último ano da projeção realizada, quando
atingirá valor desprezível, próximo de zero (0,01%).
Já o comprometimento anual da RCL do Estado
com o serviço de sua dívida será de 10,18% em 2012,
sendo decrescente no período apurado até 2036. Nesse período, no qual haverá pagamentos previstos da
operação pretendida, a média de comprometimento
será de 7,92%, bem inferior aos 11,5% fixados como
limite máximo pelo Senado Federal.
Fica destacado ainda que, conforme declaração
do Chefe do Poder Executivo do Estado de São Paulo,
o Trecho Norte conta com recursos globais da ordem
de R$7,45 bilhões, previstos no Plano Plurianual para
o quadriênio 2012-2015 estabelecido pela Lei Estadual
nº 14.676, de 28 de dezembro de 2011.
O orçamento previsto para o exercício financeiro
de 2012, conforme a Lei Estadual nº 14.675, de 28 de
dezembro de 2011, contempla dotações para o Programa objeto da operação. Há declaração do Governo do
Estado informando que o ingresso de recursos relativos
à operação, bem como dos necessários à contrapartida estadual e aos encargos da operação de crédito,
está previsto e contemplado, sendo as dotações suplementadas na ocorrência de eventuais acréscimos.
Com vistas à concessão da garantia da União,
submetida ao que determina o art. 40 da LRF e aos
limites e condições previstos nos arts. 9º e 10 da Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007, examina-se, em seguida, a situação de adimplência do Estado
em relação à União e as contragarantias oferecidas.
Nesse contexto, de imediato cabe destacar que a
Lei Estadual nº 14.163, de 25 de junho de 2010, autoriza
o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo com o BID, no valor de até US$1.148.663.000,00,
e a vincular, como contragarantias à garantia da União,
as parcelas necessárias e suficientes das receitas a
que se referem os arts. 155, 157 e 159, na forma do §
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4º do art. 167, todos da Constituição Federal, e outras
garantias em direito admitidas.
Nos termos do estudo sobre o comprometimento
das transferências federais e receitas próprias do Estado de São Paulo, a STN conclui que as contragarantias
oferecidas pelo Estado são consideradas suficientes
caso a União venha a honrar compromisso na condição de garantidora da operação. Segundo o estudo, a
margem disponível apurada é sempre positiva, compreendendo os anos de 2010 a 2020.
Vale enfatizar que a Resolução n° 41, de 2009,
que alterou a Resolução n° 48, de 2007, possibilita a
comprovação de adimplência do ente garantido, tanto
financeira como da prestação de contas de recursos recebidos da União, por ocasião da assinatura do contrato.
Por sua vez, não há registro de compromissos honrados pela União em nome do Governo do Estado de
São Paulo nos últimos anos, em decorrência de garantias
concedidas, estando ainda o Estado adimplente com as
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Não há ainda pendências do Estado referentes aos financiamentos e refinanciamentos concedidos pela União.
Ademais, a STN informa que o Estado cumpre
com as metas e os compromissos assumidos no Programa de Ajuste e Reestruturação Fiscal, em conformidade com o disposto na Resolução n° 43, de 2001,
do Senado Federal, sendo que a operação pretendida
não implica violação do seu acordo de refinanciamento
firmado com a União.
Conforme o Relatório de Gestão Fiscal da União
para o terceiro quadrimestre de 2011, existe margem
para a concessão da pleiteada garantia da União, dentro dos limites estabelecidos pelo Senado Federal nos
termos do art. 9° da Resolução n° 48, de 2007.
A Secretaria do Tesouro Nacional procede ainda a uma avaliação própria acerca da capacidade de
pagamento do empréstimo pelo Estado. Ela é aferida
nos termos da Portaria MF n° 89, de 1997, e serve
de parâmetro para efeito da concessão de garantia
da União. Assim, de acordo com análise consignada
na Nota n° 1.094, de 13 de dezembro de 2011, da
Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios (COREM) da STN, o
Estado de São Paulo foi classificado na categoria “C”,
não dispondo de recursos suficientes para fazer frente à totalidade dos encargos de sua dívida, incluída a
operação pretendida.
Todavia, nos termos da Portaria MF n° 276, de
1997, pode o Ministro da Fazenda conceder excepcionalidade ao pleito, desde que sejam atendidos os
pressupostos que a condiciona. E assim foi procedido,
entendendo o Ministro da Fazenda, ao acatar sugestão da STN, de que:
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a) o Estado ofereceu contragarantias suficientes
e idôneas,
b) o investimento é considerado relevante para o
Governo Federal, tendo em vista que as ações previstas
no Programa contam, também, com recursos do PAC; e
c) a Lei Orçamentária Estadual de 2012 prevê
recursos suficientes para o atendimento da contrapartida do Projeto (cf. Parecer PGFN, fls. 5).
Em referência a essa questão, é de se notar
que, em manifestações sobre situações análogas em
outros estados e municípios, a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional tem enfatizado que a decisão
quanto à concessão de excepcionalidade prevista na
referida Portaria enquadra-se inteiramente no âmbito
estrito de análise de conveniência, não cabendo seu
pronunciamento quanto ao seu mérito.
Ou seja, observados os limites estabelecidos, entende a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que
a concessão de garantia em caráter excepcional está
no âmbito do poder discricionário do Ministro da Fazenda, mediante juízo de conveniência e oportunidade.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) considerou ainda que as condições contratuais são as usualmente estipuladas pelo BID em suas
operações financeiras, concluindo que foi observado o
art. 8° da Resolução n° 48, de 2007, do Senado Federal, que veda disposição contratual de natureza política,
atentatória à soberania e à ordem pública, contrária à
Constituição e às leis brasileiras ou que implique compensação automática de débitos e créditos.
Registre-se, por fim, que o Estado de São Paulo
cumpre os limites constitucionais para os gastos com
pessoal, educação e saúde, e exerce plenamente a
sua competência tributária.
Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limites e condições estabelecidos pelas referidas Resoluções do Senado Federal que tratam da matéria, assim
como as exigências e condições para a prestação de
garantia pela União, contidas no art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido de
autorização do Estado de São Paulo para contratar a
operação de crédito externo, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
N° 14, DE 2012
Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), no valor de até
US$1.148.633.000,00 (um bilhão, cento e qua-
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renta e oito milhões, seiscentos e trinta e três
mil dólares dos Estados Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até US$1.148.633.000,00 (um bilhão,
cento e quarenta e oito milhões, seiscentos e trinta e três
mil dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos da operação de crédito referida no caput destinam-se a financiar o “Projeto
Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte”.
Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1°
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de São Paulo;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$1.148.633.000,00 (um bilhão,
cento e quarenta e oito milhões, seiscentos e trinta e
três mil dólares dos Estados Unidos da América);
V – modalidade: Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada na LIBOR;
VI – prazo de desembolso: cinco anos, contados
a partir da vigência do contrato;
VII – amortização: em parcelas semestrais, sucessivas, de valores, tanto quanto possível, iguais, pagas
no dia 15 dos meses de março e setembro de cada
ano, vencendo-se a primeira depois de transcorridos
até 5,5 (cinco e meio) anos, e a última antes de transcorridos 25 (vinte e cinco) anos, ambos contados da
data de assinatura do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre os saldos devedores periódicos do empréstimo, a
uma taxa anual para cada trimestre determinada pelo
BID e composta pela taxa de juros LIBOR trimestral
para dólar dos Estados Unidos da América, mais ou
menos uma margem de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam empréstimos do Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada na
LIBOR, mais a margem (spread) para empréstimos
do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo BID, até 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) a.a. sobre o saldo não desembolsado do
financiamento, exigida juntamente com os juros e entrando
em vigor sessenta dias após a assinatura do contrato;
X – despesas com inspeção e supervisão geral:
em um semestre determinado, o valor devido não pode-
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rá ser superior a 1% (um por cento) do financiamento,
dividido pelo número de semestres compreendido no
prazo original de desembolsos.
§ 1° As datas de pagamentos do principal, dos
encargos financeiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de assinatura
do contrato de empréstimo.
§ 2° É permitido ao mutuário, já devidamente
autorizado por esta Resolução, com o consentimento
formal do Fiador, observados os prazos e montantes
mínimos requeridos no Contrato de empréstimo, exercer
a opção de conversão para uma Taxa de Juros Fixa,
de parte ou totalidade dos saldos devedores sujeitos
à taxa de juros baseada na LIBOR, e urna nova conversão de parte ou totalidade dos saldos devedores
do empréstimo calculados a uma Taxa de Juros Fixa
para taxa de juros baseada na LIBOR.
§ 3° Para o exercício da opção referida no parágrafo
anterior, fica autorizada a cobrança dos custos incorridos
pelo BID na sua realização, assim como o repasse ao
devedor de eventuais ganhos decorrentes da conversão.
Art. 3° Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado de São Paulo na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1° O exercício da autorização prevista no caput fica condicionado a que o Estado de São Paulo
celebre contrato com a União para a concessão de
contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam o arts. 155, 157 e 159, nos termos
do § 4° do art. 167, todos da Constituição Federal, e
de outras garantias em direito admitidas, podendo o
Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos
honrados, diretamente das contas centralizadoras da
arrecadação do Estado ou das transferências federais.
§ 2° Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda verificará e atestará a adimplência
do Estado de São Paulo quanto aos pagamentos e
prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução n° 48, de 2007, bem como o cumprimento das
condições prévias ao primeiro desembolso.
Art. 4° O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 22 de maio de 2012. – Senador Flexa Ribeiro, Relator.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Foi lido anteriormente o Parecer n° 551, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela apresentação do Projeto de Resolução
nº 14, de 2012, que autoriza o Estado de São Paulo
a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até um bilhão, cento e
quarenta e oito milhões, seiscentos e trinta e três mil
dólares dos Estados Unidos da América.
A proposição ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Há, sobre a mesa, requerimento de urgência
para a matéria.
REQUERIMENTO Nº 449, DE 2012
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art.
338, IV e V do RISF, requeremos urgência para o PRS
nº 14, de 2012, advindo da Mensagem do Senado Federal nº 34, de 2012, que propõe ao Senado Federal
seja autorizada a contratação de operação crédito ex-
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terno, com garantia da República Federativa do Brasil,
no valor de até um bilhão, cento e quarenta e oito milhões, seiscentos e trinta e três mil dólares dos Estados
Unidos da América, entre o Estado de São Paulo e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em
apoio ao projeto Rodoanel Mário Covas, trecho norte.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 449, DE 2012
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art.
338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS
nº 14 de 2012, advindo da Mensagem do Senado Federal nº 34 de 2012, que “Propõe ao Senado Federal
seja autorizada a contratação de operação de crédito
externo, com a garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até US$1,148,633,000.00 (um bilhão,
cento e quarenta e oito milhões, seiscentos e trinta e
três mil dólares dos Estados Unidos da América), entre
o Estado de São Paulo e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, em apoio ao ‘Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte’”.
Brasília, 22 de maio de 2012.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Esse requerimento será votado após a Ordem
do Dia, na forma do disposto no art. 340, II, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra, o Senador Mário Couto, como
Líder da Minoria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta,
Srs. Senadores, há alguns meses, estive nesta tribuna
chamando a atenção da Pátria, chamando a atenção
dos meus queridos conterrâneos paraenses, devotos
de Nossa Senhora de Nazaré.
Eu dizia, aqui, que essa CPI, que o Governo mostrava para a Nação como séria, que o Governo parecia
querer abrir, parecia esquisita. Eu dizia, naquela ocasião, que essa CPI, depois de ser instalada, seria uma
pizza das maiores de todas que já passaram por aqui.
O Governo, com essa CPI, desmoraliza a Nação.
O Governo, com essa CPI, desmoraliza o Congresso
Nacional, acaba com o Congresso Nacional. O que está
acontecendo nessa CPI é uma desmoralização para o
Senado, para a Câmara, para o Congresso Nacional.
Brasileiros e brasileiras, vejam que um membro
da CPI passa uma mensagem a um dos acusados, ao
Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Passa
uma mensagem do seu telefone – um dos membros
da CPI! –, dizendo para o governador não se preocupar porque o Governo era do governador, estava com
o governador, e o governador era amigo do Governo.
“Não te preocupa. Nada vai pegar contigo. Pode pegar
com qualquer um, Sérgio Cabral, menos contigo”, dizia
o Deputado Vagareza, do PT. Vaccarezza ou Vagareza
– sei lá. Eu prefiro ficar com vaga mesmo, Vagareza.
Olhem, Brasil, a desmoralização desta CPI! Esse
membro da CPI deveria sair imediatamente dessa comissão e deveria ser questionado. Ele deveria responder
por essa frase! Ele deveria ir para o banco dos réus. O
réu deveria também ser ele. Mas nada vai acontecer,
Brasil. Os réus estão aí, e ele não vai pertencer a esse
grupo, mesmo ficando comprovada a audácia da frase
daquele Deputado.
Blindar a Delta. O País está sob uma baita interrogação. Nação brasileira, como disse Pedro Simon,
a Delta continua ganhando licitação. A Delta continua
assinando contrato neste País. Ontem, assinou um
contrato de 30 milhões! Pior, Brasil: ela não foi a ganhadora; ela tirou o terceiro lugar, Brasil, e assim mesmo
deram para ela! É um país desmoralizado por esse PT!
Por esse partido que assumiu esta Nação para acabar
com o Congresso Nacional, para desmoralizar o Congresso Nacional, para roubar o povo brasileiro, para
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manipular, para não acontecer nada com aqueles que
roubam o povo brasileiro.
A Delta está rindo da cara de cada um. O mesmo Dnit, Brasil, foi que assinou o contrato ontem de
R$30 milhões com a Delta. A Delta está rindo da cara
dos brasileiros, porque sabe que o Governo a protege.
Nada vai acontecer, Brasil. Nada!
O que adianta esta Casa? Para que esta Casa,
Brasil? Para que, se essa CPI é mais uma farsa? Mais
uma patifaria. Para quê? Para que esta Casa? Eu pergunto, Brasil: o que estamos fazendo aqui? Papel de
quê?
O PT acabou com o Senado Federal. Acho que
isso foi proposital. O PT, a cada dia, desmoraliza esta
Casa. Acho que isso é proposital. O PT quer assim. O
PT implantou no Brasil uma ditadura branca. Ele faz o
que quer e dá ao povo brasileiro mais pobre aquilo de
que precisa, para o povo brasileiro calar e ele poder
fazer o que quer.
Este é o País de hoje, Brasil. Não se iludam! Este
é o País de hoje, Brasil.
Muito obrigado, Presidenta.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Presidenta, eu gostaria de usar a palavra pela
Liderança do PR.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Alfredo Nascimento. Já chegou aqui a autorização do seu Partido.
Com a palavra o Senador José Pimentel. (Pausa.)
Com a palavra o Senador João Capiberibe.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Srª
Presidente, só uma informação. Segue a ordem dos
inscritos e depois a comunicação inadiável?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sim.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Uma vez que o Senador José Pimentel não estava,
segue a ordem de inscrição?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sim. E, depois, quem estava ausente entra no
final da lista, sendo chamado posteriormente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
O.k. Perfeito. Sou o segundo inscrito para comunicação inadiável?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É. Depois do Senador João Capiberibe, tem
que haver uma comunicação inadiável, e V. Exª é quem
está inscrito.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – O.k.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, na semana passada, estive ausente desta Casa,
pois estava na Alemanha, cumprindo uma agenda a
convite da entidade alemã Aliança Climática, quando a
Presidenta Dilma Rousseff tornou este País um pouco
melhor, sancionando a Lei de Acesso à Informação,
já conhecida como LAI, e instalou a Comissão da Verdade, duas medidas que me são muito caras, como
soldado da transparência e como ex–exilado político.
Hoje, falo da Lei de Acesso à Informação. Sobre
a Comissão da Verdade, falarei em outra oportunidade.
A abordagem sobre a transparência na Administração Pública é um exercício que pratico desde os
tempos em que cumpri o mandato como Prefeito de
Macapá, no início da década de 90, porque sempre
entendi que o gestor público deve prestar contas de
seu mandato.
Se os recursos advêm de taxas, de contribuições
e de impostos arrecadados da população, nada mais
justo de que a prestação de contas ser feita de maneira pública e transparente, para que os contribuintes
saibam como está sendo aplicado o dinheiro que eles
recolhem ao Erário público.
Como Prefeito, implantei a transparência da execução orçamentária por meio de um outdoor colocado
na porta da municipalidade: de um lado, as receitas
discriminadas; de outro, as despesas detalhadas. Era
um trabalho difícil, porque tínhamos de renová–lo uma
vez por mês, e ele era pintado à mão. Essa medida
contribuiu para que, dois anos depois de eu ter deixado a Prefeitura de Macapá, eu fosse eleito Governador
do Estado, em 1994.
Com a chegada da Internet no Brasil, comecei a
enxergar, a vislumbrar que a Rede Mundial de Computadores poderia ser um meio eficiente a serviço da
transparência pública. Tal ousadia e desafio compartilhei com os técnicos da Empresa de Processamento
de Dados do Amapá, que, durante alguns anos, estudaram, pesquisaram e, finalmente, descobriram que
era possível fornecer aos cidadãos uma prestação
de contas da execução orçamentária em tempo real,
pela bendita Internet, por meio de um programa simples: o extrator de dados, que faz um link direto com
o sistema de administração orçamentário e financeiro
interno, um link direto com a Internet. Deixou de haver um sistema para dentro do Governo. O sistema foi
aberto. O Siafem, que era filhote do Siafi, deixou de
ter senha e passou a ser aberto, a partir de 2001, para
quem quisesse ter acesso às receitas e às despesas
detalhadas do Governo do Amapá.
Como Senador, em meu primeiro mandato, consegui aprovar a Lei Complementar nº 131, de 2009,
que obriga todos os entes públicos do Executivo, do
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Legislativo e do Judiciário a prestarem contas em tempo
real, pela Internet. Estou muito feliz, por ver que minha
luta a favor da transparência pública está se aperfeiçoando. Fico feliz, porque, graças à Lei Complementar
nº 131, de 2009, de minha autoria, aprovada por esta
Casa e sancionada pelo Presidente Lula, o caminho da
transparência pública começou a ser trilhado, apesar
de agora muita gente se ufanar como “pai da matéria”,
conforme dizem num ditado, na boa terra da minha
querida Líder, a Senadora Lídice da Mata.
Lá de Berlim, acompanhei feliz, pela Internet,
o noticiário sobre o lançamento da Lei de Acesso à
Informação, mas apreensivo com a declaração do
Controlador–Geral da União, Jorge Hage, de que “os
Estados ainda estão na pré–história no que diz respeito às ações para implementar a transparência dos
dados públicos”.
A declaração de Jorge Hage remete a uma constatação: falta fiscalização, para que tanto a Lei Complementar nº 131/2009 – Lei da Transparência do Orçamento Público –, quanto a Lei de Acesso à Informação sejam aplicadas por todos os entes públicos. Mas
também remete a outra constatação: a imprensa, que,
durante muito tempo, reclamou – e com razão – da falta de transparência da gestão do dinheiro público, tem
hoje nas mãos duas leis de acesso às informações, mas
não fiscaliza sua aplicação pelos três Poderes da República. Isso fica claro pela declaração de Jorge Hage.
Aliás, vem–me à lembrança que, em dezembro
de 2003, ao mesmo tempo em que tentava abrir os armários onde se escondiam os esqueletos dos gastos
públicos, a imprensa omitiu o lançamento do primeiro
Portal da Transparência da execução orçamentária e
financeira, implantado no Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo então Ministro Roberto Amaral, a partir
do programa criado pelo Governo do Amapá. A partir
desse programa, desse extrator de dados, o Ministério
da Ciência e Tecnologia captou, no banco de dados do
Siafi, em tempo real, as informações do Ministério de
Ciência e Tecnologia e as colocou na Internet. A mídia,
na época, não acompanhou esse feito do Ministro Roberto Amaral, assim como os órgãos de comunicação
oficiais do Governo brasileiro, que tinham a obrigação
de divulgar o lançamento de tão importante ferramenta
para o exercício da cidadania.
Vejam os senhores que, em 2003, já com o Projeto de Lei Complementar nº 131/2009 tramitando no
Senado, nos bastidores, com a ajuda do companheiro
Roberto Amaral, implantamos no Ministério da Ciência
e Tecnologia a semente do atual Portal da Transparência, que se generalizou no País como um todo. A
implantação da transparência no Ministério da Ciência e Tecnologia foi a semente que encantou o então
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Controlador–Geral da União, Waldir Pires, que decidiu
lançar o Portal da Transparência do Governo Federal.
Foi um feito concretizado com muita luta, pois Waldir
enfrentou resistências dentro do próprio Governo para
colocar o Portal no ar. E falo isso porque, como Governador, também enfrentei uma resistência interna
enorme, dentro do governo, para divulgar de forma
aberta as receitas, inclusive os saldos bancários, que
iam todos os dias para a Internet.
Espero que, a partir de agora, com as duas leis
vigendo, haja um acompanhamento maior de toda a
imprensa e que, sobretudo, haja uma grande mobilização da sociedade. A Lei Complementar nº 131 obriga o
detalhamento da despesa, enquanto a Lei de Acesso
à Informação obriga o fornecimento das informações
solicitadas e determina que outras sejam colocadas
na Internet. Esta Lei não é tão específica quanto a Lei
Complementar nº 131, a Lei da Transparência, que
obriga o detalhamento de cada despesa do Governo,
inclusive da folha de pagamento. A Lei Complementar
nº 131 determina que todas as despesas executadas
por entes públicos sejam colocadas detalhadamente
na Internet. Portanto, as folhas de pagamento também têm de aparecer. Todos os gastos são obrigados
a aparecer, e pagamento de pessoal é gasto público.
Aqueles funcionários públicos que não aceitarem
que seus salários frequentem as páginas da Internet
não têm outra opção, a não ser a de procurar um trabalho na iniciativa privada. Aí, então, ficaria garantido o
sigilo de suas contas. Mas, se é servidor público, pago
com recursos do contribuinte, a sua folha de pagamento
deve constar como gasto público e deve estar à disposição de todos os contribuintes deste País na Internet.
Encerro, dizendo que o Governo Federal, a Presidenta Dilma toma mais uma decisão fundamental
de publicar a folha de todos os servidores, porque os
nossos salários já estão na Internet. Salário de servidor público é gasto público. E devem estar detalhados
os gastos com pessoal na Internet.
Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Capiberibe.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Lopes,
para fazer uma comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Srª Presidenta. A todos que nos assistem
pela TV Senado, que nos acompanham pelo Rádio
Senado, pela Internet, os que estão aqui presentes,
quero, nesta comunicação inadiável, fazer o registro da
entrevista concedida, esta semana, na revista IstoÉ,
pelo Presidente Nacional do PRB, o Dr. Marcos Pereira.
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Eu creio, Senador Alfredo, que, se o nosso querido José Alencar estivesse entre nós, com prazer,
com alegria, ele leria esta entrevista. É uma entrevista
muito consciente, onde nosso Presidente, o Dr. Marcos
Pereira, mostra, de forma bem clara, os pensamentos
do PRB, o que é o PRB, qual o seu desejo, como o
PRB quer governar, onde ele tiver o comando, onde
ele tiver o governo.
Temos falado, em pronunciamentos, em reuniões, que queremos mostrar o jeito PRB de governar.
E nas palavras do Dr. Marcos Pereira isso ficou bem
claro. Inclusive, eu quero aqui fazer a leitura de parte
da entrevista, lendo das páginas vermelhas da própria
revista, para que se tenha uma breve introdução do
perfil, de quem é o Presidente do PRB.
A Isto é diz, nas palavras do próprio Presidente,
que o PRB não nasceu para ser uma legenda de aluguel. O Dr. Marcos Pereira, filho de um relacionamento
proibido de uma empregada doméstica com o patrão,
horas depois de nascer, foi doado pela mãe a um casal
no Espírito Santo. Ainda durante sua infância, seus pais
adotivos se separaram, e ele foi criado pela avó materna. O pai biológico nunca soube de sua existência.
Apesar das dificuldades, Marcos Pereira fez cursos técnicos. Aos 17 anos era dono de um escritório
de contabilidade. Formou–se em Direito pela Universidade Mackenzie, foi para o Rio de Janeiro e depois
para São Paulo. Com 31 anos, passou a ocupar a vice–
presidência da Rede Record de Televisão, cargo que
exerceu até 2009. Hoje Marcos Pereira tem 40 anos,
leciona no Instituto Brasiliense de Direito Público e em
maio do ano passado assumiu a presidência do partido.
Grandes desafios – novos desafios, como ele
mesmo costuma dizer –, mas, também em suas palavras, ele já venceu muitos desafios e crê que vá vencer mais um desafio. E as eleições vão mostrar isso,
porque o objetivo do nosso Presidente é que o partido,
nas eleições municipais deste ano, cresça. Seu objetivo é eleger mais de cem prefeitos e cerca de 1,4 mil
vereadores. É uma tarefa difícil, mas, como ele mesmo
diz, ele já venceu muitos desafios e, por isso, crê que
também vá vencer esse.
O PRB hoje conta com 8 deputados federais, 19
deputados estaduais, 54 prefeitos e 780 vereadores,
além do nosso representante no Ministério da Pesca,
o Senador e Ministro Marcelo Crivella, que eu aqui
substituo no Senado, assumi seu mandato.
Esse é o PRB, e eu quero parabenizar, repito, a
entrevista consciente, clara e inteligente na qual o Dr.
Marcos Pereira pôde mostrar de forma bem clara o que
é, o que pensa e o que deseja o nosso PRB.
Parabéns ao PRB, parabéns ao Dr. Marcos Pereira.
Obrigado, Presidenta.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO LOPES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Não nascemos para ser legenda de aluguel
Entrevista Marcos Pereira
Presidente nacional do PRB, o partido criado pelo
ex–vice–presidente José Alencar, diz que na campanha
municipal vai mostrar que é possível fazer política sem
mensalões, Cachoeira ou sanguessugas
Filho do relacionamento proibido de uma empregada doméstica com o patrão, horas depois de nascer
Marcos Pereira foi doado pela mãe a um casal no Espírito Santo. Ainda durante a infância seus pais adotivos
se separaram e o menino foi criado pela avó materna.
O pai biológico nunca soube de sua existência. Apesar
das dificuldades, Marcos Pereira fez cursos técnicos,
aos 17 anos era dono de um escritório de contabilidade
e formou–se em direito pela Universidade Mackenzie.
Foi para o Rio de Janeiro e depois para São Paulo. Com
31 anos passou a ocupar a vice–presidência da Rede
Record, cargo que exerceu até 2009. Hoje Marcos Pereira tem 40 anos, leciona no Instituto Brasiliense de
Direito Público e em maio do ano passado assumiu a
presidência nacional do Partido Republicano Brasileiro
(PRB), legenda criada pelo ex–vice–presidente José
Alencar e outros líderes políticos que deixaram o PL
logo depois que o partido foi flagrado no Mensalão.
Depois de uma conversa reservada com o ex–presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na segunda–feira 14,
Pereira recebeu a reportagem de ISTOÉ. “Em toda a
minha vida tenho vencido os desafios que se apresentam. Agora chegou a hora de construir um partido
político que não se envolve com Mensalão, Cachoeiras
e sanguessugas”, afirmou. “Vamos fazer esse partido
crescer, eleger mais de 100 prefeitos e cerca de 1,4
mil vereadores.” Trata–se de uma tarefa difícil. O PRB
atualmente tem oito deputados federais, 19 estaduais,
54 prefeitos e 780 vereadores. Pereira tem dedicado
85% do seu tempo para a gestão do partido e aposta
alto na eleição de São Paulo, com a candidatura de
Celso Russomano, o ex–deputado que ficou conhecido pela luta em defesa do consumidor e que, segundo
as pesquisas mais recentes, tem 16% das intenções
de voto, atrás apenas do ex–governador José Serra.
“Em São Paulo, o Netinho de Paula (PCdoB) tem
conversado conosco e admite a possibilidade de compor uma chapa que tenha o PRB como cabeça”.
“Em apenas dois meses, Marcelo Crivella não
comprou nenhuma lancha e revolucionou o esquema
de gestão no Ministério da Pesca”.
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ISTOÉ – Muitos dos chamados pequenos partidos
servem como legenda de aluguel para os grandes, que
precisam obter maior tempo de televisão, por exemplo. Por que acreditar que com o PRB será diferente?
MARCOS PEREIRA – Temos uma forma diferente
de encarar a política e gerir o partido. Vamos disputar
a eleição municipal com mais de 300 candidatos a prefeito em todo o País. O que nos difere é que queremos
efetivamente construir um partido. E para desenvolver
um partido é preciso disputar uma eleição majoritária.
Foi assim com os que hoje são grandes. O PT teve
várias derrotas, mas enquanto o Lula perdia o partido
crescia. Nós não nascemos para ser partido de aluguel.
ISTOÉ – Mas o PT nasceu com um forte apelo
ideológico, reunia uma ampla base sindical e abrigava boa parte da esquerda. Qual é a pegada do PRB?
MARCOS PEREIRA – O partido foi criado por
pessoas que não aceitam o desrespeito com o dinheiro público. É o caso do ex–vice–presidente José Alencar e outros líderes como o senador do Rio, Marcelo
Crivella, que deixaram o PL quando foi descoberto o
envolvimento do partido com o esquema do Mensalão.
Nossa pegada será mostrar que não estamos envolvidos com Cachoeira, Mensalão ou sanguessugas. Todas
as grandes legendas estão envolvidas com escândalos que já cansaram a população. A origem do nosso
partido deixa claro que somos diferentes. O nome de
partido republicano traduz exatamente o nosso desejo de resgatar a questão da paixão pela república, do
respeito pela coisa pública, pelo bem público. E isso
ficará claro para o eleitor.
ISTOÉ – Será então a vez de o PRB empunhar
a bandeira da ética na política?
MARCOS PEREIRA – Temos autoridade moral para isso, mas vamos além. Vamos mostrar que é
possível administrar como gestores da coisa pública,
com planejamento e priorizar a gestão sobre a política.
ISTOÉ – que isso significa na prática?
MARCOS PEREIRA – Queremos mostrar para a
população a forma republicana de governar. É fazer e
fiscalizar, acompanhar o que está sendo feito. Cobrar
para que cada passo do processo seja cumprido com
rigor. Isso é gestão. Isso é administrar. É possível governar para todos e não para grupos com interesses
particulares.
ISTOÉ – O senador Marcelo Crivella tem feito
isso no Ministério da Pesca?
MARCOS PEREIRA – Claro. O Crivella é um sujeito honesto e trabalhador dedicado. Em dois meses,
ele já mostrou muito. Repito, em apenas dois meses,
ele não comprou nenhuma lancha e revolucionou o
esquema de gestão no Ministério da Pesca.
ISTOÉ – O sr. pode citar um exemplo concreto?
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MARCOS PEREIRA – No início de abril, Crivella
foi a Santa Catarina entregar as licenças da pesca da
tainha, que é muito forte para a economia do Estado
e para a vida dos pescadores. O período da pesca é
maio, junho e julho. Em anos anteriores, o ministério
entregava a licença faltando um mês para terminar a
temporada, trazendo grandes prejuízos para a população local. O Crivella entregou um mês antes do início. Isso é gestão. Um empresário do ramo da pesca
escreveu em um artigo que quem defendia a proposta
de extinção do Ministério da Pesca, para fusão com o
Ministério da Agricultura deve estar se moendo de raiva.
ISTOÉ – Para essa mensagem chegar à população é preciso tempo de televisão e dinheiro para fazer
uma campanha com visibilidade. O PRB tem recursos
para isso?
MARCOS PEREIRA – Esse é o nosso grande
desafio. Fazer uma campanha diferente, que nos impeça de, daqui a alguns anos, passarmos por algo
semelhante ao que condenamos. Precisamos de uma
reforma política para resolver essa questão.
ISTOÉ – Qual é a reforma política que o PRB
defende?
MARCOS PEREIRA – Não somos a favor do financiamento público das campanhas nos moldes que
está proposto hoje. Isso irá favorecer só os grandes
partidos. Achamos que precisamos assegurar a pluralidade de ideias. Queremos rever o tempo de televisão,
mas não acho que deve ser igual para todos.
ISTOÉ – Mas o que efetivamente o partido defende?
MARCOS PEREIRA – Precisamos discutir bastante com a sociedade. Trazer esse debate para público. Penso que podemos fazer algo como nos Estados
Unidos, onde as pessoas físicas podem fazer doações e a coisa funciona. Aqui o limite para a doação
de pessoas físicas é muito pequeno. Se pudéssemos
estimular os simpatizantes a doarem nos moldes dos
EUA talvez fosse uma solução.
ISTOÉ – Nas últimas eleições, o ex–presidente
José Alencar foi a principal âncora do partido. E agora?
MARCOS PEREIRA – Mantemos vivos os ideais do José Alencar e temos grandes puxadores de
voto, como o Crivella no Rio e o Celso Russomano
em São Paulo.
ISTOÉ – O PRB aposta alto na eleição de São
Paulo. Qual a estratégia?
MARCOS PEREIRA – Teremos candidatos próprios em três capitais: São Paulo, Salvador e Maceió.
Mas São Paulo é a única eleição que tem repercussão
nacional. Nossa dificuldade é o tempo de tevê. Vamos
ter cerca de um minuto apenas. Preciso buscar composição com partidos maiores para superar isso.
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ISTOÉ – Por que partidos maiores iriam abrir
mão de uma candidatura para compor com o PRB?
MARCOS PEREIRA – Em troca temos a oferecer a candidatura do Celso Russomano, que está em
segundo lugar nas pesquisas, perdendo apenas para
o ex–governador José Serra. É um candidato conhecido, sem rejeição. Esse é um patrimônio considerável.
ISTOÉ – O PRB apostava em um entendimento
com o PMDB, mas isso não deu certo...
MARCOS PEREIRA – Continuamos a conversar
com o PCdoB , PSB e PDT. A proposta é formar um
bloco e em junho o candidato que estiver melhor representará o grupo como cabeça de chapa. A ideia é
fechar esse acordo até o fim do mês.
ISTOÉ – Mas o PDT e o PCdoB também têm
candidatos próprios e com força eleitoral (Paulo da
Força e Netinho de Paula)?
MARCOS PEREIRA – A única hipótese de não
manter o candidato próprio é se algum outro desse
grupo conseguir estar na frente de Celso Russomano.
ISTOÉ – E eles admitem abrir mão da cabeça
de chapa? O deputado Gabriel Chalita, do PMDB, já
disse não?
MARCOS PEREIRA – O Netinho de Paula, do
PCdoB, tem conversado conosco, inclusive com o
próprio Celso Russomano, e admite a possibilidade
de compor uma chapa que tenha o PRB como cabeça em São Paulo.
ISTOÉ – E o PDT?
MARCOS PEREIRA – O Paulinho diz que é candidato, mas o PDT não fechou as portas e estamos
em conversação.
ISTOÉ – Em São Paulo, o PSB é a noiva disputada pelo ex–presidente Lula e pelo governador Geraldo Alckmin. Faz parte da base do governo federal
e do secretariado do governador. Por que fechariam
com o PRB?
MARCOS PEREIRA – Somos a melhor opção
para eles.
ISTOÉ – Por quê?
MARCOS PEREIRA – Vivemos a mesma situação, pois apoiamos o governo de Dilma Rousseff e na
Assembleia de São Paulo compomos a base de apoio
do governador Geraldo Alckmin.
ISTOÉ – E o PSB também pensa assim?
MARCOS PEREIRA – Falei para o governador
Eduardo Campos, presidente nacional do PSB, que
somos a melhor opção para o PSB em São Paulo.
Não desagradamos nem ao governo federal nem ao
governo estadual.
ISTOÉ – E como o governador reagiu?
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MARCOS PEREIRA – Ele gostou da ideia. Falou
que viajaria para a China e voltaríamos a conversar
na sua volta, o que deve ocorrer nos próximos dias.
ISTOÉ – O ex–presidente Lula não procurou o
PRB em São Paulo?
MARCOS PEREIRA – Falei com ele há poucas
horas. Ele comentou as pesquisas e manifestou que
gostaria de ter nosso apoio. Mas eu disse que não podemos abrir mão da candidatura própria, pois queremos
construir um partido e, para isso, precisamos disputar
a eleição, principalmente em São Paulo. O presidente
Lula compreende muito bem essa posição.
ISTOÉ – Quanto o PRB pretende gastar na eleição para prefeito de São Paulo?
MARCOS PEREIRA – Cerca de R$ 30 milhões.
Isso é pouco em relação ao que os grandes pretendem gastar.
ISTOÉ – Como vão arrecadar esses recursos?
MARCOS PEREIRA – Estamos conversando.
ISTOÉ – Algum partido dos chamados grandes
já ofereceu ajuda para a campanha do PRB em troca
de eventual apoio no segundo turno?
MARCOS PEREIRA – Não. Todos sabem que
queremos mesmo fazer política de forma diferente.
Esse tipo de coisa pode estar na origem do Mensalão.
O Brasil clama por algo novo, por algo transparente e
nós somos o novo.
ISTOÉ – Por seu tamanho, o PRB não participa
da CPMI do Cachoeira, mas como o sr. avalia a atuação dessa comissão?
MARCOS PEREIRA – Somos a favor de que tudo
seja apurado. Mas acho que a CPI precisa melhorar.
Não pode haver nada secreto. A regra da legislação
brasileira é a publicidade. O segredo é exceção. E a
CPI parece não estar atenta a isso.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Lopes.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin.
(Pausa.)
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Cara
Senadora Marta Suplicy, Senadores, Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
tivemos uma manhã extremamente produtiva no âmbito
das comissões temáticas desta Casa. Na Comissão de
Assuntos Sociais, reuniu–se uma subcomissão da qual
não faço parte, mas à qual estive presente porque o
tema tem ocupado a minha agenda e é uma das prioridades relativamente à questão do Fundo Aerus. O
Senador Paulo Paim, que preside essa subcomissão,
a chamada CASEMP, teve uma iniciativa oportuna para
atualizar as ações que vêm sendo feitas no âmbito do
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Congresso Nacional e no acompanhamento das ações
dos Poderes Executivo e Judiciário de uma matéria
que já deveria ter sido vencida há muito tempo pela
necessidade e pelas razões sociais desse drama que
vivem centenas de famílias do Fundo Aerus.
Também foi produtiva a manhã, por conta do depoimento ou da exposição completa que fez o Ministro
da Fazenda, Guido Mantega, à Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo Senador Delcídio do
Amaral. Sentimos a sua presença, Senadora Marta
Suplicy, porque a senhora é muito voltada às questões
econômicas, para debater a Medida Provisória 564,
que trata das alterações nos rendimentos da caderneta de poupança. Evidentemente, não só isso, mas
à luz dessa crise que o mundo está vivendo, nascida
na Europa e que hoje já se alastra também pela Ásia,
pela China, que é o motor do mundo, hoje é a fábrica
do mundo, isso terá consequências no mercado brasileiro e, por isso, as chamadas medidas prudenciais
que o Governo vem adotando. Aliás, o Ministro Guido
Mantega endossou praticamente toda a visão otimista da Presidenta Dilma Rousseff externada ontem,
lá em Santa Catarina, segunda a qual o Brasil está
300% preparado para enfrentar a crise internacional
que bate à porta de vários países, em uns com mais
e, em outros, com menos rigor
Uma crise lá fora, como acontece na Europa,
com a redução de investimentos e o crescimento do
desemprego, irá, sim, afetar o Brasil. Mas, segundo a
equipe econômica, liderada pelo Ministro da Fazenda, em proporções menores do que outros mercados,
porque hoje temos uma economia mais forte e, claro,
mais preparada.
Ao explicar as mudanças no sistema de poupança, o Ministro Guido Mantega se mostrou animado e
comemorou um aumento de depósitos da ordem de
R$4 bilhões, depois que o governo anunciou as novas
regras. Mas não esclareceu quanto foi retirado das contas de poupança, depois dessas novas regras. Mas,
pelos números que ele ofereceu, o número de saques
foi menor do que o dos depósitos nesse período.
Hoje, as novas contas de caderneta de poupança
não terão mais o rendimento assegurado de 0,5% ao
ano mais a TR, mas terão 70% da taxa Selic, a taxa
base dos juros cobrados no País, e que, nos dias 29
e 30, deverá haver uma reunião do Comitê de Política Monetária. Indaguei o Ministro sobre isso, mas ele
disse que essa é uma decisão do Banco Central, uma
decisão independente. Portanto, continua a manifestação dos integrantes do Comitê de Política Monetária,
liderado pelo Banco Central. Assim, o Governo garante
que terá liberdade para reduzir ainda mais a taxa de
juros, que já caiu nos últimos meses, mas ainda assim
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continua alta, comparativamente aos países emergentes ou países industrializados.
Uma novidade muito importante com relação a
essa queda de juros tão esperada foi o anúncio do
Ministro da Fazenda de que o Governo estuda formas
de implantar a portabilidade nos contratos imobiliários.
Ou seja, quem financiou imóveis com taxas de juros
mais altas do que as aplicadas hoje poderá renegociar
a dívida com outros bancos, com taxas atualizadas,
portanto, menores. Esse questionamento foi levantado pelo Deputado Henrique Fontana, que é o Relator
dessa medida provisória.
Para o Ministro, essa possibilidade irá, inclusive,
forçar os bancos a chamar esses clientes e renegociar os contratos imobiliários. É o que nós também
esperamos.
Por fim, o Ministro comentou e explicou as medidas de incentivo ao consumo anunciadas no dia de
ontem. O Governo reduziu o IPI para o setor automotivo e as taxas de juros do BNDES para incentivar novos investimentos e aumentar o capital de giro para
as empresas que fazem exportações.
Com as medidas, o Governo tenta evitar o encolhimento de um setor muito importante para o País,
como o automotivo, encolhimento esse que pode causar desemprego.
O Governo anunciou as medidas e conta com
o comprometimento dos bancos e da indústria automotiva para que baixem os juros dos financiamentos,
aumentem os prazos de pagamento e não demitam.
As medidas pontuais são bem–vindas, Presidente Marta Suplicy, mas fica, mais uma vez, faltando um
projeto global, um projeto para o País, que não permita, por exemplo, que a redução do IPI para um setor
da economia não signifique a redução de arrecadação
dos Municípios já castigados pela concentração de recursos na mão do Governo Federal.
O Governo acredita que, baixando o IPI, irá aumentar o consumo e arrecadar mais com o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
o que compensaria a perda dos Municípios.
Aliás, cobrei do Ministro, porque, em 2009, quando foi adotada medida semelhante, para conter aquela
crise que veio dos Estados Unidos, o Governo, com a
queda da arrecadação dos Municípios, acabou fazendo
um socorro emergencial de R$2,5 bilhões para compensar a perda do Fundo de Participação dos Estados,
mais especificamente dos Municípios, porque o IPI entra na composição do FPM com 23,5%. O Ministro, ao
ser indagado por mim, a respeito desse novo risco, a
respeito da perda de receita dos Municípios, admitiu
que o Governo poderá repetir a dose agora.
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Vale lembrar também, Srª Presidente, que este
é um ano de eleições e os prefeitos municipais atuais
não podem encerrar suas gestões com restos a pagar,
sob pena de serem criminalizados e irem para a prisão
se não cumprirem essa determinação legal. Portanto,
uma perda de receita agora, não podendo deixar restos
a pagar, vai ser uma complicação muito grande. V. Exª
administrou São Paulo e sabe bem como são os dilemas das prefeituras. Menos mal que o Ministro, provocado por mim, tenha admitido que o Governo vai, sim,
em caso de descobertura dessa densidade financeira
dos Municípios em relação ao FPM, tomar as medidas necessárias, fazendo as coberturas necessárias.
Precisamos também pensar numa reforma tributária que discuta o Fundo de Participação dos Municípios, respeitando a importância das cidades e suas
obrigações com o indivíduo.
Outro ponto que preocupa é a inadimplência. Hoje,
estamos com o índice de mais de 5% de inadimplência,
o que mostra que o brasileiro está endividando–se a
níveis acima do razoável.
Um conjunto de medidas para o consumo precisa
ser aplicado com cautela, levando–se em consideração
que, em muitos Estados, vivemos situações diferentes,
bem diferentes. No meu Estado, o Rio Grande do Sul,
onde a seca quebrou, em alguns Municípios, até 80%
da safra de soja, ou de milho, os produtores rurais não
terão fôlego para consumir, para comprar novos equipamentos ou novos produtos de consumo na cidade.
Outra questão: aumentar a venda dos carros quer
dizer colocar mais veículos nas cidades, em um País
que precisa repensar a mobilidade urbana, que está
em crise e ultrapassada. O Governo precisa, sim, estimular a economia, mas pensando em investimentos
urgentes em infraestrutura, melhorando não apenas
nossas estradas, mas também nossos centros urbanos, que estão falidos e necessitam de investimentos
urgentes, buscando alternativas em transportes coletivos eficientes e sustentáveis.
Por fim, Srª Presidente, levantei ao Ministro uma
preocupação que tem ocupado aqui a minha agenda,
que diz respeito ao que está acontecendo na concorrência com a Argentina. As indústrias de máquinas do
meu Estado estão se transferindo para a Argentina,
quatro mil empregos serão extintos por conta dessa
transferência, e é preciso uma mobilização.
Então, até fico surpresa, porque li no Radar aqui
da Veja:
Pé no acelerador. A PSA Peugeot Citroën e a GM batem, no fim do mês, o martelo para a construção de uma nova fábrica no
Brasil, que será destinada a produzir quatro
modelos – dois de cada uma das montadoras.
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É um investimento de 1 bilhão de euros. Na
disputa para sediá–la estão Rio de Janeiro e
Minas Gerais.
E o meu Rio Grande do Sul?
Espero, Srª Presidente, que o seu correligionário
Tarso Genro também entre nessa briga para compensar a perda das indústrias de máquinas, que estão indo
para a Argentina, e que o Rio Grande do Sul, que já
tem uma unidade da GM, possa ter também mais essas unidades francesas.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia. Parabéns pelo
ótimo resumo de como foi a audiência com o Ministro.
V. Exª pontuou muito bem os highlights da audiência.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Fora do
microfone.) – É o peso de repórter.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É verdade – ela não está com o microfone ligado; está dizendo que é o vício de repórter. Mas foi
excepcional, fiquei impressionadíssima. Foi muito bom
mesmo. E quem não teve a oportunidade de assistir,
teve agora um perfeito resumo do que foi.
Consegui, ainda no finalzinho, fazer uma pergunta
sobre uma preocupação nossa, que é o fundo de garantia, e como essa mudança na poupança e tudo isso
vai afetar, e quais as ideias que terá sobre a questão.
Mas parabéns pelo brilhante resumo do que hoje
aconteceu!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Fora do
microfone.) – O Ministro ajudou também.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – É; foi muito bem também.
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, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Estado do
Amazonas passa por um dos momentos mais difíceis
de sua história. As cheias dos seus rios, característica
marcante do período de chuvas no Estado, alcançaram
seu nível mais alto comparado ao passado recente,
desabrigando mais de 76 mil famílias.
Além de perderem suas casas e patrimônio, essas
famílias já enfrentam dificuldades para sobreviver com
dignidade. Nossas crianças não têm podido assistir às
aulas e até os hospitais têm trabalhado em condições
inóspitas para atender a uma população ainda mais
vulnerável a doenças.
Em meio a tanta devastação e tanto sofrimento,
são 52 os Municípios atingidos. O Poder Público federal
e estadual vêm juntando esforços para amparar essas
famílias, mas ainda não se conhecem mecanismos

MAIO20405
2012

Quarta-feira 23

que possam, efetivamente, virar essa página triste de
nossa história.
Mas não é só isso, Srª Presidente, enquanto
busca uma solução para os problemas decorrentes
das cheias, o Estado do Amazonas também começa
a sentir os efeitos colaterais da crise econômica europeia, que se aproximam de modo incontornável da
economia brasileira.
Foi com grande preocupação que recebi relatórios
de que a Zona Franca de Manaus fechou o primeiro
trimestre deste ano com redução de sua atividade: o
faturamento do polo industrial de Manaus caiu pouco
mais de 3% em comparação com o mesmo período
do ano passado; repetindo a desaceleração que observamos em outras regiões do País.
A principal alavanca da economia do Amazonas, a
Zona Franca de Manaus, dá sinais de fragilidade nesse
início de ano. Traduzindo em números, estamos falando
de um resultado de R$9,082 bilhões, mais de R$300
milhões abaixo do registrado em 2011. A retração é
pequena na aparência, mas significativa no montante.
A desaceleração do polo industrial pode ser mostrada
também pela redução na aquisição e importação de
insumos, assim como no volume de suas exportações.
Para que tenham uma ideia, dos vinte e um setores do
polo industrial de Manaus, onze registraram redução
superior a 60% em seu faturamento nesse primeiro
trimestre. Isso é muito preocupante.
Os dirigentes da Zona Franca de Manaus e do
setor produtivo têm evitado admitir a queda na atividade do polo industrial. Eu, de minha parte, não abordo esse assunto com o objetivo de lançar dúvidas ou
preocupações descabidas. Penso que é nossa, que
é minha obrigação acompanhar o desempenho da
economia de nosso Estado, sempre com o objetivo
de contribuir para o bem comum. Esse compromisso
se torna ainda mais relevante quando consideramos o
cenário econômico mundial e o contágio potencial da
economia brasileira. No momento em que o Governo
Federal discute medidas para alavancar setores afetados pelas turbulências internacionais, nada me parece
mais justo que esperar que tais atenções se voltem
também para a Zona Franca de Manaus.
Nas últimas semanas, assistimos a um ajuste na
política econômica com vistas ao estímulo à redução
das taxas de juros e também o debate em torno do
lucro dos bancos. Bonito no discurso, o efeito de tais
mecanismos, entretanto, ainda não podem ser percebidos no desempenho da economia. Analistas avaliam
que os reflexos dessas medidas estarão mais claros
apenas no segundo semestre, se não houver deterioração ainda maior do cenário internacional.
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O Ministério da Fazenda anunciou novas ações
em benefício da indústria automotiva, que também registrou um fraco desempenho nesse começo de ano.
Por que as medidas que incentivam as atividades de
maior peso na Zona Franca de Manaus não podem
receber o mesmo tratamento? Por que não estender
esses benefícios concedidos à indústria automotiva
brasileira para as motocicletas fabricadas em nosso
polo industrial?
Srª Presidenta, o momento exige atenção e união
de esforços para o enfrentamento das dificuldades que
se avizinham. Não questiono o interesse do Governo
em proteger e amparar setores radicados nas regiões
mais desenvolvidas de País, mas espero que o meu
Amazonas possa receber, também, a ajuda necessária para contornar problemas que podem tornar nosso
Estado, meu querido Estado do Amazonas, inviável.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Alfredo Nascimento.
Passo a Presidência para o Senador Benedito de
Lira, enquanto faço uso da palavra. Depois é o Senador Jarbas Vasconcelos.
A Sra. Marta Suplicy, 1º Vice–Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Benedito de Lira.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Com a palavra, inscrita, a Senadora Vice–
Presidente Marta Suplicy.
V. Exª tem a palavra.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Prezado Senador, Prezadas Senadoras, caros ouvintes
da Rádio e da TV Senado, hoje, eu queria fazer uma
reflexão sobre a participação do Brasil nesse mundo
de tecnologia que está em constante transformação.
Na semana passada, foi divulgado um Mapa da
Inclusão Digital, que foi o primeiro de uma série de estudos sobre conectividade, que é o fruto da parceria
entre o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Telefônica. O objetivo desse trabalho é mapear as diversas formas de acesso à
tecnologia digital.
O Economista–Chefe do Centro de Políticas Sociais da FGV, Marcelo Neri, lembra que o último dos
objetivos de desenvolvimento do milênio da ONU, fixados para 2015, discute parceria entre governos, setor
privado e sociedade civil. A evidência é que, quando
há alinhamento de interesses entre diferentes atores,
a sinergia obtida faz com que o todo seja maior do que
as partes. “A Internet é a maior guardiã da promessa
de alinhar a aldeia global, de colocar todos na mesma
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página”, escreveu Neri em instigante artigo no jornal
Folha de S.Paulo.
O professor chama atenção para o fato de o Brasil ter dado as costas para as metas de conectividade. Para se ter uma ideia, um levantamento de uma
empresa americana, especializada no setor, revelou
que a Internet brasileira está em 40º lugar, por ordem
de velocidade média da banda larga, entre 50 países
pesquisados – bem na rabeira –, ou seja, deixado
para trás nas comparações internacionais de acesso
e custo de banda larga. O País agora também aparece
mal colocado num ranking sobre velocidade média de
tráfego de dados na rede mundial de computadores.
Os especialistas concordam quanto a uma das
razões para essa discrepância: a rede pública de fibra
ótica não dá conta do território brasileiro. Esse é um
enorme problema. Com 21 mil quilômetros de extensão, ela acaba atingindo menos da metade de nossos
Municípios. O Governo pretende ampliar a rede para
31 mil quilômetros e levá–la a 4.283 cidades até 2014.
Mas a expectativa é a de que 40 milhões de domicílios, cerca de 60% do total, tenham Internet rápida nos
próximos dois anos.
Melhorar a infraestrutura é uma das metas do
Plano Nacional de Banda Larga, lançado em 2010. O
Programa inclui acordos, cooperadoras que ofereçam
pacote de banda larga a R$35,00. A iniciativa é muito bem–vinda e, no conjunto, significa um importante
passo na busca por mais infraestrutura para nossa
inclusão. Mas é muito tímida, minha gente!
Nos Estados Unidos, em 2010, 60% dos lares já
tinham Internet rápida. O Governo prevê uma conexão
100 vezes mais rápida. Cem vezes mais rápida! Uma
política específica para banda larga é mais que necessária. A competição no setor é baixa, a empresa dominante em cada Estado tem, em média, 75% do mercado, o que ajuda a explicar as deficiências do serviço.
Esses dados alarmantes sobre nossas deficiências estruturais me parecem ainda mais proeminentes
quando analisados à luz de projetos que dependem
necessariamente dessas garantias para que sejam efetivamente eficazes e que funcionem. Para ilustrar isso,
eu trago aqui o exemplo da compra de 900 mil tablets
para alunos das escolas públicas, da rede pública,pelo
Ministério da Educação.
Segundo o MEC, o desenvolvimento do método
pedagógico vai acontecer na prática após a aquisição
das máquinas. A ideia é formar núcleos de alunos e
professores como parte de um plano piloto, para que
eles disseminem o aprendizado.
Olha, não tenho dúvida de que a ideia de conectar estudantes de todo o Brasil à rede mundial de
computadores, como parte de um processo educacio-
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nal, é uma iniciativa fantástica e necessária, mas não
basta que computadores e equipamentos caiam de
paraquedas na vida das pessoas. As pessoas têm que
ser educadas, tanto o professor quanto o aluno, para
o uso. A infraestrutura em boa parte das escolas da
rede pública é muito baixa para atender às demandas
específicas de um projeto como esse.
Há em andamento no MEC programas que investem em ações tecnológicas, como a Banda Larga
nas Escolas, mas eles não abrangem nem metade
das escolas públicas brasileiras. Um levantamento realizado pelo jornal Correio Braziliense, com base em
dados do censo escolar, mostra que ainda é baixo o
número de laboratórios de informática e computadores disponíveis nas mais de 120 mil escolas públicas
brasileiras. Somente pouco mais de 70 mil máquinas.
Os dados analisados indicam diferenças muito
significativas nas cinco regiões do Brasil. No Norte, há
9% de máquinas, 6 mil equipamentos, somente; Roraima é o Estado mais pobre tecnologicamente, no qual
só existem 266 máquinas. O índice mais alto está no
Sudeste, com 33% de computadores brasileiros. Esse
descompasso de uma região para outra existe. Por isso
as diferenças de infraestrutura estão tão presentes.
O MEC também conta com um projeto que investirá na compra de 600 mil tablets para uso dos professores do Ensino Médio da escola pública federal,
estadual e municipal. O objetivo é oferecer instrumento e formação aos professores e gestores das escolas públicas para o uso intensivo das tecnologias de
informação e comunicação no processo de ensino e
aprendizagem. O processo de transformação tem que
estar sempre associado à valorização do professor. A
promoção da tecnologia não pode deixar o professor de
lado. Os professores devem ser inseridos no contexto
desse novo formato de aula, pois o seu papel social
tem grande importância.
O MEC já formou mais de 300 mil professores em
Tecnologias da Informação e Comunicação, em cursos
de 360 horas. Além disso, os serviços de Internet banda
larga foram instalados em 52 mil escolas públicas urbanas. Mas nós temos que lembrar que distribuir tablets,
estimular o download de materiais didáticos dos sites
das editoras ou transformar um livro didático em arquivo
digital não são medidas peremptórias na inserção das
escolas na era da cultura digital. O mundo evolui em
direção a uma sociedade do conhecimento, e a escola
tem que acompanhar esse processo com um conjunto
maior de garantias, construindo uma estratégia sólida
para formar e preparar essa nova geração para o uso
de tecnologias da informação.
De acordo com dados do último Censo Escolar,
no Brasil há pelo menos 13 mil escolas sem energia
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elétrica ou que funcionam com gerador. Quase todas
as unidades são rurais. São mais de 400 mil alunos
prejudicados.
Esse tipo de problema pode ter efeito no futuro, uma vez que a falta de energia impede que haja,
por exemplo, laboratórios de informática. Como haver
novas tecnologias se não há energia? A boa notícia
é que o número de escolas sem energia está caindo
desde 2003. Mas não podemos fechar os olhos para
a inclusão digital por conta de problemas de infraestrutura; também não se pode fazer o inverso. Tem–se
que caminhar junto.
Há dez anos, o estudo “Mapa da Inclusão Digital”,
que citei há pouco, era chamado de “Mapa da exclusão
digital”. À época, 8% dos domicílios brasileiros tinham
Internet; hoje, são 33%. O número coloca o País em
63° lugar entre os 158 países mapeados. É muito pouco, e, analisado minuciosamente, o mapa comprova,
também no campo da inclusão digital, o abismo de
desigualdade que assola o nosso País.
Inclusão digital significa, antes de tudo, melhorar as condições de vida das pessoas com ajuda da
tecnologia. Dependendo do contexto, hoje vemos referências ao termo por meio de expressões similares,
como democratização da informação, universalização
da tecnologia e outras variantes parecidas e politicamente corretas.
Em termos concretos, incluir digitalmente não é
apenas alfabetizar a pessoa em informática, mas também melhorar os quadros sociais a partir do manuseio
dos computadores.
Já é dado que as iniciativas de inclusão digital
devem mudar os sistemas pedagógicos nos próximos
anos. Ness
e novo cenário, é fundamental educar os alunos
para que eles tenham mais iniciativa para buscar o conhecimento, enquanto os professores deverão aprender
a utilizar o computador como um aliado.
Mais um minuto, Presidente.
Para encerrar, Sr. Presidente, deixo aqui a conclusão da pesquisa da Fundação Getulio Vargas: o Estado precisa massificar o acesso à banda larga, visto
que as concessionárias de telefonia não têm interesse
em levar o serviço ao interior do Brasil. O crescimento
acelerado da banda larga tem ocorrido sobretudo em
Municípios com maior potencial econômico.
(Interrupção do som.)
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E não
basta subsidiar computadores e abrir centros públicos
de acesso à Internet. É preciso mostrar às pessoas a
importância da Internet e ensiná–las a usar a rede.
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Como bem diz o especialista em educação loschpe, a ignorância custa um mundo.
Era isso, Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Agradeço à Senadora Marta Suplicy pela sua
manifestação e retorno a Presidência a S. Exª, como
dona absoluta da cadeira.
O Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1º Vice–Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Como orador inscrito, concedo a palavra ao
Senador Jarbas Vasconcelos.
Obrigada, Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Obrigado a V. Exª.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, deve ter sido surpresa para muitos brasileiros do centro–sul do País ver novamente as imagens
impactantes da seca no Nordeste, divulgadas pelas
emissoras de TV e pelos grandes jornais nas últimas
semanas: histórias trágicas, que potencializam a pobreza pelas agruras cíclicas do clima.
Mas qual é a razão dessa surpresa? Talvez porque
muita gente acredite que esse cenário desolador tenha
ficado no passado, especialmente pelo clima de euforia
gerado pelos números da macroeconomia nos últimos
anos. Infelizmente, o passado que não gostamos de enxergar voltou com toda sua força, e a pobreza do semiárido foi exposta, novamente, em toda sua dramaticidade.
De certa forma, Sr. Presidente, o Governo Federal
é culpado por essa ilusão, pois a máquina de marketing
governamental tenta convencer a todos nós que os problemas históricos do Brasil foram deixados para trás.
Uma dessas questões não resolvidas diz respeito
ao semiárido nordestino, região que mereceu a minha
atenção antes, num discurso feito no dia 23 de março
de 2009, aqui mesmo desta tribuna.
Naquela ocasião, eu afirmei e repito agora: “O
semiárido nordestino é uma região diferenciada, por
isso precisa ter um tratamento diferenciado”.
Há poucos dias, Sr. Presidente, conversei com um
líder político que está na relação dos maiores especialistas na realidade do semiárido, o ex–Deputado Federal Osvaldo Coelho, respeitadíssimo por sua correção,
seu espírito público, por sua trajetória parlamentar de
estadista, sempre em defesa do povo do sertão, em
especial do sertanejo pernambucano.
Osvaldo já enviou duas cartas à Presidente Dilma
Rousseff. Em ambas as correspondências, ele apre-
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sentou propostas que visam a levar, definitivamente,
o desenvolvimento sustentável ao semiárido.
Repito aqui o que foi dito por Osvaldo: “O homem
do semiárido está cansado de plantar e não colher, de
não plantar por falta de chuvas e de obter rendimentos
irrisórios nos anos em que São Pedro ajuda. As mulheres estão cansadas de caminhar de 5 a 6 quilômetros
por dia com uma lata d’água na cabeça. O povo quer,
como em outras regiões do País, água nas torneiras
de suas casas.”.
Srªs e Srs. Senadores, a agricultura irrigada é a
única atividade econômica capaz de gerar emprego e
renda nas áreas áridas e semiáridas do mundo. É assim
que se faz no oeste dos Estados Unidos, no noroeste
do México, nas áreas desérticas da China e da índia,
na Espanha, no Peru, em todo o Planeta.
No semiárido nordestino, no entanto, a irrigação
tem sido historicamente relegada pelos governos, e a
consequência dessa omissão é que grande parte da
população continua vivendo abaixo da linha de pobreza.
Estudos realizados na década de 1990, e revisados
no início deste século, mostram que o potencial para desenvolvimento da irrigação em larga escala no semiarido é de
1 milhão e 300 mil hectares. Mas temos hoje apenas 150
mil hectares ocupados com projetos públicos de irrigação.
Estudos do Banco Mundial mostram que os investimentos públicos na área da agricultura irrigada podem
promover o desenvolvimento regional, elevar as exportações e reduzir a pobreza. No semiárido, é mais válido do
que em qualquer outra região o slogan do Governo Federal de que “país rico é país sem pobreza”. O Brasil jamais
será um país desenvolvido e justo se continuar deixando
o semiárido ao sabor da inevitabilidade da estiagem.
O levantamento do Banco Mundial mostra que o
Produto Interno Bruto (PIB) dos Municípios com projetos
de irrigação aumenta em 3,9% quando comparado com
outros que não possuem o projeto. O Índice de Pobreza
Extrema diminui de 56,7% para 49,4%, e o IDH Educação
aumenta de 0,734 para 0,802, enquanto a expectativa de
vida do sertanejo sobe de 65 para 72 anos.
Para assegurar o abastecimento de água do semiárido, a região conta com os rios perenes do São
Francisco e do Parnaíba, além dos poços nas bacias
sedimentares e cerca de 400 açudes de grande porte
com capacidade de acumulação de 50 milhões a 60
bilhões de metros cúbicos de água, totalizando mais
de 36 bilhões de metros cúbicos estocados.
O problema, Sr. Presidente, o senhor que é nordestino, é que muitos deles se encontram ociosos,
quase nada aproveitados pela falta de adutoras.
Diversos projetos de irrigação da Codevasf e do
Dnocs estão com suas obras paralisadas. Outros, com
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estudos concluídos, aguardam alocação orçamentária
e financeira para serem licitados.
O fato chocante é que não existe a necessidade de
criar novos organismos ou contratar pessoal. Basta tomar
a decisão política e destinar recursos, seguindo os planos
de trabalho dos dois órgãos federais. Para o ex–Deputado
Osvaldo Coelho, se isso ocorresse, o Vale do São Francisco seria transformado na região mais rica do Brasil.
Sr. Presidente, outro problema que confirma a falta
de atenção para com o semiárido nordestino é a manutenção das taxas de juros do crédito agrícola iguais às do
Centro–Sul. Os prazos de amortização dos empréstimos
e as garantias reais são também os mesmos.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, essas condições
do crédito rural brecam qualquer iniciativa do sertanejo
em adotar práticas modernas de produção, tais como:
irrigar suas culturas, perfurar um poço tubular, modernizar a pecuária e mecanizar os cultivos.
O Centro–Sul e o Nordeste são regiões extremamente diferentes em todos os pontos de vista que se
analise. No Centro–Sul, por exemplo, chove, em média,
1.300 milímetros em oito meses do ano, regulamente
distribuídos. No semiárido, são menos de 500 milímetros
em quatro meses do ano, irregularmente distribuídos.
Em consequência dessa realidade, em dez anos,
o agricultor do semiárido colhe apenas duas toneladas por hectare de feijão, enquanto, no centro–sul,
se colhem 30 toneladas por hectare. Com o milho, o
rendimento é ainda pior: três toneladas por hectare no
semiárido contra 100 toneladas no centro–sul.
Srªs e Srs. Senadores, as diferenças gritantes da
realidade entre as duas regiões se estendem também
às estatísticas sociais.
O Nordeste concentra a maior taxa de analfabetos
do País: 18,7%, contra 5,7%, no Sudeste, e menos de
5%, na Região Sul. Não há informação sobre a taxa
de analfabetos no semiárido, mas é comum taxas de
35% na zona rural dos Municípios. A esperança de
vida do homem do semiárido é de 56 anos, quando
a média nacional é de 72 anos. O PIB per capita do
semiárido atinge metade do PIB nordestino, 25% da
média nacional e apenas 15% da taxa do centro–sul.
Por ser desigual do resto do País, o semiárido
precisa de uma política de crédito compatível com essa
realidade. Se o Nordeste é considerado a região mais
pobre do Brasil, o semiárido é o mais pobre do Nordeste. Essa simples constatação é razão mais do que
suficiente para colocar em prática uma política ampla
de tratamento diferenciado para o semiárido.
Quando criou o Fundo Constitucional do Nordeste, o chamado FNE...
(Interrupção do som.)
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – ...o constituinte de 1988 pretendia levar mais
recursos para a região, com prazos mais longos e taxas
menores para o setor produtivo – em especial, para
o setor rural, com ênfase no semiárido. Passados 24
anos, essa finalidade não foi alcançada.
A Lei n° 10.177/2001, que trata de financiamentos
com recursos do FNE, precisa ser modificada caso se
deseje estimular o setor produtivo do semiárido. Para
atrair o setor produtivo para a região, deve ser adotada
a taxa de juros “zero”, com prazo de amortização dos
investimentos de 20 a 30 anos.
No semiárido, a desigualdade regional do País
é mais evidenciada. É imperioso evitar que as irracionalidades continuem a se repetir no curso da história:
um centro–sul muito rico e um semiárido muito pobre.
Tomo como minhas as palavras do ex–Deputado
Osvaldo Coelho: “O Governo Federal deve promover
o equilíbrio. Tem que tratar diferente as diferenças”.
Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Jarbas Vasconcelos.
Durante o discurso do Sr. Jarbas Vasconcelos, a Sra. Marta Suplicy, 1º Vice–Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Benedito de Lira.
Durante o discurso do Sr. Jarbas Vasconcelos, o Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1º Vice–Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência designa o Deputado Pauderney
Avelino como membro titular, em substituição ao Deputado Rodrigo Maia, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
567, de 2012, conforme o Ofício nº 133, de 2012, da
1ª Vice–Liderança do DEM na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 133–L–Democratas/12
Brasília, 22 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que integrarei como
membro titular a Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 567/12, em substituição
ao Deputado Rodrigo Maia.
Respeitosamente, – Deputado Pauderney Avelino, 1º Vice–Líder do Democratas.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Valadares. (Pausa.)
Com a palavra, Senadora Lídice da Mata. (Pausa.)
Na sua ausência, Senador Casildo Maldaner,
como orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Cara Presidente Marta Suplicy, caros Colegas, antes de tudo, quero fazer, com muita alegria,
o registro de que se encontra, na Tribuna de Honra,
o nosso grande e extraordinário Prefeito de uma das
maiores estações balneárias de nosso País e – por
que não dizer? – da América do Sul, o Município de
Balneário Camboriú, no nosso litoral catarinense. O
nosso Prefeito chama–se Edson Renato Dias, que
está na Tribuna de Honra. Ele é conhecido popularmente, não só na grande Balneário Camboriú, mas em
todo o Estado de Santa Catarina – ele foi Vereador e
Deputado Estadual e é Prefeito daquele Município –,
como Periquito. Vejo que o Senador Wellington Dias,
que foi Governador do Piauí, sorri. Mas é esse mesmo
o seu apelido. É como ele é conhecido lá. Vejo aqui
também a Senadora Maria do Carmo, de Sergipe. Lá
ele é conhecido com essa intimidade. Então, o nosso
Prefeito de Balneário Camboriú, Edson Renato Dias,
conhecido como Periquito, está aqui com sua equipe,
com o Secretário da Fazenda e também com o Chefe da Casa Civil, honrando–nos na Tribuna de Honra.
Eu gostaria de fazer alguns comentários nesta
tarde. Não sei se a reunião já terminou, mas, há pouco,
o nosso Ministro da Fazenda encontrava–se na Comissão de Assuntos Econômicos, debatendo temas que
interessam muito ao Brasil, temas que nos atraem, em
relação aos quais todos os brasileiros estão a postos
e que, sem dúvida, estão na pauta do mundo. Está aí
o Mercado Comum Europeu. Os países europeus e os
Estados Unidos passaram por isso. Portanto, Sr. Presidente, trago uma pequena reflexão sobre esse tema.
O Governo Federal tem tomado medidas de mitigação dos efeitos da crise econômica internacional e
de estímulo ao crescimento interno. São ações louváveis, que, em curto prazo, podem mostrar–se eficientes. Mas há um questionamento que não pode calar:
para onde esse caminho nos leva, em longo prazo?
As estratégias utilizadas visam a soluções definitivas
para alguns dos gargalos que asfixiam nosso crescimento sustentável?
O Ministro da Fazenda, Guido Mantega, nesta
manhã e tarde, esteve em nossa Comissão de Assuntos Econômicos, expondo aos Senadores as principais mudanças nas regras da poupança. A medida
pretende garantir condições para a redução dos juros
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reais no Brasil, reconhecidamente entre os mais elevados do mundo.
Ontem, foi anunciado novo pacote de incentivo,
composto de corte de impostos, notadamente IOF e
IPI, redução de taxa de juros em determinadas operações do BNDES e, por fim, liberação de parte dos
compulsórios retidos pelo Banco Central para que as
instituições financeiras concedam empréstimos para
a compra de automóveis. Na essência do pacote, que
custará quase R$3 bilhões aos cofres públicos, está a
intenção de elevar a taxa de crescimento do País acima dos 3% ao ano, tendo como alicerce o incremento
no consumo. Essa conjunção de juros mais baixos,
redução de impostos e oferta de crédito configura,
inegavelmente, um cenário propício para a elevação
do consumo, que trará benefícios imediatos.
Não podemos, no entanto, descuidar dos possíveis efeitos colaterais. Teremos uma forte pressão
inflacionária, tendência para a elevação do endividamento das famílias e para a inadimplência, que já vem
crescendo mês a mês.
Para combater essas pressões que virão, sem
dúvida alguma, os mecanismos de defesa entram em
ação: aumento da taxa básica de juros, que é a taxa
Selic, e retorno de impostos antes suprimidos. É a
verdadeira política do “morde e assopra”, sem buscar
uma solução definitiva.
Em outra ponta, vimos que a ação do Banco
Central para conter uma dita sobrevalorização do real
frente ao dólar surtiu efeito. A moeda americana ganhou força, subindo aproximadamente 20%, nos últimos três meses. A medida é certamente benéfica aos
exportadores, mas, como todos os fatos na economia
positiva, traz consequências, efeitos colaterais. O preço
dos insumos cotados em dólar, por exemplo, também
sofre elevação, encarecendo produtos no nosso mercado interno e forçando igualmente a inflação. Neste
momento de crise internacional, em que as compras
externas estão em queda, questiona–se a efetividade
da medida. É com isso que nos preocupamos.
Outro incentivo à indústria, de acordo com a posição do Governo, foi a aprovação da Resolução nº
72/2010, no Senado, que unifica a alíquota do ICMS de
importação nos Estados. Aliás, foi aprovada há pouco.
Ora, se a medida busca o estímulo à produção nacional
e o fim da chamada “guerra dos portos”, cria também
uma distorção maléfica. Fortalece os grandes centros
de consumo, causando uma concentração de desenvolvimento em alguns poucos Estados, enquanto outros
observam secar a fonte de seus já parcos recursos.
Digo isso, Senador Wellington Dias, porque, no
nosso Estado, em função dessa ferramenta que os
Estados detêm, a ferramenta do ICMS, houve uma
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motivação, um incentivo. Temos cinco portos nos quais
as empresas investiram, a logística melhorou. Isso
ajudou na geração de emprego. Houve investimentos
fortes. Com a Resolução nº 72, a partir de janeiro, vão
sair dali. Se não encontrarmos outros mecanismos, vai
haver novamente a concentração de recursos, como
todos sabemos, em São Paulo.
E questiono novamente: há um plano do Governo Federal, um plano não de consumo, mas um plano
de preservação e crescimento descentralizado entre
seus entes federados? Aí é que eu me questiono: há
um plano para os entes federados? Há uma ação planejada que vá além da concessão de empréstimos via
BNDES? Essa é uma espécie de compensação para
trazer um alívio inicial, mas isso acaba por comprometer ainda mais a dívida dos Estados, seus níveis de
endividamento. Afinal de contas, é uma compensação
feita via empréstimo: no momento, alivia, mas, com o
tempo, é preciso devolver isso com juros. Não sei, mas
acho que essa é uma solução paliativa.
Medidas como essas podem até surtir efeito
imediato – e, sinceramente, esperamos que sejam
bem–sucedidas –, mas adiam as reformas estruturais
indispensáveis para o crescimento econômico e social
de forma descentralizada. Aí é que está a questão: o
crescimento deve ser alcançado de forma descentralizada. Entendo que seja este o momento para a discussão de uma reforma mais ampla, que dote nosso
País do necessário ambiente de competitividade internacional de que precisamos.
Digo isso porque acho que precisamos pensar
um pouco mais a longo prazo, até para darmos condições às nossas indústrias de competir no campo
internacional.
Vejo que o Senador Wellington Dias, Senadora
Marta Suplicy, pretende contribuir, como é de seu feitio. Eu não poderia deixar de ouvi–lo neste momento
tão importante para o nosso País.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Agradeço à nossa Presidenta. Senador Casildo, a V. Exª,
com toda a experiência que tem, com toda a dedicação aos diversos temas, especialmente esse da nossa
economia, quero, primeiro, dizer que é inegável que
estamos diante de um conjunto de mudanças que, há
muito tempo, eram esperadas. Cito a política de redução dos juros, inclusive na área pública; o controle do
câmbio e da inflação, que é mais tradicional, mas o
câmbio olhado pelo interesse do Brasil; a ampliação
de financiamentos. Enfim, qual é o problema? Neste
momento em que estamos, todos, União, Estados e
Municípios, tiveram reduzida a sua capacidade de investir. Faz–se necessário um alavancador para poder
viabilizar investimentos, e, por isso, muitas vezes, fi-
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nanciamentos são um caminho. Agora, ressalto que,
além da exposição hoje do Ministro Guido Mantega,
trago também a fala do Presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini, mostrando que também precisamos seguir esta direção que V. Exª enfoca: redução de
encargos. E, nos encargos, além dos juros, temos, no
custo Brasil, muito peso nos impostos, especialmente
em algumas áreas. Ele citava, por exemplo, a energia.
A energia, além de ser vital para cada família e para
cada pessoa do Brasil, é vital para a produção e para
a indústria. E, hoje, a energia tem um preço acima dos
padrões dos nossos concorrentes. Então, o que diz
Tombini? A necessidade de a gente, na política de redução de impostos, direcionar, por exemplo, para uma
área como a do setor de energia. Parabéns!
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Se me permitir, cara Presidente, vou concluir.
Quanto à energia, V. Exª aborda um ponto importantíssimo. Creio que isso aí agregaria para a indústria
nacional, para a nossa produção com durabilidade.
São questões pontuais, profundas, de longevidade.
Nessas questões, nós nos irmanamos. Essas outras –
eu diria – são paliativas, são muito presentes, são de
curto prazo. Precisamos enfrentar umas de mais longo
prazo, pensar mais adiante, sem recorrer a paliativos.
Esta medida tomada agora, se não me engano,
serve por 90 dias. Baixa–se o IPI daqui, retira–se o
imposto de automóveis, para fomentar a venda de automóveis. Dizem: “Podem comprar! Podem contar com
mais prazo para comprar um automóvel! Vamos lá!”.
Estimula–se isso, e se faz uma espécie de liquidação.
Essa liquidação é de uma temporada. Não sei se isso,
de certo modo, resolve a questão.
Lembro que, nos Estados Unidos, houve aquele
débâcle do setor imobiliário, mas eles davam as casas
como garantia. E as pessoas pegavam os empréstimos e compravam, compravam materiais, compravam
isto, compravam aquilo. Mas, no Brasil, o que estamos
oferecendo como garantia? Não temos uma casa para
oferecer. Nós estamos “pegando o fio de bigode”. Mas,
nem sempre, todo mundo tem o fio de bigode. Não é
fácil oferecer como garantia. Então, temos o receio de
que comprem o automóvel com o prazo que quiserem,
provocando uma avalanche. Às vezes, temos de cuidar
um pouco disso.
Finalizando, devo dizer que é preciso fazer uma
reforma tributária e administrativa, investimentos fortes em infraestrutura e um novo pacto federativo que
dê condições reais de desenvolvimento aos Estados,
aos Municípios e à comunidade brasileira, com os pés
no chão. Essa é uma grande discussão que temos de
enfrentar.
Muito obrigado pela tolerância com o tempo.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy/Bloco/PT
– SP) – V. Exª sempre traz palavras de muito bom
senso ao nosso plenário, Senador Casildo Maldaner.
Parabéns!
Eu queria dar as boas vindas aos alunos do ensino médio da Escola Comunitária, do meu Estado, o
Estado de São Paulo. Eles são de Campinas. Sejam
muito bem–vindos! Vieram muitos alunos aqui. São
todos da mesma escola? (Pausa.)
Fizeram uma grande excursão para conhecer
Brasília. Sejam bem–vindos ao Senado!
Com a palavra o Senador Cyro Miranda. (Pausa.)
Não se encontrando, o Senador Alvaro Dias, pela
Liderança do PSDB.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, deixei há pouco a sala de reuniões da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito do Cachoeira. Neste
momento, há um espetáculo grotesco sendo apresentado ao País por um marginal que deixou a Papuda,
e, como um ator boquirroto, mantém–se em silêncio
diante das indagações dos Parlamentares.
Apenas observei que caberia ao comando da
CPI solicitar o juramento do depoente. Quando um
marginal vem a uma CPI para depor, a preliminar é
solicitar o juramento. Mesmo que indiciado, como é o
caso, sem considerarmos as jurisprudências existentes, a definição do Supremo Tribunal Federal como o
direito do depoente de não jurar para não depor contra
si próprio, é uma prerrogativa do depoente. Mas creio
que cabe a quem comanda a CPI requerer o juramento.
A negativa é uma manifestação de má intenção. É a
revelação do propósito de não dizer a verdade, e isso
já passa a pesar contra o criminoso.
Recusei–me a formular indagações porque respostas não existem. O depoente se recusa a responder, alegando que só falará à CPI depois que prestar
depoimento à Justiça. É uma prerrogativa que lhe
cabe, constitucional, mas não nos cabe, entendo assim, e é claro que respeito os colegas que pensam
diferentemente, mas não nos cabe desperdiçar munição, apresentando as indagações que teremos que
formular quando existirem respostas. Se existisse uma
cachoeira de respostas, Senadora Marta, nós faríamos
as indagações.
Fez bem o Relator em interromper o questionamento. Não quis ele apresentar as indagações, num
serviço que prestaria ao advogado de defesa, presente ao depoimento de Cachoeira. Da mesma forma
procedi, guardando munição para uma oportunidade
mais adequada. Evidentemente, há aqueles que entendem ser produtivo indagar para que as indagações
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consagrem as denúncias e as tornem mais populares
do conhecimento da população. Assiste razão a quem
pensa dessa forma, mas optamos por guardar a munição para outra oportunidade.
Os fatos se sucedem, e a CPI, em que pese o
fato de muitos desacreditarem nela, vai sendo pressionada pela opinião pública a apresentar produção.
E ainda tenho fé que ela possa contribuir para que se
alcancem criminosos que devam ser responsabilizados
civil e criminalmente pelos delitos praticados. Sejam
eles quem forem.
É por esta razão que estamos insistindo: no próximo dia 5, a CPI deliberará sobre requerimentos de
grande importância, como aquele que convoca Fernando Cavendish, o manager principal da Delta, que
está no epicentro desse esquema de corrupção liderado por Cachoeira; a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico da empresa, das empresas aliadas e,
evidentemente, estabelecendo todas as conexões a
partir da matriz da Delta com Governos, sejam Municipais, Estaduais e Federal. Portanto, esta providência
é insubstituível: convocar esses agentes públicos e
privados e, evidentemente, quebrar sigilos, para que
a CPMI possa aprofundar as investigações. A CPMI
não pode se transformar numa farsa, e essa é uma
missão do Congresso Nacional.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.
Concedo a palavra ao Senador Cícero Lucena,
como orador inscrito.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, em tempos de
turbulência política, nada mais oportuno que reforçar o
papel do Estado no fomento e na melhoria da educação
pública no País. Em 1998, a Constituição Federal estabeleceu, em definitivo, o compromisso inafiançável do
Governo com a universalização da educação no Brasil. De lá para cá, em que pesem melhorias pontuais
que atravessaram diversas administrações, nacional e
regionais, a educação ainda merece atenção urgente
por parte das autoridades brasileiras.
Antes de tudo, cumpre manifestar meu irrestrito
apoio à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº
94/2003, que versa exatamente sobre incentivos aplicados à melhoria do ensino no Brasil. Além de reivindicar um amparo mais explícito sobre as atividades de
esporte e cultura nas escolas brasileiras, a PEC em
apreço prevê a implantação da escola em tempo integral em todo o País. Mais precisamente, estabelece
que tal modalidade será implantada em todos os Municípios até o ano de 2022, quando o Brasil celebrará
os duzentos anos da Independência.
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Ao lado do Senador Cristovam Buarque, um dos
mais representativos Senador e Ministro que o Brasil
já ostentou na pasta da educação em nossa história
republicana, tenho sido um dos maiores defensores
da proposta da educação integral. Portanto, quanto
mais cedo a PEC nº 94 ingressar na pauta definitiva
de votações do Senado, mais tarde nossos filhos retornarão às casas, ocupados com atividades esportivas,
artísticas e, naturalmente, atividades do conhecimento.
Aliás, é oportuno frisar que, há bem pouco tempo,
também apresentei projeto de lei propondo alteração
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
para assegurar o efetivo estudo de línguas estrangeiras
no currículo da educação básica. Nessa lógica, serviria de apoio à PEC 94 ao sugerir a ocupação do turno
complementar com o estudo de línguas estrangeiras.
Apesar de a legislação já determinar o acesso à língua
estrangeira, a realidade, no Brasil, ainda apresenta dificuldades, principalmente para alunos da rede pública.
Sr. Presidenta, não é de hoje que venho insistindo na ênfase que o País deve consignar a forma e
o conteúdo escolar brasileiro, com a perspectiva de
vislumbrar um futuro melhor para milhões de crianças
carentes. Por isso mesmo, já durante minha gestão
como prefeito de João Pessoa, envolvi minha administração em um intransigente combate à ignorância
e à informalidade do ensino.
Modéstia à parte, pedagogos paraibanos reconhecem que nossa experiência de João Pessoa demonstrou, sim, ser viável um novo modelo multidisciplinar
que cubra um escopo mais amplo de aprendizagem,
seja cognitiva, seja física. Trata–se, em suma, de um
modelo que atende aos interesses paralelos dos estudantes, em turno oposto ao dedicado à sala de aula,
com atividades complementares esportivas, socioculturais e até mesmo de reforço escolar.
No mesmo diapasão, desde minha posse no Senado Federal, tenho pautado minha atuação pública
pelo compromisso incondicional em favor da educação
brasileira, mediante exaustivos esforços legislativos na
forma de projetos, propostas e emendas orçamentárias. Entre os temas abordados, destacam–se maior
qualificação e melhores salários para o corpo docente das escolas, a obrigatoriedade da distribuição de
fardamentos, a melhoria da qualidade da merenda, a
inclusão digital, o ensino intensivo de idiomas e, acima
de tudo, a permanência na escola em tempo integral,
aproveitando, inclusive, para a profissionalização.
Devo admitir que o clima pró–educação tem sido
favorável na Casa. Não por acaso, no âmbito da Comissão de Educação do Senado, o Senador Vital do Rêgo
e eu temos promovido, por exemplo, debates abertos,
inclusive com a participação do Senador Cássio, sobre
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a autonomia financeira da Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB). Ambos – também com a solidariedade do Senador Cássio – pedimos ao Secretário de
Educação do Estado que convencesse o Governador
Ricardo Coutinho a bem cumprir a Lei nº 7.649, de
2004, que regulamentou a autonomia da instituição.
Outro apelo conjunto da bancada da Paraíba
destinou–se à manutenção do orçamento aprovado
para a UEPB em 2012, no valor de aproximadamente
R$300 milhões, o que torna necessária a devolução
de vários milhões subtraídos da mesma universidade
pelo Governo do Estado em janeiro passado.
Da mesma forma, identificamos, com a presença
de outros reitores nessa audiência pública, a necessidade de fazer um chamamento ao Governo Federal para
que também na sua política de expansão universitária
possa dar o apoio necessário a este instrumento tão
valioso que são as universidades estaduais.
Paralelamente, tenho envidado esforços para
viabilizar a construção de um núcleo avançado do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
(IFPB), no bairro de Mangabeira, na minha cidade de
João Pessoa. Para tanto, já providenciei a destinação
de emenda de R$2,5 milhões, da mesma forma fez
o Deputado Federal Rui Carneiro, representante do
meu Estado, para que os cinco milhões possam dar
início a uma obra tão importante para a qualificação
dos nossos jovens na cidade de João Pessoa. A população de Mangabeira passará a contar, no próprio
bairro, com um centro de formação profissional e tecnológico de uma das mais respeitadas instituições de
ensino público federal.
Diante disso, todos se conscientizaram de que
a autonomia conquistada recentemente pela UEPB,
acompanhada da correta alocação dos recursos previstos em lei, permitiu um ritmo de crescimento nunca
registrado em toda sua história. Mesmo assim, identificou–se, por outro lado, a premência de maior participação do Governo Federal na manutenção e custeio
das universidades estaduais.
Nessa linha, Srª Presidente, não poderia fugir
de uma discussão correlata, associada às conclusões
colhidas junto à pesquisa do movimento “Todos pela
Educação”, que radiografa a triste realidade do ensino
público no Brasil. Para a indiferença de poucos e para
o espanto de muitos, o levantamento nacional mostra
que cerca de 20% das crianças entre 4 e 5 anos ainda estão fora da escola. Em outras palavras, nosso
País, simplesmente, abandona cerca de 4 milhões de
crianças e jovens entre 4 e 17 anos fora dos estabelecimentos de ensino.
Em termos comparativos, em 1997, o quadro
educacional vigente na cidade de João Pessoa era
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dramático. Imagine, Srª Presidente, havia 12 creches,
atendendo a cerca de 900 crianças. Pois bem, em oito
anos de governo, deixei 28 creches com 2.520 crianças recebendo quatro refeições diárias.
Atualmente, para o desalento paraibano, o quadro da educação só tem se agravado, tanto no nível
municipal, quanto estadual. De acordo com os dados
fornecidos pelo Censo Escolar de 2011, do Ministério
da Educação, foram registradas 55.029 matrículas,
exatos 1.924 alunos a menos em relação a 2010. Além
disso, foi comunicado o fechamento de 180 escolas, 11
das quais na capital, mais de uma centena em outros
Municípios e, na sua grande maioria, na zona rural.
Srª Presidente, preocupado com a degradante
situação, não me tenho furtado de chamar a atenção
para o cumprimento do piso nacional do magistério,
fixado pelo Ministério da Educação em R$1.451,00, um
reajuste de 22,22% em relação a 2011. Vale ressaltar,
aqui, que, desde o início, participei do processo de luta
e votei a favor da implantação do benefício, insistindo
com o Governo da Paraíba para que pagasse o piso
nacional aos seus professores.
Mais do que uma questão remuneratória, é preciso que se ampliem as oportunidades de qualificação
dos trabalhadores da área de educação, mediante
convênios com as instituições de ensino superior, por
exemplo, a Universidade Federal da Paraíba, de Campina Grande e a UEPB, para que sejam instauradas,
como instaurei durante a minha gestão na prefeitura
da capital, a bolsa e a gratificação de estímulo à especialização pedagógica. Com isso, fomentou–se a
ampliação e o melhoramento da qualificação dos professores da rede municipal.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB)
– Estou perto de terminar, Srª Presidente, pedindo a
sua compreensão.
Ao lado disso, a capacitação dos servidores da
educação tinha como ponto alto, a cada ano, a Jornada de Formação dos Trabalhadores em Educação do
Município (Jofrem), em cuja ocasião se reuniam, além
dos professores, merendeiras, porteiros e pessoal de
apoio administrativo e de serviços gerais. Na pauta
dessas reuniões, constavam temas e roteiros preparatórios visando à superação dos problemas mais crônicos das escolas. Por vezes, a merenda escolar era
eleita o objeto preferido de discussões.
Por isso mesmo, no caso das escolas da rede
pública de João Pessoa, havia uma determinação de
repassar o dinheiro diretamente para a escola para a
compra dos alimentos no próprio bairro, o que facilitava a fiscalização e o controle de preços. O cardápio
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ficava a critério de cada escola e era elaborado com
alimentos há anos incorporados aos hábitos alimentares das comunidades.
Com merecimento, a administração da merenda
escolar de João Pessoa foi referência de gestão durante o Fórum Internacional de Segurança Alimentar,
em 2004, em Brasília. Mais do que isso, foi eleita como
um dos 13 mais importantes programas de segurança
alimentar, avaliado por representantes da Organização
das Nações Unidas para Alimento e Agricultura (FAO),
conquistando também o reconhecimento do Ministério
da Educação.
Por último, Srª Presidente, cabe salientar que,
estimulado por experiência marcante que vivi como
prefeito, convenci–me de que deveria estender para
todos os Municípios e Estados brasileiros a obrigatoriedade do fornecimento de fardamento escolar completo
para todos os alunos da escola pública. Movido por tal
convicção, apresentei o Projeto de Lei 145/2007, que
obriga os entes federativos a cumprir com essa obrigação, logo no início do ano letivo, que foi aprovado
nesta Casa e se encontra na Câmara.
(Interrupção do som.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Agora, para encerrar definitivamente, Srª Presidente,
devo ressaltar que, em que pesem os mais exaustivos
esforços para solucionar o problema da educação no
Brasil, muito ainda há de ser construído. A depender
de minha inflexível determinação e compromisso político, não sossegarei enquanto não vislumbrar um país
verdadeiramente desenvolvido, coroado de êxito em
todas as esferas da ação do Estado, sobretudo no provimento da educação e da qualidade de nossos filhos.
Era o que eu tinha a dizer.
Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Cícero Lucena.
Quero dar as boas–vindas aos alunos do ensino médio da Escola Comunitária Santos Dumont, do
meu Estado, Campinas, e ao segundo grupo... Eu já
tinha até comentado: quanto aluno! Então, parece que
veio bastante gente. Aproveitem bem Brasília e muito
bem–vindos aqui a nossa Casa, o Senado Federal.
Com a palavra o Senador Paulo Davim, que vai
falar pela Liderança do PV.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente; Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, aproveito estes minutos,
destinados à manifestação de liderança, para fazer a
leitura do manifesto assinado pelos ex–Ministros do
Meio Ambiente do Brasil:
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Nós, do Fórum dos ex–Ministros do Meio
Ambiente do Brasil, dirigimos um apelo público
à Presidente da República a respeito do Projeto de Lei 1976/99, aprovado pela Câmara dos
Deputados com alterações ao Código Florestal.
Reconhecemos e destacamos o compromisso da Presidente Dilma, assumido ainda
quando ela era candidata e reafirmado reiteradas vezes nos últimos meses (inclusive durante uma audiência com os representantes
do Fórum de ex–Ministros do Meio Ambiente
em maio de 2011), de vetar qualquer alteração
na legislação brasileira que represente um aumento de desmatamento ou a anistia daqueles
que desmataram ilegalmente.
Nós observamos também que esse compromisso, que é amplamente apoiado pela
opinião pública brasileira, reflete os interesses
maiores da Nação, dos quais a Presidente é
a fiel depositária.
O Comitê Nacional em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável e
diferentes setores da academia, da sociedade civil e do setor produtivo têm demonstrado
enorme preocupação com as consequências
da sanção do projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados.
Todos pedem o veto integral dos retrocessos contidos no texto. Eles reduzem drasticamente o status de proteção das florestas no
Brasil, bem como a governança socioambiental construída nas últimas décadas. Mais de 2
milhões de pessoas se manifestaram através
de abaixo–assinado nesse sentido.
Em nome do Fórum de ex–Ministros, solicitamos que a Presidente, em coerência com o
seu compromisso e com os anseios da sociedade, vete integralmente toda e qualquer norma de caráter permanente ou transitório que:
– Sinalize ao País a possibilidade presente e futura de anistia;
– Permita a impunidade em relação ao
desmatamento;
– Descaracterize a definição de florestas,
que está consagrada na legislação vigente;
– Reduza direta ou indiretamente a proteção do capital natural associado às florestas;
– Fragilize os serviços prestados por elas;
– Dificulte, esvazie ou desestimule mecanismos para a restauração;
– Ou, ainda, fragilize a governança socioambiental.
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Ao mesmo tempo, nós entendemos que
continua necessário construir um quadro de
referência normativo estratégico, alinhado com
os desafios contemporâneos, de modo a valorizar o conjunto de nossas florestas.
Para tanto, a partir da experiência acumulada no serviço público ao longo de tantos
anos, assim como da diversidade de seus
membros, o Fórum se coloca à disposição
para apoiar, da forma que for julgada mais
oportuna, a elaboração e tramitação no Legislativo de uma proposta que vise uma política
florestal sustentável e que, portanto, valorize
as funções de conservação, de recuperação e
de uso econômico do capital natural associado
às nossas florestas.
Assinam esse manifesto os Ministros Carlos Minc,
Marina Silva, José Carlos Carvalho, José Sarney Filho,
Gustavo Krause, Henrique Brandão Cavalcanti, Rubens
Ricupero, Fernando Coutinho Jorge, José Goldemberg
e Paulo Nogueira Neto.
Portanto, Srª Presidenta, aproveitei esses momentos de liderança para fazer a leitura desse manifesto do Fórum dos ex–Ministros do Meio Ambiente.
Solicito que a Presidenta Dilma, que tem demonstrado uma coragem cívica elogiável para vetar
a Medida Provisória nº 549, de 2011, a venda de medicamentos em supermercados, em lojas de conveniência e em outros tipos de armazéns, também tenha
a mesma coragem para vetar o que for maléfico para
o nosso meio ambiente.
Era só, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.
OFÍCIO Nº 11, DE 2012
Prorrogação dos trabalhos da Comissão de Reforma do Código Penal.
Cumprimentando, na qualidade de Presidente
da Comissão de Reforma do Código Penal, instituída
pelo Senado Federal, tenho a honra de informar a V.
Exª que os trabalhos da Comissão de Juristas, constituída para elaborar o anteprojeto de Código Penal, em
substituição à legislação atual, que reclama atualização
e aprimoramento, dirigem–se para o final.
O enorme esforço desenvolvido pelos integrantes,
muitos deles com sacrifício pessoal e até com prejuízo de outras tarefas profissionais, está a fazer tomar
forma o estatuto em questão.
Nada obstante, restam a discussão geral de alguns capítulos e a revisão final do texto e da exposição
de motivos, as quais vão consumir ainda alguns dias,
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que, estimo, estendam–se para além do prazo inicial
fixado por V. Exª.
Nessa expectativa e para esse efeito, solicito a V.
Exª conceda prorrogação dos trabalhos por 30 dias, ao
prazo de 180 dias, cujo esgotamento formal dar–se–á
em 25 de maio próximo.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício nº 11/2012/GMGD
Brasília (DF), 9 de maio de 2012
Assunto: Prorrogação dos trabalhos da Comissão de
Reforma do Código Penal
Senhor Presidente,
Cumprimentando–o, na qualidade de Presidente
da Comissão de Reforma do Código Penal, instituída
pelo Senado Federal, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que os trabalhos da Comissão de Juristas constituída para elaborar anteprojeto de Código
Penal, em substituição à legislação atual que reclama
atualização e aprimoramento, dirigem–se para o final.
O enorme esforço desenvolvido pelos integrantes,
muitos deles com sacrifício pessoal e até com prejuízo de outras tarefas profissionais, está a fazer tomar
forma o Estatuto em questão.
Nada obstante, restam a discussão geral de alguns capítulos e a revisão final do texto e da exposição
de motivos, as quais vão consumir ainda alguns dias
que estimo se estendam para além do prazo inicial fixado por Vossa Excelência.
Nessa expectativa, e para esse efeito, solicito a
essa E. Presidência conceda a prorrogação dos trabalhos por trinta (30) dias, ao prazo de 180 dias cujo
esgotamento formal dar–se–á em 25 de maio próximo.
Respeitosamente, – Gilson Dipp, Ministro do
Superior Tribunal de Justiça/Presidente da Comissão
de Juristas.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Em votação.
Os Senadores e as Senadoras que aprovam a
extensão por mais 30 dias da Comissão de Reforma
do Código Penal permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra, o Senador Suplicy. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje,
na Comissão de Assuntos Econômicos, na presença
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do Ministro Mantega, fizemos uma discussão sobre a
crise econômica internacional. É fato que, cada vez
mais, não podemos discutir a situação da economia
brasileira desvinculada do mundo, da crise econômica
internacional, em especial do acompanhamento dessa
crise na Europa.
Eu queria começar minha intervenção trazendo
um artigo do Prof. Luiz Carlos Bresser Pereira, ex–
Ministro do Governo Fernando Henrique Cardoso,
publicado, no dia de ontem, na Folha de S.Paulo. O
Prof. Bresser Pereira – não é a primeira vez que leio
artigo dele aqui – tem tido uma postura muito firme
em relação à busca do desenvolvimento econômico,
à critica ao que ele chama de “trinta anos de políticas
neoliberais no mundo”.
O artigo do Prof. Bresser Pereira, “A Estadista em
Construção”, começa da seguinte forma:
“Muitos serão os desafios que Dilma enfrentará; não sabemos quanta fortuna terá,
mas que terá ‘virtù’.
Primeiro, foi a demissão de ministros
comprometidos com a corrupção; depois, a
firmeza que vem mostrando em baixar os juros, enfrentando para isso muitos interesses,
inclusive os dos seus eleitores, pequenos poupadores; há alguns dias, foi o discurso na instalação da Comissão da Verdade em que fez
uma bela defesa dos direitos humanos e do
seu caráter suprapartidário; agora, é sua decisão histórica de, aplicando a Lei de Acesso
à Informação, publicar os salários dos servidores do Executivo.
Todos atos que mostram coragem e firmeza, sugerindo que a presidente brasileira é
uma estadista em construção.
Sua decisão que me levou a esta conclusão foi a da última semana – a de tornar pública a remuneração dos servidores públicos.
Saber quanto recebem os servidores públicos
eleitos e não eleitos é um direito inconteste
dos cidadãos. Mas é um direito que sempre
foi negado aos brasileiros.
Quando fui ministro da Administração
Federal, decidi publicar os vencimentos dos
servidores públicos no ‘Diário Oficial’. Caiu
uma tempestade sobre mim. Servidores indignados vieram me falar sobre seu ‘direito à
privacidade’.
Nas democracias, em relação ao dinheiro
público, não há direito à privacidade; não há o
‘direito’ de receber valores absurdos que nada
têm a ver com o nível de seu cargo.
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Alguns poderão dizer que meu entusiasmo em relação à Presidente é apressado.”
Meu amigo Senador Aloysio Nunes, o Ministro e
Professor Bresser Pereira escreveu um artigo...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Grande brasileiro!
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
É um grande brasileiro e amigo de V. Exª.
“Alguns poderão dizer que meu entusiasmo em relação à Presidente é apressado. De fato, é cedo para dizermos que Dilma
Rousseff preenche as condições muito raras
que definem um estadista. Mas estou dizendo
que ela está ‘se construindo’ como estadista.
Ela está demonstrando a firmeza e a coragem
que são necessárias.
Mas não basta isso. Conforme disse classicamente Maquiavel, além da ‘virtù’, o príncipe
necessita da fortuna. ‘Virtù’ não significa apenas virtude, e sim competência para governar,
discernimento ao tomar decisões, capacidade
de fazer compromissos e, finalmente, bom êxito
em seu governo. O que depende também da
sorte – da fortuna.
Estadista é o governante que tem a visão
do todo, olha para o futuro e tem a coragem
de buscá–lo, confrontando os interesses de
muitos, inclusive dos seus seguidores. É quem
conhece seu país, sabe quais são seus grandes problemas e contribui para resolvê–los.
Os estadistas são geralmente identificados nas guerras em defesa de seu país, mas
podem sê–lo em momentos decisivos de seu
desenvolvimento econômico e social.
O estadista brasileiro do século 20 foi
Getúlio Vargas, porque comandou a revolução
nacional e industrial brasileira. A Presidente
Dilma poderá ser uma nova estadista, agora
em um contexto democrático, se lograr vencer os dois grandes males brasileiros: a corrupção de suas elites [aí entra o tema a que
quero me dedicar na questão econômica] e a
armadilha da alta taxa de juros e do câmbio
sobrevalorizado.
Em seu discurso na instalação da Comissão da Verdade, a Presidente declarou: ‘A
verdade é algo tão surpreendentemente forte
que não abriga nem o ressentimento, nem o
ódio, nem tampouco o perdão... É, sobretudo,
o contrário do esquecimento’. Deixo essa bela
frase [conclui assim o Ministro Bresser Pereira]
como fecho desta coluna. Muitos serão ainda
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os desafios que Dilma terá que enfrentar; não
sabemos quanta fortuna terá, mas já sabemos
que terá ‘virtù’.”
Esse foi o artigo do Ministro Bresser Pereira publicado ontem no jornal Folha de S.Paulo.
Hoje, houve um debate na Comissão de Assuntos
Econômicos sobre a crise econômica. Nós sabemos
que essa crise vai atingir todos os países do mundo.
Mas eu falava desse artigo “Estadista em Construção”,
porque, sinceramente, acredito que nossa Presidenta
tem se portado desde o início do debate dessa crise
econômica internacional com muita firmeza.
O que a gente vê no mundo é a falta de rumo, é
a ideia predominante de que podemos resolver essa
crise apenas com esses planos de austeridade, que
foram implantados na América Latina na década de 90.
Não adianta! Isso cria um círculo de autodestruição!
Veja a situação da Espanha: 23% de desemprego, desemprego entre os jovens de 50%, corte profundo de
políticas sociais, aumento de demissões, redução do
salário dos servidores públicos. Tudo isso cria o quê?
Cria mais desemprego, diminui a arrecadação e aumenta o endividamento público.
No Brasil, reduzimos o endividamento público
quando o Brasil cresceu. Quando o Presidente Lula
entrou, no seu primeiro ano, a dívida pública em relação ao PIB era de 60%; hoje, está em 37%, porque,
quando o País cresceu, pudemos ir por outro caminho.
A Presidenta Dilma, desde o primeiro momento,
está tendo uma postura firme em todos os fóruns internacionais, dizendo que não bastam esses planos
de austeridade e que é preciso buscar o crescimento,
falando da experiência brasileira. Sim, há a experiência
brasileira do governo do Presidente Lula, que colocou
40 milhões de pessoas na classe média. Vinte e oito
milhões saíram da pobreza absoluta. Foram criados
17,5 milhões de empregos nesses últimos nove anos.
Nós conseguimos alcançar uma política de crescimento
porque houve inclusão social.
Mas a Presidenta era uma voz quase isolada
em todos esses fóruns, em todos esses organismos.
Agora, há a nossa expectativa com a vitória francesa
do Partido Socialista, de François Hollande, que foi
eleito com o discurso de que é preciso encontrar outro
caminho, de que é preciso encontrar outra forma que
preveja consolidação fiscal, mas que preveja crescimento econômico. Estamos aqui numa grande torcida
pelo Presidente da França que assumiu recentemente,
François Hollande. Sabemos que não é simples. A lógica que domina a Europa hoje, principalmente a partir
da Alemanha, é muito difícil de ser vencida. Mas há
um desejo explícito do povo na Europa.
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No dia 17 de junho, Senador Aloysio, haverá eleições na Grécia. Agora, o povo está sendo chamado a
opinar. Hoje, na audiência com o Ministro Mantega, eu
perguntava se estamos preparados aqui para um agravamento da crise econômica na Europa, porque, nas
eleições gregas, no dia 17 de junho, o que indicam as
novas pesquisas é que o povo claramente rejeita essas
políticas de austeridade. Lá, um partido de coalizão
radical de esquerda, que tinha 4% dos votos há dois
meses, fez 16% na última eleição e lidera agora com
25%. O Partido Comunista também cresceu. E cresce o
sentimento de que a Grécia não aguenta mais o aperto
que está sendo imposto. Essa eleição será realizada
no dia 17 de junho. E, concretamente, eu, este modesto Senador que não é nenhum economista, olhando o
quadro econômico da Europa, vejo um agravamento
dessa situação. Temos de estar preparados aqui para
tomar as medidas que forem necessárias. É o debate do País, que tem de unir situação e oposição, para
pensar os desafios. Eu acho que a Presidenta acertou.
E vale dizer aqui algo sobre o Banco Central. Quando daquela decisão que foi muito contestada no ano passado, em agosto, quando começou o ciclo de derrubada
da taxa de juros, baixando 0,5%, eu me lembro de que
foi uma gritaria neste País: “Ah, estamos abrindo mão
do compromisso de combate à inflação, o Banco Central
está perdendo a sua autonomia!”. Eu fico pensando se
o Banco Central não tivesse tomado aquelas medidas.
Mas falo da Dilma, uma “estadista em construção”, como diz o Ministro Bresser Pereira, porque temos de reconhecer que mudanças estruturais estão
sendo feitas nesse debate da crise. Essa política em
relação aos juros não é pouca coisa! Ressalto a coragem e a firmeza dessa mulher em relação à taxa Selic,
ao entrar no debate da poupança, ao dialogar com as
pessoas da sua base. Quando todo mundo dizia que
haveria perdas políticas, a Presidenta enfrentou aquilo
naquele momento.
O debate dos spreads bancários é um debate
corajoso feito pela Presidenta da República. O nosso
spread é o segundo maior do mundo; só perdemos para
Zimbábue. E fico vendo aqui vários argumentos que
se levantam, mas a verdade é preciso que se diga...
(Interrupção do som.)
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT - RJ) –
Já vou encerrar.
A taxa dos lucros dos bancos no spread é de
mais de 34%. Trago aqui o estudo do Fundo Monetário Internacional, dizendo que o retorno médio dos
bancos brasileiros sobre o seu patrimônio líquido é o
maior do mundo, dez vezes maior que o dos bancos
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americanos: aqui, esse índice é de 27,3%; nos Estados Unidos, é de 2,4%, 6,9%.
Então, a Presidenta está sendo firme e está tomando decisões corajosas.
A minha avaliação, a deste modesto Senador, é
a de que haverá o agravamento dessa crise econômica e a de que novas medidas vão ter de ser tomadas.
Chamo a atenção para isso, porque, talvez, seja necessário um afrouxamento fiscal, para que façamos mais
investimentos. Sinto que, desse arranjo macroeconômico que deu certo até agora, em relação à política
de juros, vamos ter de caminhar para o afrouxamento
fiscal, porque há uma coisa – concluo, dizendo isso, e
este é um compromisso do Presidente Lula e da Presidenta Dilma – de que não podemos abrir mão, que é...
(Interrupção do som.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
...a manutenção das taxas de empregos. Isso nos dá
orgulho, e disso não vamos abrir mão. Não vamos deixar que o desemprego cresça em nosso País, quando
atingimos as menores taxas da nossa história, com
menos de 6% de desemprego em nosso País.
Muito obrigado, Presidenta Marta Suplicy.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Lindbergh.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 450, 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 144, de 2012, de autoria
do Senador Eduardo Amorim, que “Altera o Decreto–Lei
nº 986, de 21 de outubro de 1969, para vedar a promoção e a comercialização de refeição rápida acompanhada de brinde, brinquedo, objeto de apelo infantil
ou bonificação”, seja ouvida a Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), além das comissões constantes
do despacho inicial de distribuição. – Senador Delcídio do Amaral.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 451, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, a Secretaria Nacional
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de Mulheres do PCdoB, pela 2ª Conferência Nacional
sobre Emancipação da Mulher, ocorrido nos dias 18
a 20 de maio último, bem como seja encaminhado o
referido voto à senhora Liége Rocha, Secretária Nacional de Mulheres do PCdoB/Nacional, no seguinte
endereço: Rua: Rego Freitas, 192, República, São
Paulo/SP, CEP: 01220–010.
Justificação
A violência contra a mulher, o machismo, o cerceamento da participação de mulheres nas instâncias
de poder e a descriminalização do aborto estão entre
outros temas que foram debatidos na 2ª Conferência
Nacional sobre a Emancipação da Mulher, organizada
pelo PCdoB/Nacional.
Terminou no dia 20 de Maio a 2ª Conferência
Nacional sobre a Emancipação da Mulher, organizada pelo PCdoB. O evento reuniu, em suas edições
preparatórias, durante dois meses, cerca de 15 mil
militantes, mulheres e homens, de todos os estados
brasileiros. A edição nacional, que aconteceu neste
final de semana em Brasília, aprovou o manifesto “O
Brasil para as brasileiras”.
O manifesto expressa as principais reivindicações
da Conferência. Depois de sua aprovação, foi eleito
em votação secreta o Fórum de Mulheres do PCdoB.
Também no final da plenária foi aprovada uma
moção de apoio ao povo cubano e de solidariedade à
luta pela libertação dos cinco patriotas presos ilegalmente nos Estados Unidos.
No manifesto aprovado, os delegados e delegadas analisam que se acumulam conquistas e avanços
de direitos e políticas públicas mais incisivas na perspectiva de gênero. Porém, fazem uma análise de que o
caminho ainda é longo na superação das expressões
cotidianas da opressão à qual continuam submetidas
às mulheres.
Uma das principais preocupações apontadas na
Conferência é quanto à violência contra a mulher. Estatísticas mostram que a cada duas horas uma brasileira
é assassinada e o Brasil possui o sétimo maior índice
mundial de assassinato de mulheres. Além disso, a
cada cinco minutos uma brasileira é agredida.
É um desafio que estamos construindo coletivamente, enfrentamos inúmeros desafios por conta da
realidade machista que perpassa o universo social,
então esse estímulo partidário contribui no fortalecimento dos embates que enfrentamos pela emancipação da mulher.
Parabéns a todos que realizaram e participaram
da 2ª Conferência Nacional sobre a Emancipação da
Mulher. A conferência é um evento de todo o Partido
que contou com a participação de homens e mulhe-
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res comunistas. Parabéns ao PCdoB que tem dado
um importante passo à luta das mulheres, e é o único
partido político a convocar homens e mulheres para
discutir a situação da mulher na sociedade, conforme
Resolução de seu Comitê Central.
Sala das Sessões, 21 de Maio de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania).
REQUERIMENTO Nº 452, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, ao Portal Vermelho,
por estar comemorando dez anos, no dia 01 de Junho, bem como seja encaminhado o referido voto no
seguinte endereço: Rego Freitas, 192 – 4º andar. Centro – São Paulo – SP – CEP 01220–010. Ao Presidente
Nacional do PCdoB, Sr. Renato Rabelo e ao Editor e
Secretário Nacional de Comunicação do PCdoB, Sr.
José Reinaldo Carvalho.
Justificação
O Portal Vermelho completa 10 anos. Uma obra
coletiva que se constrói diariamente na luta pela democratização dos meios de comunicação e para proporcionar informação verdadeira e de qualidade. Um
veículo da luta de idéias em nome de alternativas
políticas de esquerda, patrióticas, anti–imperialistas,
democráticas e socialistas.
Vermelho é Portal de notícias sobre política. Vermelho, a esquerda bem informada é uma página mantida e gerida pela Associação Vermelho, entidade sem
fins lucrativos, em convênio com o Partido Comunista
do Brasil – PCdoB.
Nos últimos tempos tem se observado um crescimento das forças de esquerda na internet, principalmente nas redes sociais, o portal Vermelho vem
se afirmando nesses últimos 10 anos como um dos
principais portais da esquerda no Brasil. É um portal
que não esconde sua ideologia, que defende as idéias
comunistas, as idéias revolucionárias, e faz isso de
maneira plástica, ampla e flexível, realizando uma atividade de frente ampla com muitos setores.
O Vermelho defende suas próprias idéias, respeitando o pluralismo. Acolhe na sua página as opiniões de um sem número de pessoas, que não sendo
comunistas, são pessoas autênticas da esquerda, são
lutadores sinceros pelo socialismo, gente que quer ver
um Brasil democrático, um Brasil soberano, um Brasil
socialista e que são forças aliadas e colaboradores.
O Portal Vermelho, abriu caminho ao longo desses
últimos 10 anos para o desenvolvimento desta luta pela
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democratização dos meios de comunicação em nosso país, contra o monopólio da mídia por um punhado
de famílias reacionárias, conservadoras e ligadas aos
grandes grupos monopolistas, da burguesia monopolista–financeira e do capital financeiro internacional.
Ele se transformou em uma das trincheiras importantes da luta pela democratização da comunicação, foi o
veículo pioneiro, que resultou na criação posterior da
Associação Barão de Itararé e numa atuação combativa
no âmbito da Conferência Nacional de Comunicação.
Parabéns ao aos colaboradores do Portal Vermelho por esses dez anos de luta e trabalho. Desejo
todo o sucesso para o Partido Comunista do Brasil e
seu Corpo Vermelho informativo e educacional. Parabéns ao Portal Vermelho que continuará jogando esse
papel de vanguarda na difusão das idéias emancipadoras que contribuem tanto para a educação política,
quanto ideológica do nosso povo.
Sala das Sessões, 17 de Maio de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania).
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão publicados e remetidos à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 453, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos ao Banco de olhos do
Amazonas que completou 8 (oito) anos de atuação
no Amazonas, no dia 7 de maio passado, bem como
seja encaminhado o referido voto à sua Diretora Dra
Ana Garrido, no seguinte endereço: Banco de Olhos
do Amazonas – Av. Carvalho Leal, 1778 – Cachoeirinha – Manaus/AM.
Justificação
O Governo do Amazonas criou o Banco de Olhos
para receber doações de córneas. Tornando muito mais
fácil devolver a visão às pessoas que não podem enxergar. É no Banco de Olhos que as córneas doadas
são avaliadas, processadas e preservadas. Para isso,
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são utilizados materiais de alta qualidade e equipamentos de ponta.
A unidade funciona 24 horas na Fundação Hospital Adriano Jorge e no Instituto Médico Legal, e conta
com técnicos e médicos capacitados para realizar o
processamento da córnea, da doação ao envio para o
transplante. Eles também estão prontos para prestar
todos os esclarecimentos solicitados pelos familiares
dos doadores bem como aos receptores de córnea.
Com 800 transplantes realizados e 1,2 mil cárneas doadas, o Banco de Olhos do Amazonas, completou no dia 7 de maio de 2012 oito anos de atuação no Amazonas, com um desafio de sensibilizar a
população para zerar a fila de espera, que hoje conta
com 390 pessoas.
No primeiro ano de funcionamento, em 2004,
foram contabilizadas 49 doações e em 2001 o banco
recebeu mais 196 córneas. Em 2012, entre os meses
de janeiro e março, o Banco já recebeu 55 doações e
beneficiou 34 pacientes, que puderam voltar a enxergar.
Mesmo com índice bem reduzido de rejeição, em
torno de 3%, um fator importante para o estímulo de
mais doações é que nem todas as córneas disponibilizadas podem ser transplantadas, seja pela existência de doenças como hepatites, HIV, herpes ocular ou
problemas no tecido do órgão como cicatrizes.
Conforme a atual legislação brasileira, qualquer
pessoa com mais de dois anos de idade pode ser doador de córnea. A doação é decidida pela família que
permite o procedimento por meio de um termo de autorização. A escolha da pessoa que vai receber a doação é feita pela ordem de urgência, seguindo a Lista
Única de Receptores. A inscrição na Lista é feita pelo
médico que acompanha o paciente.
Parabéns a todos os profissionais do Banco de
Olhos. Parabéns à coordenadora, Cristina Garrido, por
um aumento significativo no número de doações em
relação aos anos anteriores. Parabéns pela gestão e
pela eficiência da equipe.
Sala das Sessões, 21 de maio de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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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 455, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com
o art. 40, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no dia 28 de maio
de 2012, com ônus para a Casa, para desempenho de
missão de representação na Cidade de Natal – RN,
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oportunidade em que estarei participando da Reunião
de Audiência Pública da CPI do Tráfico de Pessoas,
criada pelo Requerimento nº 226, de 2011.
Nestes termos,
Aguarda deferimento.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2012. – Senador Paulo Davim.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIIMENTO Nº 457, DE 2012
Senhor Presidente,
Tendo sido designado pela Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle (CMA), por meio da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014
e das Olimpíadas de 2016 a participar de diligência
da Subcomissão em São Paulo/SP, no dia 24–5–212
(quinta–feira), que visa integrar as atividades do Plano de Trabalho da Subcomissão e tem como objetivo
acompanhar o andamento das obras relacionadas à
Copa do Mundo de 2014, requeiro, nos termos do
art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, a
necessária autorização para o desempenho da referida missão.
Sala das Sessões, de maio de 2012. – Senador
Blairo Maggi.
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Justificação
Nos termos regimentais, foi apresentado ao
plenário desta Casa o Requerimento n° 88, de 2012,
para que fosse realizada sessão especial no dia 1°
de junho de 2012, destinada a celebrar o centenário
de Janary Nunes, que foi aprovado em 16 de maio
de 2012.
No entanto, em virtude de ajustes na extensa
programação dos eventos que serão realizados no
Estado do Amapá e em Brasília, o autor e 1° signatário daquele e deste requerimento solicitou oralmente em plenário a alteração da data para o dia 8
de junho de 2012. Porém, tendo em vista o feriado
do dia 7 de junho com a diminuição das atividades
na Casa durante essa semana, faz–se necessário
o ajuste da data da sessão especial para o dia 4 de
junho do corrente.
Assim, para que a vontade do plenário seja realizada em conformidade com o regimento desta Casa e
em atendimento à necessidade de alteração da data, é
apresentado o presente requerimento, em aditamento
ao Requerimento n° 88, de 2012.

REQUERIMENTO Nº 458, DE 2012
Senhor Presidente,
Tendo sido designado pela Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle (CMA), por meio da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014
e das Olimpíadas de 2016 a participar de diligência
da Subcomissão em Cuiabá/MT, no dia 31–5–2012
(quinta–feira), que visa integrar as atividades do Plano de Trabalho da Subcomissão e tem como objetivo
acompanhar o andamento das obras relacionadas
à Copa do Mundo de 2014 requeiro, nos termos do
art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, a
necessária autorização para o desempenho da referida missão.
Sala das Sessões, de maio de 2012. – Senador
Blairo Maggi.
REQUERIMENTO Nº 459, DE 2012
Requeremos, de acordo com o disposto nos arts.
154, III e § 5° e 199 do Regimento Interno do Senado
Federal, que a sessão especial do dia 1° de junho de
2012, “destinada a celebrar o centenário de Janary
Nunes, pioneiro e primeiro Governador do Amapá”, em
cumprimento ao Requerimento n° 88, de 2012, aprovado na 81ª Sessão Deliberativa Ordinária, realizada
no dia 16 de maio de 2012, seja alterada para o dia 4
de junho de 2012.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão votados oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Passo a Presidência ao Senador José Sarney,
que já está presente.
A Sra. Marta Suplicy, 1º Vice–Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –
ORDEM DO DIA
A pauta de hoje inicia os nossos trabalhos com
o Item 1:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 555, DE 2011
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 555, de 2011, que altera a Lei
nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, para
autorizar a prorrogação de contratos por tem-
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po determinado firmados com fundamento na
alínea h do inciso VI do caput do art. 2º da Lei
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; autoriza
a prorrogação do prazo de vigência do contrato
de gestão firmado entre a União e a Associação
de Comunicação Educativa Roquette Pinto –
ACERP; e dá outras providências.
Transcorre hoje a quinta sessão da matéria constando da pauta.
O relatório foi apresentado ontem à noite. Ainda
não temos 24 horas e, assim, estamos impedidos de
votar a matéria hoje. E a pauta continuará obstruída.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O mesmo ocorre com o projeto de conversão
de medida provisória, que é o Item 2, cujo relatório
chegou hoje.
Temos uma matéria que podemos votar, que é o
Requerimento nº 449, lido no expediente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
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PARECER N° 552, DE 2012
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
nº 14, de 2012.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 14, de 2012, que autoriza
o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até
US$1.148.633.000,00 (um bilhão, cento e quarenta e
oito milhões, seiscentos e trinta e três mil dólares dos
Estados Unidos da América).
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de maio de
2012.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 14, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 14, de 2012 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 551, de 2012,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Flexa Ribeiro), que autoriza o
Estado de São Paulo a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até um bilhão,
cento e quarenta e oito milhões, seiscentos
e trinta e três mil dólares dos Estados Unidos da América.
Cópias do parecer estão distribuídas nas suas
respectivas bancadas.
Como é extrapauta, consulto o Plenário se há
alguma objeção de votarmos a matéria. (Pausa.)
Não havendo nenhuma manifestação em contrário, vamos prosseguir na votação da matéria.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, a discussão está encerrada.
Vamos proceder à votação.
As Senadoras e Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Há, sobre a mesa, o parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final.
É o seguinte o parecer:

ANEXO AO PARECER N° 552, 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 de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
de até US$1.148.633.000,00 (um bilhão, cento e quarenta e oito milhões, seiscentos e
trinta e três mil dólares norte–americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$1.148.633.000,00
(um bilhão, cento e quarenta e oito milhões, seiscentos
e trinta e três mil dólares norte–americanos).
Parágrafo único. Os recursos da operação de
crédito referida no caput destinam–se a financiar o
“Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1°
deverá ser realizada nas seguintes condições:
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I – devedor: Estado de São Paulo;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$1.148.633.000,00 (um bilhão,
cento e quarenta e oito milhões, seiscentos e trinta e
três mil dólares norte–americanos);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário com taxa de juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contados a partir da vigência do contrato;
VII – amortização: em parcelas semestrais, sucessivas, de valores tanto quanto possível iguais, pagas
em 15 de março e em 15 de setembro de cada ano,
vencendo a primeira depois de transcorridos até 5,5
(cinco e meio) anos, e a última antes de transcorridos
25 (vinte e cinco) anos, ambos contados da data de
assinatura do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre os saldos devedores periódicos do empréstimo, a
uma taxa anual para cada trimestre determinada pelo
BID e composta pela taxa de juros Libor trimestral para
dólar norte–americano, mais ou menos uma margem
de custo relacionada aos empréstimos do BID que
financiam empréstimos do mecanismo unimonetário
com taxa de juros baseada na Libor, mais a margem
(spread) para empréstimos do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo BID, até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não
desembolsado do financiamento, exigida juntamente
com os juros e entrando em vigor 60 (sessenta) dias
após a assinatura do contrato;
X – despesas com inspeção e supervisão geral:
em um semestre determinado, o valor devido não poderá ser superior a 1% (um por cento) do financiamento,
dividido pelo número de semestres compreendido no
prazo original de desembolsos.
§ 1º 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.
§ 2º É permitido ao mutuário, já devidamente
autorizado por esta Resolução, com o consentimento
formal do fiador, observados os prazos e montantes
mínimos requeridos no contrato de empréstimo, exercer
a opção de conversão para uma taxa de juros fixa, de
parte ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos
à taxa de juros baseada na Libor, e uma nova conver-
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são de parte ou da totalidade dos saldos devedores do
empréstimo calculados a uma taxa de juros fixa para
taxa de juros baseada na Libor.
§ 3º Para o exercício da opção referida no § 2º, é
autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo BID
na sua realização, assim como o repasse ao devedor
de eventuais ganhos decorrentes da conversão.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de São Paulo na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1º O exercício da autorização prevista no caput
é condicionado a que o Estado de São Paulo celebre
contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que
tratam os arts. 155, 157 e 159, nos termos do § 4º do
art. 167, todos da Constituição Federal, e de outras
garantias em direito admitidas, podendo o Governo
Federal requerer as transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação
do Estado ou das transferências federais.
§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda verificará e atestará a adimplência
do Estado de São Paulo quanto aos pagamentos e
prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, bem como
o cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta)
dias, contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sem objeção, declaro aprovada a matéria, que
vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Medida provisória que também está sendo lida.
O Senado Federal recebeu o Ofício nº 815/2012,
do Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo
à apreciação desta Casa o Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2012, que dispõe sobre alterações nos
limites dos Parques Nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari, das Florestas Nacionais de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori e da Área de
Proteção Ambiental do Tapajós; altera a Lei nº 12.249,
de 11 de junho de 2010; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº 558, de 2012).
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº 12, 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
31 de maio.
Designo a Senadora Vanessa Grazziotin como
Relatora revisora da matéria. E vai ser incluída na
pauta da sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Nada mais havendo a tratar, encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as demais matérias
transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 11, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 554, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 11, de 2012, que altera
a Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, para
autorizar a União a conceder subvenção econômica, sob a forma de equalização de parte
dos custos a que estão sujeitas as instituições
financeiras para contratação e acompanhamento de operações de microcrédito produtivo
orientado; autoriza a concessão de subvenção
econômica, sob a modalidade de equalização
de taxa de juros, nas operações de financiamento para a estocagem de álcool combustível; altera a Lei nº 10.453, de 13 de maio de
2002; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 554, de 2011).
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 80, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 1, de 2012)
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 404, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 80, de 2011 (nº 547/2003,
na Casa de origem, do Deputado Reginaldo
Lopes), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de empresas de beneficiamento e comércio
de laticínios informarem ao produtor de leite
o valor pago pelo produto até o dia 25 (vinte e
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cinco) de cada mês e a proibição de diferenciação de preços entre produtores e a proibição
da prática de cotas de excedente, chamado
de produção excedente, entre os períodos
das águas.
Parecer sob nº 24, de 2012, da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Acir Gurgacz, favorável, com a Emenda
nº 1–CRA, de redação, que apresenta.
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
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
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220–A à Constituição Federal, para dispor sobre a exigência do
diploma de curso superior de comunicação
social, habilitação jornalismo, para o exercício
da profissão de jornalista.
Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador João Ribeiro,
oferecendo a redação para o segundo turno.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2012
Discussão, em turno único, do 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.
Parecer sob nº 339, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
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lator: Senador Pedro Taques, favorável, com a
Emenda nº 1–CCJ, de redação, que apresenta.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 198, DE 2007–COMPLEMENTAR
(Adiada a discussão, nos termos do Requerimento
nº 225, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 198, de 2007–Complementar, do Senador Renato Casagrande, que
acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 2001, estabelecendo prazo
para a extinção de contribuição social.
Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Adelmir Santana, favorável, com a
Emenda nº 1–CAE, que apresenta.
8
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 291, de 2012, do Senador Eduardo Braga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 53, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (seguro–desemprego para o
catador de caranguejo).
9
REQUERIMENTO Nº 388, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 388, de 2012, do Senador Álvaro Dias,
solicitando a retirada, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado nº 39, de 2007,
de sua autoria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos voltar à lista de oradores inscritos.
Líder Eduardo Amorim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente Sarney... Só uma informação, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
pauta, amanhã, continua trancada?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Continua trancada.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Inscrito o Senador Aníbal Diniz. Estamos al-
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ternando entre os oradores inscritos na lista e um líder
de bancada inscrito.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, retornamos hoje
de uma agenda muito importante no Estado do Acre,
onde tivemos a companhia do Senador Jorge Viana e
do Governador Tião Viana. O Governador tem cumprido uma agenda intensa de ações que procuram contribuir para que o Acre se torne, cada vez mais, um
Estado que proporcione melhores condições de vida
para o nosso povo.
Neste final de semana, pude presenciar um ato
de altíssima relevância para a pequena e micro economia do Estado, patrocinado pela Secretaria de Pequenos Negócios do Estado. Foram entregues 1,5 mil
kits profissionalizantes para fomentar a microeconomia,
através dos microempreendimentos que estão tendo
um grande impulso no Estado. Desde o ano passado,
já foram mais de duas mil pessoas contempladas com
microempreendimentos financiados pelo programa de
atendimento aos microempresários e às microempresas
individuais, a partir desse programa de apoio à micro
e pequena empresa.
E uma reflexão que tem sido feita e que é da maior
importância é que isso está em inteira sintonia com a
preocupação de nossa Presidenta Dilma. Desde que
assumiu, tem se dedicado o máximo possível no sentido de construir uma política que atenda àqueles que
mais necessitam, com o objetivo de fazer com que a
miséria e a fome tenham uma resposta cada vez mais
efetiva do Governo, que procura dar mais dignidade
para as pessoas e incluir socialmente um número cada
vez maior de cidadãos brasileiros.
O Presidente Lula já deu a sua parcela de contribuição ao permitir que mais de 30 milhões de brasileiros
atingissem uma condição de inclusão social e saíssem
daquela situação degradante que é a posição abaixo
da linha da pobreza. E hoje a Presidenta Dilma vem
se empenhando ao máximo no sentido de melhorar as
condições de vida de um número cada vez maior de
brasileiros. Seu objetivo é fazer com que 19 milhões
de brasileiros superem essa condição de vida abaixo
da linha de pobreza até 2014.
E eu quero dizer que o Governo do Acre está
em absoluta sintonia com essa disposição, com esse
objetivo, com essa ousadia da nossa Presidenta Dilma Rousseff.
No ato de que participei ao lado do Governador Tião Viana, procedeu–se à entrega de 1,5 mil kits
profissionalizantes para cabeleireiros, para salões de
beleza e para outras atividades, como o kit roçadeira,
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kit profissionalizante da construção civil. Foram distribuídos kits para muitas possibilidades de emprego
e renda, que vão dar dignidade para muitas famílias.
Foram atos de muito significado e que demonstram
inteira afinação do nosso Governo do Estado do Acre
com a política em curso no plano nacional, com a nossa Presidenta Dilma Rousseff.
Devo dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senadora Marta Suplicy, aqui presente, que essa ação
não acontece apenas na capital, Rio Branco. É uma
ação que está espalhada por todos os Municípios do
Acre, com o objetivo de fomentar essa inclusão das
pessoas no mercado, porque as pessoas têm o direito
de participar da vida econômica do Estado e do País. E
essa ajuda do Governo é uma mão que está faltando
às pessoas para que elas possam se sentir incluídas
e habilitadas a conquistar sua vida, sua dignidade e
a sustentação de suas famílias a partir do próprio trabalho, a partir de suas habilidades.
Para as pessoas que não têm habilidades específicas, o Governo tem proporcionado treinamentos
através do Instituto Dom Moacyr, através do Senai,
através de outras possibilidades de formação, de tal
maneira que, ao mesmo tempo em que se busca financiamento para garantir esse kit profissionalizante,
também se busca garantir a formação adequada para
que as pessoas saiam de sua condição de inatividade
para a condição de profissionais, para que se tornem
dignas do salário que ganham a partir de seu próprio
esforço, de seu próprio empreendimento.
Ouço, com muita atenção, o Senador Eduardo
Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
cumprimentar o Senador Anibal Diniz pela forma com
que V. Exª reporta de como o nosso querido Governador Viana vem agindo tão bem em consonância com
a ação do Governo da Presidenta Dilma Rousseff. Do
ponto de vista da transparência na Administração Pública, a Presidenta Dilma Rousseff, ao assinar, na semana passada, o ato relativamente ao pleno acesso às
informações da Administração Pública, deu um passo
muito importante e significativo. Esse ato está por ser
ainda regulamentado por decreto. Mas eu gostaria de
pedir a autorização do Presidente José Sarney para
fazer esse aparte inclusive como uma indagação importante à Mesa do Senado, ao Presidente José Sarney,
porque, nos últimos dias, surgiu a informação e inclusive hoje objeto de editoriais de alguns dos principais
jornais do País, como a Folha de S.Paulo, o Estado de
S. Paulo – ainda há poucos dias, um artigo do ex–Ministro da Administração Luiz Carlos Bresser Pereira –,
todos argumentando em favor de que deve haver total
transparência relativamente à remuneração daqueles
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que são pagos pelo Poder Público. E a Presidenta Dilma Rousseff anunciou que passará a divulgar a relação completa da remuneração, na íntegra, de todos os
servidores da Administração Pública Federal. Eu tinha
apresentado dois projetos aqui no Senado, e ainda não
foram devidamente considerados. E gostaria de aqui
transmitir a V. Exª que avalio como muito importante
que possa o Senado Federal seguir o exemplo da Administração Pública Federal, tendo em conta, inclusive,
que o assunto já foi objeto de arguição no Supremo
Tribunal Federal, por ocasião da publicação da remuneração dos servidores públicos municipais da capital
de São Paulo, e foi dado o voto favorável a que isso é
direito do povo saber, uma vez que o povo paga pelos
que trabalham na Administração Pública. E também
o próprio Governo do Estado de São Paulo anunciou
que vai seguir essa diretriz já anunciada pelo Governo
da Presidenta Dilma Rousseff. Então, avalio que será
muito importante que o Senado também siga nessa
direção de fazer com que seu Portal de Transparência,
o acesso à informação seja o mais completo possível,
inclusive nesse aspecto.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. Em que pese V. Exª ter
abordado um assunto diferente do assunto que eu estava abordando em meu pronunciamento, quero dizer
que me sinto extremamente orgulhoso por pertencer a
uma Legislatura que conseguiu proporcionar duas leis
muito importantes na linha do que V. Exª está falando:
a lei do livre acesso à informação e a lei que permitiu a criação da Comissão da Verdade, instalada pela
Presidenta Dilma na semana passada e que causou
grande emoção em pronunciamentos de grande destaque aqui no Senado Federal.
Tenho certeza que o que V. Exª está propondo,
que é objeto da preocupação de V. Exª, é algo que,
aqui no Senado Federal, eu acredito, já está bastante
avançado. Primeiro, pelas tecnologias que estão presentes em todos os trabalhos, com transmissões ao
vivo das nossas sessões. Em que pese ainda haja situações a serem superadas, em geral acredito que a
gente tenha dado uma grande contribuição no sentido
de promover a transparência plena dos nossos atos,
seja pelas transmissões ao vivo dos nossos trabalhos
aqui no plenário e nas comissões, seja pelo portal, que
tem que apresentar uma prestação de contas permanente das ações dos Senadores.
Acredito que a preocupação em relação à transparência é algo que está presente neste Plenário, na
maioria dos Senadores e também junto à Mesa Diretora desta Casa.
Para finalizar o meu pronunciamento em relação
à agenda que cumprimos no Acre, quero dizer que es-
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tive também na cidade de Manoel Urbano, com o Prefeito Chico Mendes. Na ocasião, ele assinou o termo
de adesão ao programa Brasil Carinhoso, exatamente
para construção de uma creche no Município de Manoel Urbano, que é um Município extremamente pobre
no Estado do Acre.
A ação da Presidenta Dilma com o programa Brasil
Carinhoso já começa a se fazer presente a partir deste
ano. E, se Deus quiser, vai ser possível concluir essa
creche até o final do ano, algo muito esperado pelas
mães daquela cidade no sentido de terem as crianças
um acesso maior à educação infantil, principalmente
aquelas crianças que precisam de uma atenção especial naquela idade proposta pela Presidenta Dilma
no programa Brasil Carinhoso, que são as crianças de
zero a seis anos.
Quero dizer que estive também no Município de
Feijó, onde nos reunimos com lideranças locais, principalmente com o coordenador do programa Ruas do
Povo naquela cidade, o ex–Prefeito Francimar Fernandes. Tivemos uma boa agenda de visitação das
ações e de conversas sobre o futuro político daquela
cidade de Feijó.
O mesmo aconteceu no Município de Tarauacá,
onde estivemos reunidos com lideranças locais e com
estudantes. E uma preocupação foi apresentada, e é
muito importante que essa preocupação chegue ao
conhecimento do Ministério da Educação e também
da nossa Secretaria de Estado da Educação. Trata–
se da preocupação dos jovens que terminam o ensino médio e não têm acesso à universidade. O núcleo
da universidade nos Municípios acrianos é um núcleo
muito limitado. Todos os anos, um grande número de
alunos saem do ensino médio com habilitação para
entrar na universidade. Mas não há vagas.
Nesse sentido, nós estamos propondo tanto à
Secretaria de Estado da Educação quanto à Universidade Federal do Acre e ao Instituto Federal de Educação que haja uma preocupação no sentido de que
a gente faça com que o ensino a distância possa chegar, o ensino superior, a todos esses Municípios com
um número maior de vagas. O número de alunos que
sai todos os anos do ensino médio no Município de
Tarauacá, por exemplo, é em torno de 300 alunos. E o
número que é absorvido pela Universidade Federal do
Acre não chega a 40. Então, há um número de jovens
que precisa de uma alternativa de ensino superior para
que eles possam realizar os seus sonhos e possam
continuar sua vida estudantil, porque a vida estudantil
de um jovem não pode terminar exatamente quando
ele termina o ensino médio.
Assim, eu estive presente, apresentei toda a solidariedade a esses jovens, coloquei o meu mandato
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à disposição, a exemplo do Senador Jorge Viana, no
sentido de conseguirmos possibilidade de ensino superior para a maioria dos jovens do Município para
fazer com que esta seja uma realidade melhor para o
futuro desses alunos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Antes de dar a palavra pela ordem a V. Exª,
registro a presença no plenário do Senado Federal do
grupo de candidatas a Miss Brasil constituído pelas
misses de todos os Estados da Federação.
Nossos cumprimentos e a certeza de que o Senado se encontra orgulhoso pela visita e muito feliz.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço se puder dar a informação – que acredito seja de interesse
de todo o Senado – que há pouco V. Exª transmitia a
mim relativamente à questão: se a Presidente Dilma
Rousseff regulamentar que os servidores da União
terão a sua remuneração divulgada, um a um, de maneira completa, que o mesmo procedimento então será
adotado pelo Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Suplicy, o decreto do Poder Executivo estabelece que o Ministério do Planejamento ainda
vai baixar uma norma estabelecendo como será feita a
divulgação nos diversos portais de transparência das
repartições e dos Poderes da República.
O Senado está aguardando, portanto, a publicação dessa norma para, logo depois, seguir o decreto
do Poder Executivo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias, pela
ordem.
Em seguida vamos ouvir o Senador Eduardo
Amorim.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente saúdo também as visitantes, misses de vários Estados do País, sob a coordenação da Danilo
D’Ávila, um conterrâneo nosso do Paraná, que realiza
esse concurso todos os anos aqui em Brasília.
Nossas homenagens a todas vocês e o desejo
de que sejam muito felizes nesta passagem pela Capital do País.
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A V. Exª eu reitero um pedido que tenho feito em
várias oportunidades para que possamos deliberar
sobre uma proposta de voto aberto.
Nós estamos próximos de uma deliberação importante no plenário do Senado Federal, que diz respeito a quebra de decoro parlamentar. Há um Senador vivendo um processo no Conselho de Ética que
poderá resultar na remessa do pedido de cassação
de seu mandato ao Plenário do Senado Federal, e a
sociedade brasileira não compreende, em razão das
circunstâncias que estamos vivendo no País, que os
seus representantes possam deliberar secretamente,
na clandestinidade, que proporciona, inclusive, a oportunidade para a falsidade, para a traição, para que se
anuncie de uma forma e se faça de outra.
Por isso, seria oportuno, Sr. Presidente, já que
as cinco sessões regimentais de debate da proposta
foram realizadas e nós dependemos apenas de deliberação no voto... O Relator é o Senador Antonio Carlos
Valadares, de três emendas à Constituição.
Creio que o Senado daria uma demonstração de
desejo de transparência se nós pudéssemos deliberar
rapidamente sobre essa matéria.
Muito obrigado desde já, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Alvaro Dias, nós tivemos uma reunião
de Lideranças onde a Presidência pediu justamente aos
diversos Líderes da Casa que encaminhassem à Mesa
uma relação das matérias prioritárias que desejavam
ser incluídas para um esforço concentrado da Casa.
Estamos justamente com as três matérias referidas
por V. Exª na mesa à espera dessa manifestação para
incluirmos em pauta com algumas outras matérias.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero fazer
um registro, Sr. Presidente, que acho que valoriza as
Câmaras de Vereadores.
Do Vale do Itapocu, que fica na região de Jaraguá do Sul, que faz parte do triângulo entre Joinville e
Blumenau, estão aqui dois Vereadores que representam a associação dos vereadores daquela região. Um
deles, de Jaraguá do Sul, é o Jean Carlos; e o outro,
o Valmor, da cidade de Schroeder.
Eles vieram aqui, Sr. Presidente, celebrar um
convênio com o Interlegis, do Senado Federal, para
aperfeiçoar, para ajudar, para melhorar a prática do
exercício do Legislativo municipal. São sete Municípios
daquela região que firmaram, hoje à tarde, com o Interlegis, esse convênio para aperfeiçoar esse intercâmbio.
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Então, quero fazer o registro desses dois representantes, bem como do jornalista Piram, que é assessor deles, que vem acompanhando esta missão
para aperfeiçoar esse intercâmbio. Quero fazer este
registro, porque eles estão aqui – inclusive estão no
plenário, acompanhando o desenrolar deste momento.
E pego também uma carona com V. Exª, Presidente, e com o Senador Alvaro Dias na saudação às
misses dos Estados. A representante de Santa Catarina
é de Gaspar desta vez, que também está abrilhantando esse concurso nacional.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
- AP) – Com a palavra o Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais,
tramita, há pouco mais de dez anos, no Congresso
Nacional, uma proposta de emenda à Constituição
oferecida pelo ex–Senador Arlindo Porto, do PDT de
Minas Gerais, que propunha a criação dos Tribunais
Regionais Federais da 6a Região, com sede em Curitiba, e da 7a Região, com sede em Belo Horizonte.
Durante sua tramitação nas duas Casas, a PEC
nº 544, de 2002, recebeu emendas, entre outras as de
criação de outros dois Tribunais Regionais Federais: o
da 8a Região, com sede em Salvador, contemplando
os Estados de Sergipe e Bahia, e o da 9a Região, com
sede em Manaus.
A PEC em análise está em consonância com os
princípios constitucionais do acesso à justiça, pois a
criação dos Tribunais é medida necessária, uma vez
que as cortes superiores ora existentes vêm se revelando insuficientes para atender às demandas judiciais,
o que compromete a celeridade processual.
Os novos tribunais, sem dúvida, Srª Presidente, diminuirão o acúmulo de processos e facilitarão o
acesso dos cidadãos à Justiça, que, muitas vezes, renunciam ao direito de interpor recurso devido ao custo
de deslocamento entre a seção judiciária de origem do
processo e a sede atual do Tribunal Regional Federal
competente para julgá–lo.
No caso específico do meu Estado, o Estado de
Sergipe, nós pertencemos ao TRF da 5a Região, cuja
sede é em Recife, que dista, Srª Presidente, mais de
500 quilômetros da nossa capital, Aracaju.
A criação do Tribunal Regional Federal da 8a Região, abrangendo os Estados da Bahia e de Sergipe,
será de extrema utilidade para a população dos dois
Estados, além de obedecer totalmente aos critérios
estabelecidos para a criação dos primeiros Tribunais
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Regionais Federais, que são a distância geográfica e
o número de processos.
Sem falar, Srª Presidente, que, no final do ano
passado, em 20 de dezembro de 2011, o Plano Plurianual 2012–2015 incluiu no Orçamento recursos superiores a R$300 milhões, destinados à construção de
quatro prédios para sediar Tribunais Federais a serem
criados nas cidades de Curitiba, Manaus, Belo Horizonte e Salvador.
Dessa maneira, o que constatamos é que a necessidade existe e está mais do que provada, os recursos
financeiros estão disponíveis, falta–nos apenas apelar
aos nossos pares na Câmara dos Deputados para que
coloquem na pauta da Ordem do Dia a PEC nº 544,
de 2002, para votação de imediato, sobretudo porque,
só assim, poderemos dar celeridade aos processos
que tramitam nessa esfera judicial, diminuindo custos
e garantindo o acesso à Justiça a todos os cidadãos
brasileiros, independentemente da condição social e
da classe econômica.
Daqui, gostaria de declarar que todos nós, sergipanos e baianos, assim como os governos dos dois
Estados, acompanhamos e sabemos da importância
da aprovação da PEC nº 544, de 2002, que vai viabilizar a criação do Tribunal Regional da 8a Região, com
jurisdição sobre os Estados de Sergipe e da Bahia.
É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Amorim, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª
Marta Suplicy, 1ª Vice–Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Amorim, a Srª Marta Suplicy, 1ª Vice–Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Blairo Maggi.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR
– MT) – Concedo a palavra ao Senador Valadares.
(Pausa.)
Agradeço ao Senador Eduardo Amorim pelo seu
pronunciamento aqui no Senado Federal e convido o
Senador Valadares para fazer uso da tribuna.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de iniciar
o meu pronunciamento sobre as medidas tomadas
pela Presidenta Dilma a respeito da poupança e a visita do Ministro Mantega, da Fazenda, à Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal, onde estive presente, assistindo parte do que ele falou sobre
a situação do Brasil e a situação mundial do ponto de
vista econômico, eu gostaria de dizer que me somo ao

MAIO20593
2012

Quarta-feira 23

Senador Eduardo Amorim e também à pretensão do
Governador Marcelo Déda de instalar uma nova vara
da Justiça Federal, beneficiando o Estado de Sergipe,
que, hoje, tem como sede a 5ª Região, localizada em
Recife, Pernambuco. Isso seria de grande utilidade e
facilitaria aos cidadãos do Estado de Sergipe o ingresso
em juízo com uma celeridade maior, visando à prestação jurisdicional e atendendo os seus direitos legais e
constitucionais garantidos por nossa legislação.
Sobre a visita do Ministro Mantega hoje, as suas
palavras asseguram, mais uma vez, a situação especial
do nosso País frente à crise mundial, porque S. Exª, o
Ministro Guido Mantega, voltou a garantir que o Brasil
não tem que se preocupar com o enfrentamento dessa
crise, uma vez que as bases econômicas, os fundamentos econômicos do nosso País são precisos, são
bem aplicados, são bem utilizados, visando dar equilíbrio às nossas contas, conter o processo inflacionário
e manter o crescimento.
Ele afirmou que existe no País solidez fiscal, com
reservas internacionais superiores a US$350 bilhões,
quase US$400 bilhões. Além disso, há um forte mercado consumidor, estimulado por medidas como, por
exemplo, a queda do IPI para aquisição de automóveis,
um mercado de trabalho em expansão.
O Ministro destacou também que a inflação está
em queda na comparação com o ano de 2011 e o
câmbio mais adequado para a competitividade entre
a produção nacional e a estrangeira, já que encarece
os produtos importados.
A alta do dólar pode interferir em algum setor –
como, por exemplo, a Petrobras, que não anunciou,
até o momento, qualquer aumento de combustível em
razão da alta do dólar – mas beneficia as commodities
brasileiras, que passam a ter maior competitividade no
exterior com os seus produtos.
A situação econômica internacional, disse o Ministro, está se agravando. Isso demonstra que a estratégia de austeridade fiscal na Europa não está dando
certo; não veio acompanhada de medidas de estímulo econômico. A estratégia, disse ele, levará ao baixo
crescimento e à recessão no mundo.
O Ministro voltou a avaliar que países como a
Grécia, caso não haja a saída administrada da crise,
irão sofrer, cada vez mais, com o agravamento dos
problemas no setor financeiro. Lembrou ainda que
terá consequências para o resto do Planeta, já que a
comunidade europeia é o segundo maior mercado do
mundo, depois do mercado dos Estados Unidos.
Com a nova crise e o recrudescimento das turbulências, há redução no volume do comércio, com
prejuízos também para o Brasil, sem dúvida. Mesmo
países dinâmicos, disse ele, como a Índia e a China,
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terão redução nos seus crescimentos. Felizmente o
Brasil tem condições de ter crescimento maior do que
o de 2011, quando chegou a 2,7%. Ele afirmou que,
se a crise se agravar, as regiões mais afetadas serão o Norte da África e a Europa. Ao final, o Ministro
asseverou que o desafio é acelerar os investimentos
públicos e privados. O Brasil tem uma vantagem sobre os outros porque é um mercado consumidor forte.
Então, da forma como se pronunciou o Ministro,
o Brasil realmente tem bases suficientes para enfrentar esta crise e passar à frente dos países mais desenvolvidos no que diz respeito não só ao mercado
consumidor como ao próprio crescimento econômico.
Obras de infraestrutura, como aquelas que são
previstas no PAC, terão continuidade. O Brasil não
vai parar por causa da crise e todas as medidas estão sendo adotadas no intuito de conter o processo
inflacionário, de não deixar que a crise, que nasceu
nos Estados Unidos e se estendeu pelo mundo afora,
não venha coibir, impedir, de forma alguma, a nossa
indústria de continuar crescendo, a nossa agricultura
de continuar exportando e o nosso consumidor de ter
um mercado adequado para receber suas demandas.
Uma das qualidades essenciais de quem governa e pensa não apenas nas próximas eleições,
mas, sobretudo, nas próximas gerações, é não temer
a impopularidade, Sr. Presidente. Frequentemente, é
necessário enfrentá–la em nome do próprio interesse
popular, nem sempre imediatamente percebido como
tal pelos próprios beneficiários. Daí a coragem e a
determinação que se cobram do verdadeiro estadista.
Digo essas palavras a propósito das alterações
promovidas pelo Governo Federal, pela Presidenta
Dilma, na caderneta de poupança.
Antes mesmo que tenham sido cuidadosamente analisadas, as medidas, no início, provocaram protestos, como se algo de sagrado tivesse sido violado.
Mesmo alguns setores aliados, temerosos com essas
reações impensadas, passaram a argumentar que a
iniciativa geraria impopularidade. O essencial, no entanto, a justeza ou não das medidas, dentro do que se
pretende de mais abrangente, deixou–se de lado. E o
que pretende o governo? Ajustar a economia, sufocada pelos mais altos juros cobrados em todo Planeta.
O Brasil dispõe da pecha de cobrar os juros mais
altos do mundo – é o campeão dos juros altos – e a
tentativa da Presidenta é baixar essas taxas de juros
tão reclamadas pelos empresários e pelos cidadãos,
de um modo geral.
É inconcebível que se mantenha, indefinidamente,
o abismo entre os setores financeiro e produtivo deste
País, que a indústria enfrente, já há alguns anos, um
processo depreciativo, enquanto o setor financeiro
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ganha em proporções bem acima das razoáveis, bem
acima do padrão internacional.
Todos, em suma, querem reduzir os juros e colocar os bancos, o segmento que, de longe, mais lucra
neste País há décadas, dentro de um padrão internacional de normalidade.
Ora, não há como fazê–lo sem mexer em toda
a cadeia do sistema financeiro de que a caderneta
de poupança faz parte. Depois das medidas tomadas
pela Presidência da República com relação à caderneta de poupança, esse segmento teve um aumento
em seus depósitos. numa prova mais que evidente de
que o governo está acertando nesse componente da
atividade financeira do nosso País.
Mas entre o que se fez então e o que se decidiu
agora há um profundo e colossal abismo. A mudança
agora é necessária por uma razão muito simples. A
poupança vinculada à Selic tornou–se um fator impeditivo de sua redução.
Senão vejamos. A remuneração da caderneta
de poupança é fixada pela Lei nº 8.177, de 1991, em
6,17% ao ano, mais a variação da TR, que é a taxa
referencial. No ano passado, a remuneração líquida da
poupança foi 7,5%, já que é isenta do imposto de renda.
Sob essa regra, a taxa que remunera a poupança passa a ser um piso mínimo para os juros do Brasil, o que embora possa parecer positivo não é. Por
quê? Porque, como disse, a regra da poupança, nos
termos vigentes, funciona como um obstáculo para a
continuidade da queda da Selic, que, como sabemos,
remunera os títulos do governo, vendidos no mercado
para pagar a dívida pública, já que a arrecadação não
cobre os gastos do Estado. Se nada for feito, a distância
entre os gastos e a arrecadação aumentará sempre.
Se não houvesse restrições à poupança, a queda
da Selic sairia pela culatra. Os investidores migrariam
suas aplicações para a poupança, que além de ter uma
remuneração mais alta é isenta do Imposto de Renda.
E aí só restaria ao governo duas alternativas: emitir
moeda (gerando inflação) ou aumentar ainda mais os
tributos, o que o contribuinte rejeitaria e abalaria ainda
mais o setor produtivo.
Para evitar tudo isso, o governo, para forçar a
redução da taxa mínima de juros, decidiu que a poupança passará a render 70% da Selic, mais a variação
da taxa referencial. A regra, porém, só será aplicada
quando os juros básicos recuarem para 8,5% ao ano,
ou abaixo disso, e a poupança continuará isenta do
Imposto de Renda.
O essencial é que, se o poupador receberá um
pouco menos, mas os poupadores de agora por diante,
daquela medida tomada em seguida à medida tomada
pela Presidente e não os poupadores que confiaram
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na Caixa Econômica anteriormente – esses estão
preservados, e, convenhamos, em vista do bem maior
em pauta, não é muito –, isso terá como contrapartida uma mudança positiva no metabolismo da economia, que reverterá em mais crescimento, mais renda
e mais emprego.
A tanto nos levará uma Selic mais baixa, segundo
reconhecem os especialistas. Mais empreendedores
irão aparecer, mais negócios surgirão, a produção estará em condições de gerar mais riquezas. Constrói–se
assim a perspectiva de um círculo virtuoso.
Há, entre os liberais, a preocupação com a saúde dos bancos, sem a qual a economia como um todo
estaria ameaçada.
A propósito, faço minhas as palavras do ex–ministro Delfim Neto, que, em recente artigo, na revista
Carta Capital, diz (aspas):
“Nosso sistema bancário tem sido um
dos mais sólidos do mundo. Está entre os
que mais lucraram. Isso lhe tem dado força e
estabilidade, o que é bom para a economia.
Isso também permite que dê crédito melhor e
mais barato aos brasileiros.”
E ainda, fazendo coro à Presidente Dilma, que
afirmou:
“Os bancos não podem continuar cobrando os mesmos juros para empresas e
consumidor, enquanto a Selic cai, a economia
se mantém estável e a maioria esmagadora
dos brasileiros honra com presteza e honestidade seus compromissos. O setor financeiro
não tem, portanto, como explicar essa lógica
perversa aos brasileiros.”
Disse a Presidenta com muita coragem e determinação.
Essa lógica é perversa, predadora, desumana.
Por essa razão, estou certo de que a oposição não
se oporá a analisar com isenção e espírito público
a medida provisória que trata dessas mudanças nas
regras da poupança. Medida provisória que está em
tramitação, no momento, na Câmara dos Deputados.
Sabe que o que está em jogo é algo muito maior:
a luta contra os juros altos, que, uma vez vitoriosa, beneficiará a todos, inclusive os poupadores.
Se não me engano, era esse – o combate aos
juros altos – um dos pontos centrais do discurso do
candidato da oposição, José Serra, na última campanha eleitoral.
Jamais duvidei – e não duvido – da sinceridade
desse postulado, que endosso. O ex–vice–presidente, de saudosa memória, José de Alencar, foi um dos
grandes timoneiros na defesa da queda de juros em
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nosso País. Rememoro a sua figura porque vi de perto,
não só aqui no Senado, como ele como vice–presidente nesta luta titânica, nessa batalha que eu considero
importante para o desenvolvimento do País, que é a
redução de juros.
Não é uma questão de governo versus oposição.
É um desafio em prol da sociedade brasileira.
Obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR
– MT) – Muito obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares.
Convido, pela Liderança do PSB, a Senadora
Lídice da Mata, que representa o Estado da Bahia.
V. Exª tem 20 minutos regimentais para o seu
pronunciamento.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr.
Presidente. Para mim é uma honra, uma alegria poder
falar logo após essa voz importante do Nordeste brasileiro e do nosso partido no Senado Federal, Senador
Antonio Carlos Valadares.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
o Senador Valadares já ressaltou aqui, hoje, a audiência na CAE com a participação do Ministro Guido
Mantega. E eu quero aproveitar também para, saudando o Senador Valadares pelo seu pronunciamento,
destacar a importância das medidas que a Presidente
Dilma traz para o Brasil com as mudanças nas regras
da poupança.
Na CAE, o nosso Ministro Guido Mantega fez uma
bela exposição da situação da economia brasileira e
das novas situações de perigo que vive a economia
internacional.
Sua posição clara, didática deixa para o Brasil a
confiança na sua posição, na posição da Presidente
Dilma de manter aquecido o investimento no Brasil e,
dessa forma, buscar o enfrentamento da crise econômica com a manutenção do consumo, com a manutenção do aquecimento da economia.
A posição tomada em relação aos juros da poupança, às mudanças na regra da poupança, permitindo
que a poupança continuasse sendo esse grande estímulo ao pequeno poupador brasileiro, essa ferramenta de
manutenção da segurança da poupança, que faz com
que o povo brasileiro possa continuar confiando e acreditando no Governo Federal, sem duvida nenhuma, traz
para nós a alegria de poder votar uma medida dessa
natureza com a certeza de que estaremos debatendo
a situação da economia brasileira e apostando no rumo
de continuar lutando pelo desenvolvimento do Brasil,
lutando para que o Brasil continue mantendo índices
de crescimento, mesmo que pequenos, importantes
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para o momento que vive a economia mundial, que
se abate principalmente sobre as zonas mais desenvolvidas do mundo, especialmente o Mercado Comum
Europeu e a economia norte–americana.
No entanto, Sr. Presidente, não posso deixar de
registrar a minha preocupação quanto às novas medidas tomadas ontem pelo Governo Federal, visando à
diminuição do IPI para a indústria automotiva. Embora
tenha concordância em geral com a política econômica
do Governo Federal, essas medidas atacam diretamente a economia dos Estados e Municípios brasileiros,
que, de um lado, lutam para que possamos garantir–lhes
a participação no pré–sal como o grande momento de
reconquista de sua capacidade econômico–financeira.
O IPI atinge o Fundo de Participação dos Estados e
atinge o Fundo de Participação dos Municípios.
A manutenção do parque automotivo nacional
funcionando é extremamente importante para a Nação
brasileira, para os empregos do Brasil, mas não pode
ser apenas essa a grande linha de estímulo à indústria
nacional. Isso significará perda de receita para os Municípios e aprofundamento dos problemas da vida nas
grandes cidades, nos grandes centros urbanos brasileiros, que já não suportam mais a injeção de novos
veículos a cada ano, inviabilizando a vida nas grandes
cidades, inviabilizando as habitações, inviabilizando a
mobilidade nas grandes cidades brasileiras.
Creio que o momento exige que o Governo Federal pense em novos estímulos, em estímulos ainda
mais profundos sobre o transporte coletivo em nosso
País, o transporte sobre rodas, o transporte urbano.
As medidas pensadas e já anunciadas para os
ônibus, creio que precisam ser aprofundadas, para que
possamos ter possibilidade de baixar a tarifa do transporte coletivo nas grandes cidades brasileiras e poder,
dessa maneira, estimular o uso do transporte coletivo,
seja de ônibus, seja dos trens urbanos e dos metrôs.
Senão não vamos poder, num ano de eleições
municipais, garantir que a qualidade de vida nas grandes cidades do nosso País possa se modificar para
melhor, e radicalmente.
Portanto, eu gostaria de deixar aqui a minha preocupação frente a essas medidas, cuja motivação eu
compreendo, a motivação da guarda dos empregos
na indústria automotiva; mas precisamos estimular a
indústria como um todo no País, o parque têxtil deste
País, diminuir o preço das roupas no Brasil, fazer com
que o custo da economia popular seja diminuído, para
que nós possamos ter, efetivamente, a garantia da manutenção do consumo. E ter também, como o governo
tem apontado, o aumento do crédito para, dessa maneira, garantir o estímulo ao consumo.
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Mas, Sr. Presidente, além dessas afirmações,
eu gostaria aqui também de registrar, parabenizando,
desta tribuna, o Governo da Bahia, o Secretário de
Turismo do Estado da Bahia, que abriram, na última
quinta–feira, o I Salão Baiano de Turismo, realizado no
Centro de Convenções de Salvador.
O evento, realizado pela primeira vez no nosso
Estado, resultou de um velho sonho do trading turístico
local. Os agentes e operadores brasileiros e estrangeiros estiveram presentes, aprovando aquele momento,
que contou, além da presença do Governador Jaques
Wagner, com a presença do Ministro do Turismo, Gastão Vieira, e recebeu dez mil visitantes em três dias.
Esse evento, Sr. Presidente, reuniu 120 operadores brasileiros e estrangeiros do setor turístico, 40 jornalistas nacionais e internacionais, além de empresas
de receptivos, hotéis, representantes de segmentos
ligados ao turismo, câmaras técnicas e empresários
das 13 zonas turísticas da Bahia. O maior evento de
promoção, marketing e turismo do nosso Estado já
realizado.
Os operadores de turismo e agentes de viagem
puderam conferir de perto os ritmos da Terra de Todos
os Santos, com show de forró, com artistas como Adelmário Coelho, Zelito Miranda, Gereba e tantos outros.
O desfile de Samba de Roda, Zabiapunga, Marujada
e também da famosa Fubica da Família Macedo, fundadora do trio elétrico.
A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
(Fipe) apresentou naquele salão dados dos estudos
realizados, mostrando que a Bahia registrou um fluxo
de 11 milhões de visitantes no ano de 2011. De acordo
com o relatório, 5,3 milhões de visitantes são de outros locais do Brasil, 558 mil são estrangeiros e outros
5,3 milhões são baianos viajando pelo próprio Estado.
Os principais Estados de origem do turista que
vem à Bahia são: São Paulo, com 16,6%; Minas Gerais,
com 7,4% e o Rio de Janeiro, com 4,9%.
Entre os visitantes internacionais, o destaque para
o turista da Argentina, que enviou mais de 100 mil visitantes para a Bahia em 2011, seguida por Espanha,
Itália, França, Alemanha e Estados Unidos.
Em 2011, a atividade turística movimentou R$7
bilhões no Estado da Bahia, contra R$5 bilhões em
2009, ano em que foi realizado o último estudo.
O destino Bahia, Sr. Presidente, cresce não apenas com a participação de Salvador, mas participação
de diversos outros destinos do interior do Estado da
Bahia. Porto Seguro é o segundo destino mais visitado
na Bahia, com 9%, depois vêm Ilhéus, Prado, Praia do
Forte, Morro de São Paulo, Arraial D’Ajuda, Costa do
Sauípe, Imbassaí, Maraú, Itacaré, Lençóis e Trancoso.
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Mas não apenas os destinos de mar e sol na Bahia
são destinos procurados. Temos também a Chapada
Diamantina, oferecendo para o turista brasileiro uma
condição de turismo ecológico, de turismo de aventura, de maneira ímpar e de forma a atrair turistas de
todo o Brasil.
Na oportunidade, o Ministro do Turismo, Gastão
Vieira, publicou um artigo nos jornais de principal circulação do nosso Estado, chamado “A Força do Nordeste”, em que chama a atenção justamente para o
Nordeste como uma grande área propulsora do turismo
brasileiro. Nesse artigo, destaca:
Uma prova disso foi a captação de 17
eventos por Salvador em 2011, [de turismo,
de eventos, de negócios], o que fez com que
a cidade saltasse da 9ª para a 3ª posição no
ranking da Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA).
Nono no mundo. No Brasil, Salvador ficou atrás
apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Portanto, a região do Nordeste brasileiro se apresenta para o País como o grande celeiro do turismo
nacional. Dentro da região Nordeste, o Estado da Bahia
é o preferido pelo turista internacional. Em 2010, Salvador foi a cidade da região que mais recebeu estrangeiros. Dados da demanda turística internacional, do
Departamento de Estudo e Pesquisa do Ministério do
Turismo, mostram que a Bahia é o Estado do Nordeste preferido pelo turista internacional e também pelo
turista nacional. A Bahia é o Estado preferido de todos
os turistas dos Estados brasileiros.
Nós, baianos, ao mesmo tempo em que nos sentimos honrados com essa posição, afirmamos o nosso
compromisso, com esse Salão Baiano de Turismo, mais
um evento de importância na Bahia, de melhorar, a
cada dia mais, a qualidade dos serviços turísticos em
nosso Estado. Na oportunidade do Salão Baiano de
Turismo, foi apresentada, pela Secretaria de Turismo,
uma maquete extraordinária do Estado da Bahia, onde
se podia andar em cima de uma caixa de vidro, sobre
o Estado da Bahia, visitando todas as suas zonas turísticas, as suas 16 zonas turísticas. Melhor dizendo,
as suas 13 zonas turísticas, são 13 zonas turísticas
no nosso Estado
Portanto, Sr. Presidente, igual iniciativa só se tem
no Memorial da América Latina em São Paulo, onde
vemos uma maquete da América Latina, que pode ser
visitada por todos nós. A maquete do Estado da Bahia,
não tenho dúvida, vai fazer sucesso em todas as feiras
internacionais e nacionais, dando uma dimensão ao
turista e aos operadores do turismo no Brasil da força
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do turismo no Estado da Bahia, como grande indutor
do nosso desenvolvimento.
Creio que a inclusão, no Programa Brasil Maior
da Presidente Dilma, de alguns setores da economia
do turismo, especialmente da hotelaria, no seu pacote
de desoneração, dá monta e dá conta da sensibilidade
que o Governo Federal começa a ter da importância
do turismo para a economia nacional.
Portanto, quero aqui saudar todos aqueles que
se esforçaram para construir o I Salão Baiano de Turismo; o Governador Jaques Wagner; a Secretaria do
Turismo, em especial a Bahiatursa; a equipe do Governador Jaques Wagner, o Secretário Domingos Leonelli,
da Bahiatursa, que tornaram realidade esse antigo
sonho dos operadores do turismo em nosso Estado e
deram, mais uma vez, à Bahia, um destaque nacional
com a realização daquele evento.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Agradeço à Senadora Lídice da Mata, que falou
pela Liderança do PSB.
Eu gostaria de concordar com V. Exª, quando a
senhora fala dos incentivos que estão sendo dados
para a indústria automobilística, e conseqüentemente para os consumidores; mas isso é em detrimento
dos Estados e dos Municípios. Eu gostaria de deixar
registrado também, uma vez que temos marchas de
prefeitos e reivindicações de governadores, que é
sempre com a participação maior no bolo tributário. E
quando o Governo concede algum incentivo, ele faz
exatamente na base daquilo que vai para os Estados
e para os Municípios.
Concedo a palavra ao Senador Ivo Cassol, que
tem o direito a vinte minutos para o seu pronunciamento.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é uma
alegria participar desta Casa, especialmente sendo
presidida por este grande ex–Prefeito de Rondonópolis, ex–Governador do Estado de Mato Grosso e atual
Senador Blairo Maggi, um dos grandes empreendedores deste País.
Hoje, ocupo esta tribuna com imensa alegria e
satisfação, pois encaminhei a esta Casa mais um projeto de lei. Esse projeto de lei vem ao encontro exatamente do desejo de acabar com a bandalheira, de se
acabar com a safadeza, acabar com a corrupção, com
a roubalheira dentro do setor público, especialmente
na área da saúde.
Alguém pode até dizer: mas que projeto é esse,
especialmente na área da saúde? É muito simples.
Hoje, nós temos os laboratórios, nós temos as
fábricas, nós temos as importadoras, Sr. Presidente,
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que importam medicamentos e material penso, vendem para a distribuidora, a distribuidora vende para
a farmácia ou para o grupo de farmácias e, depois, a
farmácia ou a distribuidora vende para as prefeituras e
para os órgãos públicos municipais e estaduais.
Esse projeto de lei, sendo aprovado nesta Casa e
sancionado pela Presidência da República, vai acabar
com essa farra e vai obrigar os laboratórios venderem
diretamente para as prefeituras e para as secretarias
de saúde, diminuindo o preço em remédio em torno
de 80%, 90% do valor atual que está sendo comprado.
Ninguém me convence dizendo que comprar direto de intermediários e distribuidoras. Não é justo quando ao Poder Público falta dinheiro para fazer saúde, Sr.
Presidente, falta dinheiro para atender às pessoas de
baixa renda, e, ao mesmo tempo, nós vemos a falta
de recursos em hospitais com falta de medicamento
e de material penso.
Este projeto estabelece procedimento licitatório
simplificado para Estados, Municípios e Distrito Federal adquirirem diretamente dos laboratórios fabricantes de medicamentos e material penso hospitalar
destinado a suprir as necessidades de abastecimento
das secretarias municipais e estaduais de saúde em
ações voltadas ao atendimento gratuito da população
pela rede pública de saúde e dá outras providências.
E aqui o projeto de lei.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. É facultado...
Por que é facultado?
Espero que nenhum Prefeito se aproveite porque
está facultado, mas aproveite o melhor preço para os
Estados, Municípios e Distrito Federal adquirir, por
meio de procedimento licitatório simplificado definido
nesta Lei, medicamentos e material penso hospitalar
diretamente dos laboratórios, fabricantes nacionais,
públicos ou privados, sem a intermediação de representantes comerciais, distribuidores e congêneres,
com a finalidade de suprir as necessidades de abastecimento das Secretarias de Saúde em ações voltadas ao atendimento gratuito da população pela rede
pública de saúde.
§ 1o Nos casos em que não houver produção de
similar do medicamento ou material hospitalar por laboratório nacional, observada a legislação aplicável à
importação desses bens [Então será a mesma legislação aplicada aos bens importados)]:
I – importadores do produto serão equiparados
a laboratórios;
II – o procedimento licitatório simplificado de que
trata esta Lei poderá ter caráter internacional, para adquirir o produto de laboratórios estrangeiros.
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§ 2º A inexistência de produção de produto similar referida no § 1º deverá ser atestada pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Art. 2º O procedimento licitatório simplificado referido no art. 1º, independentemente do valor da aquisição, obedecerá às disposições da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, aplicáveis à modalidade de licitação
convite, com os ajustes expressamente definidos nesta
Lei e desde que com ela compatíveis.
Parágrafo único. As normas da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, aplicam–se, subsidiariamente,
ao procedimento licitatório simplificado definido nesta
Lei e ao contrato dele derivado.
Art. 3º O convite para participar do procedimento licitatório simplificado será expedido para o número
mínimo de 6 (seis) laboratórios fabricantes, sendo obrigatório encaminhá–lo a todos os laboratórios públicos
oficiais que forneçam o medicamento ou o material
penso hospitalar que se pretende adquirir.
§ 1º Os laboratórios públicos oficiais não poderão
recusar participação no certame.
§ 2º O procedimento licitatório somente prosseguirá se for apresentado o mínimo de 3 (três) propostas.
§ 3º No caso de não acudirem interessados à licitação e, justificadamente, ela não puder ser repetida
sem prejuízo para a Administração, considera–se dispensável a sua realização, desde que mantidas todas
as condições preestabelecidas.
§ 4º Quando todos os licitantes forem inabilitados
ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração pública poderá fixar aos licitantes o prazo de,
no mínimo, 3 (três) dias úteis para a apresentação de
nova documentação ou de outras propostas escoimadas dos motivos que determinaram a desclassificação.
Art. 4º Empresa vencedora de licitação promovida por meio do procedimento simplificado definido
nesta Lei e que tiver o objeto adjudicado para si deverá
manter sítio na Internet, no qual será dada publicidade,
sem necessidade de senha ou qualquer outra forma
de restrição de acesso, do(s) produto(s) a ser(em)
fornecido(s), com o(s) respectivo(s) preço(s) de venda.
§ 1º O sítio na Internet da Empresa vencedora
dará publicidade, sem necessidade de senha ou qualquer outra forma de restrição de acesso, ao histórico
de vendas da empresa para a administração pública,
separadamente por ente federado e órgão adquirente.
§ 2º O acesso às informações de que trata este
artigo deverá ser mantido por, no mínimo, 5 (cinco)
anos contados do fornecimento.
Art. 5º O pagamento das aquisições feitas com
base no procedimento licitatório simplificado definido
nesta Lei será garantido, por meio de termo específico, com os recursos destinados ao ente federado
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pelo Fundo de Participação dos Estados ou Fundo de
Participação dos Municípios, aquele que for aplicável.
Aqui para poder entender melhor o art. 5º, os
hospitais, a prefeitura as Secretarias de Saúde, estadual ou municipal, vão adquirir o medicamento, vão
adquirir o material penso, mas, ao mesmo tempo, os
laboratórios ficam como garantia, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, um Fundo de Participação para poder cobrar e ao mesmo tempo não ficar com o débito
em aberto.
Portanto, os Municípios ou Estados são obrigado
a dar como garantia o Fundo de Participação Estadual
ou Municipal; o que for melhor.
Parágrafo Único. Após 30 dias de inadimplemento
do Poder Público [com 30 que a prefeitura ou o Estado
ou uma secretaria estadual não pagar o laboratório ou
fábrica do remédio, ou, então, a importadora, a agência bancária, a instituição bancária, com 30 dias após
o vencimento, o Poder Público], a instituição financeira na qual ocorra o crédito dos recursos do Fundo de
Participação dos Municípios, aquele que for aplicável,
ou seja, haverá o repasse automático do montante
garantido e vencido.
Art. 6º. No ato da contratação, o laboratório fornecedor se obriga a apresentar seguro garantia, com
endosso bancário, no valor total do contrato a ser firmado, para o caso de sua inexecução total ou parcial.
Parágrafo único. O inadimplemento do contrato pelo laboratório fornecedor acarreta a penalidade
do exercício imediato da garantia fornecida, pelo seu
valor total.
Art. 7º Ao laboratório produtor que se negar a
vender diretamente, sem intermediários, medicamento ou material penso hospitalar a Estados, Município
ou ao Distrito Federal, mas que tenha efetuado venda
direta a outro Estado, Município ou ao Distrito Federal
no prazo de um ano anterior à recusa, será aplicada
multa no valor correspondente à quantidade do bem
adquirido multiplicado pela diferença entre o preço praticado na venda direta e o praticado pelo representante
comercial, distribuidor ou congênere que promoveu a
venda ao ente ao qual foi oposta a recusa.
§ 1º Para a aferição das diferenças entre os preços a que se refere o caput:
I – não será levado em conta o custo do frete
para transportar os produtos do laboratório ou do representante comercial, distribuidor ou congênere até
o respectivo adquirente;
II – considerar–se–á cada medicamento ou material penso hospitalar individualmente, para posterior
agregação.
§ 2º Não se aplica a sanção prevista no caput
deste artigo no caso de ter havido interrupção da pro-
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dução do medicamento ou material penso hospitalar
pelo laboratório, que deve ser objetiva e devidamente
demonstrada.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
A Constituição Federal, no seu art. 198, estabelece diretrizes para a organização do Sistema Único
de Saúde (SUS). Entre elas, destaca–se a diretriz da
descentralização.
O desafio de obedecer a essa diretriz de descentralização é maior no que se refere à assistência
farmacêutica, ação esta que coloca em evidência os
limites e as dificuldades concernentes ao seu processo
de implantação, seja nos Estados seja nos Municípios.
Os profissionais envolvidos na compra de medicamento e de material penso bem conhecem as agruras
de lidar com um insumo vital de suporte às ações de
saúde, cuja a ausência pode significar o sofrimento e
morte. Ademais, a falta desses insumos estratégicos
acarreta a impossibilidade de atendimento aos usuários, além de interrupções constante nos tratamentos.
Tudo isso afeta, sobremaneira, a qualidade de vida do
cidadão e a credibilidade do sistema de saúde como
um todo.
É sabido, contudo, que uma boa aquisição de
medicamentos e de material penso deve considerar
três fatores: seleção – o que comprar –, programação
– quando e quanto comprar –, e, por fim, execução –
como comprar.
Sobre esse último fator é que se debruça a proposição que ora apresentamos. Para tanto, buscamos
facilitar a ação dos gestores da área de saúde, que
frequentemente são penalizados por exigências burocráticas exageradas, notadamente nos processos de
aquisição de insumos utilizados na atenção à saúde.
Nesse sentido, buscamos aqui introduzir nova
modalidade de compra, diretamente dos fabricantes,
sem a intermediação de terceiros, sejam eles distribuidores, redistribuidores, vendedores ou fornecedores autônomos.
Inexistindo similares de fabricação nacional, a
aquisição poderá ser feita diretamente de importadores
ou de laboratórios nacionais, por meio de mesmo procedimento simplificado, mas de caráter internacional.
Estamos certos de que a medida proposta para
a qual conclamamos o apoio dos nossos pares, certamente possibilitará a redução do custo desses produtos, atendendo prontamente aos anseios da população, principalmente daquela parcela de menor renda.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, este projeto de lei vem tirar o intermediário do meio do caminho do dinheiro público, vem tirar
o esquema fraudulento a que assistimos há poucos
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dias nos jornais e no Fantástico. Infelizmente, esquema que se perpetua em vários sistemas e em vários
Estados. Não foi diferente ao que assistimos no Fantástico como também não foi diferente ao que levou
à prisão 14 pessoas no Estado de Rondônia, quando
desviavam, roubavam dinheiro público que era para
comprar medicamentos.
Portanto, não podemos aceitar. E esse projeto de
lei, Sr. Presidente, obriga os laboratórios a atender diretamente as Prefeituras, obriga a atender diretamente
o Estado, sem intermediário. Porque cada um desses
intermediários acrescenta, no mínimo, 42% no valor
da fatura. Esse custo quem paga são as pessoas de
baixa renda. Esse custo quem paga são as pessoas
que precisam de atendimento público. E aí muitos dizem que o dinheiro para a saúde é pequeno; muitos
dizem que o dinheiro para a saúde é pouco; e muitos
dizem que o dinheiro para a saúde não tem quase nada.
Mas, se gerirmos com responsabilidade... E este
projeto de lei, para poder adiantar e antecipar, esse
projeto de lei, a forma do projeto de lei também na
licitação é diferente, é simplificada, com seis empresas. Essas seis empresas participam da licitação com
no mínimo três. E o processo é o processo licitatório
simplificado. Com isso, os laboratórios são obrigados
a fornecer esse produto. Qual é a garantia que as distribuidoras, os laboratórios têm com o Poder Público?
Lá estará a prefeitura, lá estará o Estado dando como
garantia o FPE. Lá estarão o Município e o Estado
dando como garantia, com autorização da Câmara, o
Fundo de Participação do ICMS.
Eu me recordo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de quando eu era Prefeito da cidade de Rolim de
Moura, eu comprava remédio da Furp. Virei governador
e continuei comprando da Furp, da Fundação do Rio
de Janeiro. Um comprimido que custava na Furp um
centavo, esse mesmo comprimido custava no mercado,
no comércio, cerca de cinquenta a oitenta centavos.
Isso é um absurdo. Nós não podemos aceitar isso.
Quando eu vejo medidas do Governo Federal
para dar incentivo para aquecer a indústria automobilística, eu não vejo ninguém do Governo trabalhar
num projeto para ajudar as pessoas de baixa renda.
Eu não vejo ninguém, Sr. Presidente, ajudar as prefeituras e os Estados a fazer uma saúde mais decente. A
maioria das prefeituras brasileiras, que têm obrigação
de investir 15% na saúde, investem de 25% a 35% na
saúde. O Estado, que tem obrigação de investir 12%,
nenhum escapa com menos de 13%, 14%, 15% no
investimento na saúde.
Mas o custo Brasil é muito caro. Aí nós precisamos, ao mesmo tempo, junto com este projeto deso-
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nerar os impostos municipais, estaduais e federais em
cima de medicamento, em cima de material penso.
É um projeto audacioso. Eu sei que há muito farmacêuticos que fazem de conta que vendem para os
órgãos públicos. Um faz de conta que compra, um faz
de conta que entrega, outro faz de conta que consome
nos hospitais, e só o povo brasileiro, como trouxa, que
paga a conta, porque o dinheiro que está lá é do povo
brasileiro, é do Município, é do Estado.
Portanto, este projeto vem ao encontro da necessidade de ajudarmos a diminuir este custo Brasil, para
poder, ao mesmo tempo, dar condições de pagarmos
melhor os nossos profissionais da área da saúde, tanto
enfermeiros, como os médicos, enfim, toda a equipe
que faz uma saúde diferenciada.
Mas, além de tudo, não basta dar entrada neste
projeto. Nós precisamos que esta Casa agilize este
projeto.
Ao mesmo tempo, por que não, a própria Presidência da República, o Palácio do Planalto poderia
pegar uma cópia desse projeto na íntegra e fazer uma
medida provisória, que passa a ser lei no dia seguinte
ao da sua publicação. Tenho certeza que não haverá
nenhum Senador, nenhum Deputado Federal, nenhum
prefeito, nenhum vereador, nenhum governador contra
esse projeto porque os custos vão estar diretamente
no atendimento, na falta da demanda atual. Com isso,
vamos conseguir a diminuição do custo de hospedagem dos pacientes quando, nos Estados e Municípios,
por falta de medicamento, esses pacientes ficam dias
e dias a mais porque o medicamento aplicado, infelizmente, é de baixa qualidade.
Portanto, Sr. Presidente, esse é um projeto que
vem ao encontro, ao anseio da população, ao encontro da necessidade do gestor público, e contra as bandalheiras existentes nos esquemas fraudulentos de
compra do Poder Público, infelizmente, em boa parte
do País, em boa parte dos Municípios. Não estou generalizando. É como dizia um diretor de hospital no
Rio de Janeiro quando deixou o Fantástico adentrar e
filmar todo o esquema de corrupção no hospital público do Rio de Janeiro. Lá ficou demonstrada a podridão
existente, infelizmente, nas gestões públicas. Muitas
vezes, os diretores, os prefeitos, os secretários nem
sequer sabem. Com isso, sei que vai ter lobby aqui
nesta Casa, sei que vai ter lobby na Câmara dos Deputados, as distribuidoras, as pessoas interessadas
no meio do caminho vão querer de alguma maneira
boicotar esse projeto. Mas, se a Presidente Dilma pegar a cópia desse projeto e fizer imediatamente uma
medida provisória, com certeza, quem ganharia com
isso não seria o autor desse projeto nem os Senadores
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desta Casa; quem ganharia com esse projeto seria o
povo brasileiro.
É por isso que, mais uma vez, agradeço a cada
um que acompanha o nosso trabalho, que tem assistido
pela TV Senado ou mesmo acompanhado pela rádio
e pelos jornais. É nosso dever, nossa obrigação aqui
nesta Casa criar leis que não fiquem paradas, estagnadas como tantas que temos no Brasil; que sejam
poucas, curtas e objetivas, mas eficazes. Que consiga
atender, de uma vez por todas, em várias áreas esses
desmandos.
Falo aqui como ex–prefeito, falo aqui como
ex–governador, com experiência no Poder Público,
e quantas e quantas vezes o Sr. Presidente Blairo
Maggi foi governador e fez o mesmo que eu fiz?
Quantas e quantas vezes nós metemos a caneta e
mandamos devolver e corrigir? Quantas e quantas
vezes o Ministério Público teve que atuar para punir
os maus gestores públicos?
Com esse Projeto de Lei, nós vamos trazer para
o setor público, para todos os Municípios, para todos
os Estados e para o Distrito Federal uma condição
só, uma condição para que o Estado e os Municípios adquiram tanto medicamentos produzidos em
laboratórios no nosso País quanto medicamentos
importados.
Não é diferente também, nesse Projeto, com o
material penso. Que esse material penso de produção brasileira seja vendido direto para as distribuidoras, seja vendido direto para as Prefeituras, sem a
intervenção de intermediários, sem a intervenção de
distribuidoras, sem a intervenção de farmacêuticos.
Eles que continuem vendendo para os consumidores que têm dinheiro, mas a maioria do povo brasileiro precisa continuar esperando um atendimento
público gratuito.
Um abraço, obrigado e até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Agradeço, Senador Ivo Cassol.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Um momento, Senador.
Cumprimento–o pela iniciativa do Projeto. Acho
que, uma vez aprovado na Casa, irá contribuir com as
questões brasileiras.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR
– MT) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:

MAIO20601
2012

Quarta-feira 23

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 171, DE 2012
Estabelece procedimento licitatório
simplificado para Estados, Municípios e
Distrito Federal adquirirem diretamente
dos laboratórios fabricantes medicamentos e material penso hospitalar destinado
a suprir as necessidades de abastecimento
das Secretarias de Saúde em ações voltadas ao atendimento gratuito da população
pela rede pública de saúde, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É facultado aos Estados, Municípios e
Distrito Federal adquirir, por meio do procedimento licitatório simplificado definido nesta Lei, medicamentos
e material penso hospitalar diretamente dos laboratórios fabricantes nacionais, públicos ou privados, sem
a intermediação de representantes comerciais, distribuidores e congêneres, com a finalidade de suprir as
necessidades de abastecimento das Secretarias de
Saúde em ações voltadas ao atendimento gratuito da
população pela rede pública de saúde.
§ 1º Nos casos em que não houver produção de
similar do medicamento ou material hospitalar por laboratório nacional, observada a legislação aplicável à
importação desses bens:
I – importadores do produto serão equiparados
a laboratórios;
II – o procedimento licitatório simplificado de que
trata esta Lei poderá ter caráter internacional, para adquirir o produto de laboratórios estrangeiros.
§ 2º A inexistência de produção de produto similar referida no § 1º deverá ser atestada pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Art. 2º O procedimento licitatório simplificado referido no art. 1º, independentemente do valor da aquisição, obedecerá às disposições da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, aplicáveis à modalidade de licitação
convite, com os ajustes expressamente definidos nesta
Lei e desde que com ela compatíveis.
Parágrafo único. As normas da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, aplicam–se, subsidiariamente,
ao procedimento licitatório simplificado definido nesta
Lei e ao contrato dele derivado.
Art. 3º O convite para participar do procedimento licitatório simplificado será expedido para o número
mínimo de 6 (seis) laboratórios fabricantes, sendo obrigatório encaminhá–lo a todos os laboratórios públicos
oficiais que forneçam o medicamento ou o material
penso hospitalar que se pretende adquirir.
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§ 1º Os laboratórios públicos oficiais não poderão
recusar participação no certame.
§ 2º O procedimento licitatório somente prosseguirá se for apresentado o mínimo de 3 (três) propostas.
§ 3º No caso de não acudirem interessados à licitação e, justificadamente, ela não puder ser repetida
sem prejuízo para a Administração, considera–se dispensável a sua realização, desde que mantidas todas
as condições preestabelecidas.
§ 4º Quando todos os licitantes forem inabilitados
ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração pública poderá fixar aos licitantes o prazo de,
no mínimo, 3 (três) dias úteis para a apresentação de
nova documentação ou de outras propostas escoimadas dos motivos que determinaram a desclassificação.
Art. 4º Empresa vencedora de licitação promovida por meio do procedimento simplificado definido
nesta Lei e que tiver o objeto adjudicado para si deverá
manter sítio na Internet, no qual será dada publicidade,
sem necessidade de senha ou qualquer outra forma
de restrição de acesso, do(s) produto(s) a ser(em)
fornecido(s), com o(s) respectivo(s) preço(s) de venda.
§ 1º O sítio na Internet da Empresa vencedora
dará publicidade, sem necessidade de senha ou qualquer outra forma de restrição de acesso, ao histórico
de vendas da empresa para a administração pública,
separadamente por ente federado e órgão adquirente.
§ 2º O acesso às informações de que trata este
artigo deverá ser mantido por, no mínimo, 2 (dois) anos
contados do fornecimento.
Art. 5º O pagamento das aquisições feitas com
base no procedimento licitatório simplificado definido
nesta Lei será garantido, por meio de termo específico, com os recursos destinados ao ente federado
pelo Fundo de Participação dos Estados ou Fundo de
Participação dos Municípios, aquele que for aplicável.
Parágrafo único. Após 30 (trinta) dias de inadimplemento do Poder Público, a instituição financeira na
qual ocorra o crédito dos recursos do fundo de participação repassará diretamente ao fornecedor o montante garantido vencido.
Art. 6º No ato da contratação, o laboratório fornecedor se obriga a apresentar seguro garantia, com
endosso bancário, no valor total do contrato a ser firmado, para o caso de sua inexecução total ou parcial.
Parágrafo único. O inadimplemento do contrato pelo laboratório fornecedor acarreta a penalidade
do exercício imediato da garantia fornecida, pelo seu
valor total.
Art. 7º Ao laboratório produtor que se negar a
vender diretamente, sem intermediários, medicamento
ou material penso hospitalar a Estado, Município ou ao
Distrito Federal, mas que tenha efetuado venda direta a
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outro Estado, Município ou ao Distrito Federal no prazo
de um ano anterior à recusa, será aplicada multa no
valor correspondente à quantidade do bem adquirido
multiplicado pela diferença entre o preço praticado na
venda direta e o praticado pelo representante comercial, distribuidor ou congênere que promoveu a venda
ao ente ao qual foi oposta a recusa.
§ 1º Para a aferição das diferenças entre os preços a que se refere o caput:
I – não será levado em conta o custo do frete
para transportar os produtos do laboratório ou do representante comercial, distribuidor ou congênere até
o respectivo adquirente;
II – considerar–se–á cada medicamento ou material penso hospitalar individualmente, para posterior
agregação.
§ 2º Não se aplica a sanção prevista no caput
deste artigo no caso de ter havido interrupção da produção do medicamento ou material penso hospitalar
pelo laboratório, que deve ser objetiva e devidamente
demonstrada.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Constituição Federal, no seu art. 198, estabelece diretrizes para a organização do Sistema Único
de Saúde (SUS). Entre elas, destaca–se a diretriz da
descentralização.
O desafio de obedecer a essa diretriz de descentralização é maior no que se refere à assistência
farmacêutica, ação esta que coloca em evidência os
limites e as dificuldades concernentes ao seu processo
de implantação, seja nos Estados seja nos Municípios.
Os profissionais envolvidos na compra de medicamento e de material penso bem conhecem as agruras
de lidar com um insumo vital de suporte às ações de
saúde, cuja ausência pode significar sofrimento e morte.
Ademais, a falta desses insumos estratégicos acarreta
a impossibilidade de atendimento aos usuários, além
de interrupções constantes nos tratamentos. Tudo isso
afeta, sobremaneira, a qualidade de vida dos cidadãos
e a credibilidade do sistema de saúde como um todo.
É sabido, contudo, que uma boa aquisição de
medicamentos e de material penso deve considerar
três fatores: seleção – o que comprar –, programação
– quando e quanto comprar –, e, por fim, execução –
como comprar.
Sobre esse último fator é que se debruça a proposição que ora apresentamos. Para tanto, buscamos
facilitar a ação dos gestores da área de saúde, que
frequentemente são penalizados por exigências buro-
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cráticas exageradas, notadamente nos processos de
aquisição de insumos utilizados na atenção à saúde.
Nesse sentido, buscamos, aqui, introduzir nova
modalidade de compra, diretamente dos fabricantes,
sem a intermediação de terceiros, sejam eles distribuidores, redistribuidores, vendedores ou fornecedores autônomos.
Inexistindo similar de fabricação nacional, a aquisição poderá ser feita diretamente de importadores ou
de laboratórios internacionais, por meio do mesmo procedimento simplificado, mas de caráter internacional.
Estamos certos de que a medida proposta, para
a qual conclamamos o apoio de nossos pares, certamente possibilitará a redução do custo desses produtos, atendendo prontamente aos anseios da população, principalmente daquela parcela de menor renda.
– Senador Ivo Cassol.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa).
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – O projeto de lei que acaba de ser lido será publicação e remetido à comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) –Quero, antes de passar a palavra, pela ordem,
ao Senador Magno Malta, cumprimentar os alunos do
curso de Direito das Faculdades Integradas Vianna
Júnior, de Juiz de Fora, que estão aqui. São alunas e
alunos de uma cidade importante que já nos deu um
Presidente da República, o falecido Itamar Franco, que
foi Senador nesta Casa.
Sejam bem–vindos aqui. Espero que, desta plateia, saia um novo futuro Presidente lá de Juiz de Fora.
Muito obrigado.
Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Blairo
Maggi, Senador Pinheiro, eu gostaria de fazer um registro muito importante, Senador Ivo Cassol.
No domingo passado, a apresentadora Xuxa Meneghel foi ao Fantástico e deu uma entrevista, bombástica, dolorosa, sofrida, mas importante, que, no
dia seguinte, repercutiu nos meios de comunicação,
e continua repercutindo.
Eu, de imediato, Senador Ivo Cassol, cumprimentei a Xuxa pela coragem de ter vindo a público tentar
vomitar ou cuspir um monstro que ela carregava dentro
dela, a exemplo de milhões de brasileiras e brasileiros,
Senador Blairo Maggi, que foram abusados na infância.
Todo cidadão, hoje, profissional liberal ou não,
religioso ou não, pai ou mãe de família, que sofreu
abuso carrega um peso dentro de si, sofre de insônia, tem pesadelos. São pessoas que vivem atrás de
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psicanalistas, são pessoas que vivem o desequilíbrio
emocional em suas vidas.
E a Xuxa, na sua entrevista, revela que foi abusada até os 13 anos e que sofreu diversos abusos. Senador Blairo Maggi, ela diz que, até hoje, sente o bafo
do álcool do sujeito que se aproximava para abusar.
Essa é uma imagem triste que ela carrega no seu subconsciente. Ela fala do abuso sofrido pelo noivo da avó,
quando ela era criança. Ela vai narrando os abusos e
fala dos seus traumas emocionais, da dor emocional,
do seu desequilíbrio emocional. Senadora Lídice. Ela
até diz que algumas pessoas perguntam por que Xuxa
não casa, mas as pessoas não sabem o que ela traz
consigo, porque é duro uma violência sexual contra
uma criança. É um vilipêndio moral, é um vilipêndio na
carne, é um vilipêndio na mente e familiar.
Ao mesmo tempo, quero cumprimentar a Xuxa
Meneghel. Seja bem–vinda, Xuxa, ao clube daqueles
que fazem a corrente de defesa de crianças neste País.
Eu me lembro, Senador Blairo Maggi, Deputado
Heleno, de quando, há quatro anos, tentei aprovar a
CPI da Pedofilia nesta Casa e alguns Senadores me
diziam: “Você está maluco, Malta. Isso não tem” e outros
diziam: “Fui Governador dois anos e é um caso aqui
e outro ali. É um padrasto que abusa de uma enteada
e, normalmente, é um padrasto bêbado”. Porque tudo
de grave vai para a conta dos pobres num primeiro
momento. Eu comecei essa cruzada e, com ajuda do
Ministério Público, Senador Blairo, comecei a receber
imagens de todo o País. Fui ao gabinete de cada Senador e, quando eu abria a imagem do sujeito tendo
conjunção carnal com criança de um ano, de pediatra
abusando de criança de trinta dias de nascido ou de
religiosos abusando de criança no altar, nós causamos um pavor nesta Casa. V. Exª ainda não estava
aqui. Nós aprovamos, por 81 votos, a CPI. Essa CPI
começou, começou e nós pautamos o País. Avanços
significativos foram feitos.
O último avanço, agora, foi a Lei Joanna Maranhão. A lei era tão absurda, Senador Vital do Rêgo,
V. Exª que conhece o Direito, tão absurda que dizia
assim: “É uma lei de direito privado”. Se a mãe não
permitir, por qualquer motivo, vergonha, medo, para
não envergonhar o pai, o avô, o religioso ou alguém da
comunidade, o Ministério Público não pode denunciar.
Então, a lei diz que, se o Ministério Público não pode
denunciar, ao fazer 18 anos, essa criança, tornando–se
de maior, tem seis meses para denunciar seu abusador. Se nos seis meses ela não o denunciar, não tem
crime, ele está livre dessa.
Por que o nome Joanna Maranhão? Porque a
Joanna Maranhão foi abusada pelo seu técnico de
natação, lá, em Pernambuco. Quem é Joanna Mara-
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nhão? Uma nadadora do Flamengo, campeã olímpica e
mundial, uma menina de 23 anos de idade, que orgulha
este País e foi abusada e violentada em sua infância.
Aos 20 anos, ela resolve falar. Quando denuncia seu
algoz, ela já tinha 20 anos, já havia passado os seis
meses. O que faz o algoz? Entra com processo de calúnia e difamação contra Joanna Maranhão.
O que acontece, Senador Suplicy? O que nós fizemos na CPI da Pedofilia? É que deixou de ser uma
lei de direito privado, é público agora. O Ministério
Público não depende mais de autorização de pai ou
mãe para denunciar bandido que abusou de criança
e o crime passa a contar a partir dos 18, não morre
com 16. Então, com a sanção da Presidente Dilma, já
é lei neste País, Senador Blairo.
A Xuxa está à vontade para dar o nome de quem
ela quiser, de quem abusou dela, porque ainda está
valendo o crime desses abusadores. Essa lei fecha um
ciclo de impunidades neste País, tal qual a Lei Maria da
Penha para a violência contra a mulher. Por que fecha
um ciclo de impunidade, Senador Lauro, Senador Blairo? Porque, a partir de agora, qualquer criança que foi
abusada e não houve denúncia até os 18 anos, pode
denunciar. Ela pode ter 25, 30, pode olhar na cara do
abusador que continua abusando, andando pela rua,
pelo bairro, pela cidade. Ela olha e tem vergonha, porque hoje é casada ou é um homem casado, um médico,
um doutor. Estou citando profissionais porque tenho
e–mails narrando o abuso que sofreram na infância e
a violência psicológica disso. Então, a partir de agora,
podem denunciar, pois não vão mais sofrer processo
de calúnia e difamação, porque a lei os protege e eles
podem dar o nome dessa corja de canalhas.
E hoje, aqui, Sr. Presidente, eu me comuniquei
com o Presidente Sarney, porque essa lei é tão importante, para que tenhamos uma solenidade no Senado.
E que o Senado convide a Xuxa Meneghel e a Joanna
Maranhão, porque a Xuxa, com sua revelação corajosa, passa a ser um símbolo também de defesa dos
interesses das crianças deste País, para que esta lei
chegue à mão de todos, ao conhecimento de todos e
em todos os lugares.
Que se convidem a Joanna Maranhão e a Xuxa
Meneghel, para que, numa solenidade de direitos humanos nesta Casa, nós possamos entregar a lei ao País.
O Senador Paim é o Presidente da Comissão de
Direitos Humanos, Comissão a que pertenço, e nós
estamos instalando a Subcomissão de Enfrentamento
à Pedofilia, um fórum de debate, da qual serei o Presidente. Também seria muito importante ouvir essas
figuras na nossa Comissão.
Por isso, parabenizo o Senado por ter feito a
CPI da Pedofilia. Parabenizo aqueles que militaram,
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os assessores, a Polícia Federal, o Ministério Público
Federal e o Estadual, que estiveram assessorando,
durante três anos, essa CPI.
A conquista dessa lei é tal qual a conquista da
mudança do 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que inseriu o País num contexto em que só
havia 24 países que tinham a lei da criminalização da
posse – e nós fizemos isso –, que rendeu ao Presidente Lula dois prêmios na ONU, porque sancionou a
lei que eu tive o privilégio de assinar, Senador Blairo,
como Presidente da Comissão, a alteração do 240.
Hoje, no Brasil, não há apenas busca e apreensão do computador do pedófilo, mas também a sua
prisão decretada, e o inquérito pode ser feito com esse
canalha preso, o que não podia ocorrer antigamente,
porque havia a proteção do Estatuto da Criança e do
Adolescente, que sofreu a sua primeira mudança em 18
anos com a CPI da Pedofilia, que tive orgulho de presidir, aliás, em nome do nosso Partido aqui nesta Casa.
Há várias leis importantes, mas a Lei Joanna
Maranhão, Senador Pinheiro, fecha um ciclo de impunidades na defesa das crianças.
V. Exª era Governador quando o menino Kaytto
foi estuprado e morto no seu Estado. Aliás, a tornozeleira eletrônica, lei da qual sou o autor também, leva o
nome do menino do seu Estado, o Kaytto, uma criança
de nove anos, Senador Pinheiro, que foi estuprada e
morta por um indivíduo que foi solto indevidamente por
um juiz. Ele foi preso porque estuprou e matou uma
criança de nove anos. Ele saiu do presídio, estuprou
e matou outra de nove anos e, ao ser preso, Senador
Blairo, disse: “Se me soltarem, faço de novo”. Eles são
compulsivos, são irrecuperáveis. A pulseira eletrônica
leva o nome do Kaytto.
A Lei Joanna Maranhão, certamente, é uma segurança. Digo àqueles que foram abusados que o crime
começa a partir dos 18 anos, se não houve denúncia
na tenra idade, se o bandido ou o denunciado não foi
pego, seja qual for o motivo. A partir dos 18 anos começa e não encerra o crime. É possível agora denunciar.
Parabéns à Xuxa. Há, pelo menos, duas gerações de vinte anos, já que a Xuxa tem 49 anos, ou
uma geração de 20, de 13, de 12, que cresceu vendo
a Xuxa, que cresceu cantando com a Xuxa. A Xuxa
tomou conta de muitas crianças para a mãe trabalhar,
era uma espécie de creche eletrônica. Se ela fez tanto
bem às crianças, ela faz melhor agora, com essa coragem de denunciar.
Parabéns, Xuxa. O País deveria aplaudi–la de
pé neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Cumprimento o Senador Magno Malta pela sua
questão de ordem que acabou virando discurso, mas é
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um tema extremamente importante. Quero aqui também
dar o meu testemunho da coragem que a apresentadora Xuxa teve ao fazer o relato na tevê, no domingo
à noite, no programa Fantástico.
Também cumprimento V. Exª pela lei que teve
o nome de Joanna Maranhão e que também é uma
lei importante. Já que V. Exª pertence ao Partido da
República e milita muito fortemente nesse assunto, o
Partido da República, o PR, cumprimenta V. Exª pelo
enfrentamento que vem fazendo nessa questão da
pedofilia. Parabéns, Senador Magno Malta.
Quero também registrar a presença do nosso
querido Senador Lauro Antonio, que está aqui com a
gente, retornando à Casa, depois de ter passado um
período conosco.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR
– MT) – Sobre a mesa, há um requerimento que vou
colocar em votação.
Requerimento nº 455, de 2012, do Senador
Paulo Davim, que requer licença para ausentar–se dos
trabalhos da Casa no dia 28 de maio de 2012, para
participar da reunião de audiência pública da CPI do
Tráfico de Pessoas, conforme Requerimento nº 160,
de 2012, da CPI do Tráfico de Pessoas, aprovado em
3 de maio de 2012.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR
– MT) – Convido, para uso da palavra, o Líder do PT
no Senado, Senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia.
V. Exª tem o tempo regimental de vinte minutos
para seu pronunciamento.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Senador Pinheiro, antes de V. Exª começar, o Senador Lauro,
que está do meu lado, já não tem mais o microfone,
porque é um suplente que continua Senador conosco
aqui. Mas, na próxima segunda–feira, em Sergipe, na
cidade de Laranjeiras, irá acontecer um seminário de
enfrentamento da pedofilia, um seminário junto com o
Sest/Senat, coordenado pelo nosso querido Senador
Lauro, por seu filho Gustavo e pela sociedade civil. À
tarde, no plenário da universidade, com estudantes e
autoridades da região, eu falarei sobre esse tema. À
noite, haverá um grande evento de enfrentamento, até
porque Laranjeiras é um dos pontos de mais abuso
nas estradas daquela região do País.
Portanto, quero parabenizá–lo e agradecer a V.
Exª, comunicando a quem nos ouve naquele Estado
que, se quiser estar conosco, será um grande prazer.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador
Magno Malta.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que
o dia de hoje, à medida que, no Congresso, continuamos o processo de apuração de crimes cometidos
contra o Erário, contra o patrimônio público, contra as
pessoas, ficamos chocados, todos nós. Mas o que foi
relatado aqui pelo Senador Magno Malta e que será
motivo de seminário no Estado de Sergipe é um dos
maiores crimes, porque é cometido contra a pessoa
que tratamos, desde o nascimento até a adolescência, como pura.
Não há um só avô – eu, inclusive, estou vivendo
esta experiência com uma netinha nascida há 40 dias –,
uma só pessoa que não se entregue totalmente e que
não dispense amor a uma criança, a um adolescente.
Portanto, o abuso sexual, a agressão a esses
pequeninos mexe com todos nós, independente de
orientação religiosa, de credo ou mesmo da crença
daqueles que afirmam não seguir nenhuma orientação
de Deus. É impossível um ser humano não se tocar,
não se revoltar, não se transformar, inclusive, diante
de uma situação como essa.
É verdadeiramente assustador quando sabemos
de casos como o relatado pela apresentadora de tevê,
Xuxa, conhecida em todo o Brasil.
É importante, a partir desses fatos, Senador Magno Malta, que aprendamos algo fundamental: a publicização da denúncia, a exposição dessas pessoas, seja
quem for, do círculo próximo, de uma relação escolar,
familiar, alguém de seu círculo de trabalho – pouco
importa. Trata–se de uma prestação de serviço público, isso vir à tona para as pessoas se defenderem; ao
mesmo tempo, trazer para o ambiente público a prática
dessas pessoas.
Só inibimos a prática leviana, incorreta, perversa,
à medida que expomos essas pessoas, colocando–as
diante de toda população.
Então, esse é um esforço que – diria – é mais
importante nesta hora, até mais importante que a
aprovação de leis, porque a lei existe para punir algo
que já ocorreu.
Essa atitude, essa forma de disponibilizar as ferramentas para que essa denúncia chegue é uma ação
inibidora, é uma ação que vai coibir esse tipo de prática, além de usar, num processo posterior, a lei para
punirmos severa e duramente as pessoas que praticam
isso. Por isso, não há nenhum tipo de complacência
ou qualquer pontinha de sentimento na hora de punir
essa pessoa. Particularmente, acho que quem toca
numa criança, quem agride uma criança...
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Meu pai, certa feita, até conversando com a gente, dizia que tem três coisas na vida que o cidadão não
pode, em hipótese nenhuma, cometer: maltratar uma
criança, agredir uma pessoa idosa e até, como dizia
meu pai naquela época, falar mal de morto. Ele insistia
nessa questão da criança, não só pela condição indefesa, mas até em sintonia com aquilo que falamos muito, da própria questão da vida, da excelência da vida.
Portanto, não há como imaginar, meu caro Senador Blairo, qualquer tipo de vacilação ou até de atitude
de pena, porque essas pessoas não são dignas de
pena; elas são dignas de cumprir pena, essas pessoas merecem, de forma muito enfática e dura, um tratamento para nunca mais essa prática se estabelecer
e, ao mesmo tempo, espraiar, divulgar, anunciar para
os quatro cantos qual deve ser a atitude contra pessoa
que pratica esse ato.
Não tem justificativa alguém que é capaz de ajudar
que um ser venha ao mundo e depois pratica um ato
desses, em nome de qualquer coisa. Não adianta essa
história de dizer que foi movido pelo álcool. Então, que
se cure do álcool, desgraçado. “Ah, foi um momento
repentino”. Que negócio de momento repentino! Não
dá para trabalhar com isso.
É importante termos isso como marca firme. Isso
é uma relação de amor, preservar essas crianças, tratar dessas crianças. Não há outro sentimento que não
esse. Portanto, é importante reafirmarmos, aqui no dia
de hoje, o compromisso do Congresso Nacional, permanentemente, contra quem pratica isso.
Na última sexta–feira, próxima passada, nós tivemos aqui, promovidas pelo nosso companheiro Paulo
Paim, audiências para comemorar conquistas e ao
mesmo tempo marcar o dia dessa questão da exploração sexual de adolescentes. É importante lembrarmos que ainda temos muitas marcas para conquistar.
Eu, Senador Magno Malta, como vereador, tive
oportunidade de ser presidente da Comissão de Defesa
das Mulheres na Câmara de Vereadores de Salvador,
em 1993, e trabalhei em conjunto com um instituto, o
FIZ, que atuava na Suíça. Eram impressionantes os
relatos da questão da exploração de adolescentes,
anunciadas em verdadeiras propagandas! Adolescentes. Isso era levado para o exterior para que o turismo
sexual – assim era estabelecido – pudesse efetivamente grassar.
O sujeito saía da Europa para passar um final de
semana em Salvador com crianças, com adolescentes. E nós tivemos oportunidade de combater isso com
a ajuda dessa instituição internacional, com a ajuda,
inclusive, da ação vigorosa, àquela época, da nossa
recém–criada delegacia de proteção às mulheres em
Salvador. Na época, a delegada era a Drª Célia. Então,
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foi importante, um trabalho que fiz em conjunto com
Dª Iolanda Pires, uma guerreira nesse trabalho, com o
movimento de mulheres, com o NEIN da universidade,
o Núcleo de Estudos Interdisciplinares.
Portanto, é uma batalha que se estabelece em
todo o País, e a gente não pode tratar isso como coisa
resolvida, porque não está!
Não podemos dar, aqui e agora, uma espécie de
parecer para dizer: “Não, nós já produzimos essa lei,
já produzimos aquilo outro.” Não é verdade.
Mais do que as produções de leis, é estimularmos
a ação cotidiana das práticas das instituições públicas
num intenso combate a esse tipo de atitude.
Por isso que eu diria que o que foi veiculado na
noite de domingo, em que pese alguns terem divergências, enfim, na forma, conteúdo, método ou coisa
do gênero, mas eu, particularmente, extraio dali uma
coisa que eu acho que é intensa, que é exatamente
mostrar à opinião pública que isso acontece e acontece em todos os lugares. E que, portanto, não dá para
tratarmos: Ah, só aconteceu ali na periferia; aconteceu
em tal lugar; acontece só no turismo sexual. Não, essa
é uma coisa que temos que combater, porque, lamentavelmente, encontramos isso no meio da família, o que
é um negócio impensável, impensável.
Participo muito de encontros, como palestrante, eu e minha companheira Ana, e às vezes dou um
dado para as pessoas: A violência contra a mulher
em Salvador, por exemplo, 60% dos casos registrados acontecem dentro de casa; quando não o esposo
espancando as esposas, são pais que espancam as
suas filhas e são irmãos que agridem suas irmãs, ou
até a própria mãe.
Portanto, desse tipo de agressão dá para extrairmos, por exemplo, uma leitura diferente até da agressão física. Não que agressão física seja aceitável, em
hipótese alguma. Também não. Mas a agressão física,
meu caro Blairo Maggi, deixa marcas no corpo que
com o tempo até essas marcas se vão – algumas não,
mas outras sim, as cicatrizes, ou coisa do gênero; mas,
esse tipo de agressão deixa feridas na alma, ela toca
profundamente essas pessoas e as marca para o resto
da vida. Isso altera a condição de vida dessas figuras
que vão com essa amargura até o momento inclusive
da necessidade de uma verdadeira transformação.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Um aparte, Senador.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Pinheiro, eu quero somar com V. Exª no seu pronunciamento e dizer, de fato: a lei não muda o quadro,
porque a lei é aplicada quando o crime já aconteceu,
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uma criança abusada já foi. O que pode alterar esse
quadro é a prevenção, é exatamente uma sociedade
pautada, que não abre mão e começa a falar. V. Exª
falou uma coisa que algumas pessoas falaram comigo, gente que dela diverge. Divergir do quê? Se a
Xuxa fizesse isso, a lei, ela ia tomar três, quatro, cinco
processos por calúnia e difamação e ela não teria a
proteção da lei. Por que as pessoas não concordam?
Não têm com o que concordar. É um monstro dentro
de uma criança. E olhe que eu conheço mais gente
que está no naipe dela, no nível dela, da televisão,
dos debates de que participei e onde fiz palestras, as
pessoas vinham até mim e diziam: olha, aconteceu
comigo. E se não foi conjunção carnal, foi uma bolinação. Agora, milhares de pessoas estão nos vendo pela
televisão, vendo V. Exª e eu fazendo o aparte e dizendo assim: Aconteceu comigo; aconteceu comigo. De
cada dez abusos, seis é o pai, no Brasil; de cada dez
abusos, sete é alguém muito próximo. Quando a CPI
se instalou, Senador Pinheiro, eu fiz um discurso aqui
dizendo que pedofilia, no Brasil, tem anel no dedo, é
analfabeto, tem casa própria, mora debaixo da ponte;
que pedofilia, no Brasil, veste toga, veste estola; pedofilia, no Brasil, reza missa; pedofilia, no Brasil, dirige
culto com gravata no pescoço. Então, essa desgraça
que hoje tem mais gente abusando de criança do que
usando droga no País, é absolutamente alarmante e
estava escondido. Realmente, a lei é o copo de veneno e quem bebe veneno sabe para onde vai. A lei tem
que ser usada, no caso do crime, mas, realmente, nós
só minimizaremos esse problema com a prevenção;
Com a prevenção começando dentro de casa. Não é
esperar pelas autoridades, não é esperar de quem fala
para o grande público, mas pai e mãe se inteirarem
de tudo isso. A mãe da Joana Maranhão, uma médica
de Pernambuco, quando esteve comigo falava: eu vejo
o senhor falar, Joana me dava sinal. Porque criança
abusada não fala, ela tem medo, em um determinado
momento, ela acha que culpa é dela. E a mãe de Joana disse: ela me dava sinal. E dá mesmo. Joana não
queria mais nadar, Joana tinha medo de tudo, voltou
a fazer xixi na cama. Criança que é abusada começa
a ter pesadelo, ela fica obesa, come muito ou para de
comer, não quer mais ir para a escola ou então fica
viciada na casa do abusador. Porque mexeu na sexualidade dela, um sinal ela dá. Então isso minimamente
todos nós temos que saber. Quem fala para o grande
público ou para o pequeno público. V. Exª está correto.
Nós temos a lei. A lei é como você fechar o buraco de
um rato na parede; você fechou, mas rato não acaba;
ele vai abrir em outro lugar. E nós vamos correr sempre para fechar o buraco do rato, mas a prevenção
cria. Infelizmente, esse crime é tão bárbaro, tão grave
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que você tem que pegar uma criança de tenra idade
e ensiná–la a se defender porque não ficar debaixo
de seus olhos 24 horas por dia. E muitas vezes estar
debaixo dos olhos é perigoso porque de cada dez seis
é o pai que abusa, é o avô, é alguém da comunidade;
de cada sete, é alguém da comunidade. De maneira
que V. Exª trata bem o tema, tratando desse universo
da prevenção e da lei tão–somente como um copo de
veneno – quem bebe sabe para onde vai – e esse copo
de veneno não existia. Nós criamos esse copo de veneno, mas o importante é que a Nação continue pautada, discutindo o assunto e que muitos, como Xuxa,
anônimas ou famosas, comecem a falar, exatamente,
como disse V. Exª, repito suas palavras, para que esses desgraçados sejam inibidos dessa ação perversa
contra as crianças.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – É
isso, coibir, banir e estabelecer uma nova prática entre
todos nessas relações de convivência.
Acho que essa é a nossa tarefa, esse é o nosso
trabalho. Eu diria que esta é a nossa obrigação, contribuir desde a aprovação da lei até uma permanente,
vigorosa e intensa campanha de prevenção, de orientação e, diria até, de estímulo às instituições públicas
para que isso seja adotado como prática, independente
do tamanho do Município, como algo cotidiano. Essa
é a leitura que se faz hoje.
Volto a insistir, não tem lugar. Não existe um local
mais complicado. Nada. Sai do mais sofisticado até o
mais simples, ou o “mais santo até o profano”.
Portanto, eu não poderia de forma algum deixar
de tocar neste assunto, até porque é importante para
quem é pai, mãe, avô, avó, tio, tia, irmão, mas principalmente para quem é ser humano. Não dá para assistir a uma coisa dessa e achar que está dentro da
normalidade.
Por isso acho que é fundamental a gente continuar tratando desse tema aqui como tema permanente
e não como um tema esgotado com uma CPI, respondido com uma lei.
Mas eu insisto muito, Senador Magno Malta,
numa tese que eu há muito tempo venho defendendo.
As pessoas rasgam lei com facilidade, rasgam, não
cumprem, mas cultura é mais difícil. Então, precisamos
estabelecer outro nível de cultura acerca do comportamento, principalmente, do combate e na eliminação
desse tipo de abuso.
Era isso, Sr. Presidente, que gostaria de deixar
registrado nesta tarde e, ao mesmo tempo, falar aqui
rapidamente de um tema que venho cobrando muito,
envolvendo–me ao extremo durante esse período de
janeiro até agora. Eu tenho feito diversas viagens ao
interior da Bahia e tenho tratado e acompanhado, nos
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ministérios, às vezes é até um vai e volta para o meu
Estado durante a semana para acompanhar a implementação e, no dia de hoje, nós tivemos uma boa notícia; ainda não é a boa notícia das pancadas de chuva,
mas é a boa notícia já da distribuição de recursos e de
alimentos no Estado da Bahia.
Nós tivemos hoje lá a distribuição de algo em
torno de 1,8 mil toneladas de feijão, de 900 toneladas
de arroz. O governo da Bahia estabeleceu a meta de
fazer circular 12 caminhões por dia, o que representa
aproximadamente 120 toneladas saindo por dia dos
armazéns para serem distribuídos pelo Estado como
um todo.
Hoje a mobilização envolveu recursos da ordem
de R$12,8 milhões para distribuir esses alimentos,
assim como também recursos que chegaram para o
abastecimento de água, o transporte de água de um
lugar para outro, carro pipa. E as ações do governo
do Estado no que diz respeito a adutoras, barragens,
aguadas, cisternas, todas essas ações continuam,
num esforço gigantesco, porque nós estamos falando de 242 Municípios no Estado da Bahia que estão
convivendo com uma das piores secas dos últimos
anos. O sertanejo está acostumado, já convive com a
adversidade, mas tem sido muito duro o enfrentamento nesse período.
É importante esse esforço que estamos fazendo. O Governador Jaques Wagner, inclusive, na manhã de hoje, anunciou a liberação de R$3 bilhões por
parte do Governo Federal para todo o Nordeste, para
medidas de emergência, para medidas eu diria até de
aquisição de equipamentos, e também para medidas
perenizadoras.
Espero, Sr. Presidente, até quinta–feira, concluir,
com o governo, as tratativas da Medida Provisória 565,
para termos oportunidade de melhorar mais ainda, com
a anistia e a chegada de novos créditos para o povo
da agricultura familiar.
Era isso que tinha para dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Obrigado, Senador Walter Pinheiro, que falou
como Líder do PT e Senador pela Bahia.
Convido o próximo orador inscrito, o Senador
Eduardo Suplicy, para que faça o seu pronunciamento.
S. Exª tem o tempo de vinte minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Prezado Presidente, Senador Blairo Maggi, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, eu também aqui hoje falarei
sobre o pronunciamento da Xuxa Meneghel. Em seguida, há uma carta que considero importante registrar,
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ao Dr. Ruy Mesquita, diretor do jornal O Estado de S.
Paulo, nos seguintes termos:
O Estadão, de 22 de maio de 2012, hoje,
publicou matéria assinada pelo jornalista Jamil
Chade, correspondente em Genebra, intitulada “Agenda da Anvisa mostra lobby de parlamentares em favor de indústrias de saúde’’.
No fecho, o jornal apresenta assertiva feita
pelo Diretor–Presidente da Anvisa, Sr. Dirceu
Barbano, na qual declara que “a relação dele
[parlamentar] com a empresa não é problema
meu. É um problema ético dele”.
Na reportagem, meu nome é citado como
tendo pedido reunião e acompanhado a Drª
Christine Battistini, da International Myeloma
Foundation Latin America, para tratar de autorização do uso da lenalidomida no Brasil para
tratamento do mieloma.
Sobre o tema, esclareço que, de fato,
acompanhei a Drª Christine, munida de um
abaixo–assinado com mais de 22 mil assinaturas, com o pedido de estudo para a aprovação da lenalidomida para o tratamento do
mieloma múltiplo, um tipo de câncer que ataca
a medula óssea. Fruto de solicitação do próprio Presidente da Anvisa, realizada durante
a audiência, foi encaminhado relatório técnico
favorável à adoção imediata do medicamento,
realizado pela Profª Drª Vania de Moraes Hungria, professora de Hematologia e Oncologia
da Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo e Diretora Técnica e Presidente da Comissão Científica da International
Myeloma Foundation Latin America.
Só para se ter uma ideia, a mãe da Drª
Christine lutou contra o mieloma múltiplo por
nove anos, tendo tido uma boa qualidade de
vida devido ao acesso que teve a tratamentos disponíveis nos Estados Unidos. Nos dias
de hoje, médicos e pesquisadores em vários
países afirmam que a combinação de várias
drogas, entre elas a lenalidomida – medicamento já aprovado e utilizado na América do
Norte desde junho de 2006 e nos mais diversos países da Europa, bem como na América
Latina –, é a melhor estratégia encontrada,
com resultados bastante satisfatórios para o
tratamento do mieloma múltiplo.
No Brasil, os pacientes ricos conseguem
importar o medicamento para tratamento do
câncer de medula óssea, mas as pessoas pobres não têm acesso a esse tipo de remédio
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de última geração, conforme declarado pela
Drª Christine Battistini.
De posse dessas informações, julguei
conveniente [Sr. Presidente] apoiar a solicitação de liberação da lenalidomida no Brasil. Em
momento algum, solicitei qualquer descumprimento de normas [e muito menos da Anvisa].
A cartilha ética – de Platão a Foucault –, por
certo seguida pelo Presidente da Anvisa, é
meu livro de cabeceira desde sempre.
Tenho a convicção de que solicitar a atenção da Anvisa para que examine a possibilidade de autorizar a produção e/ou comercialização de produtos que possam curar ou diminuir
o sofrimento de seres humanos constitui minha
legítima função como Senador da República.
Respeitosamente, Eduardo Matarazzo
Suplicy, 22 de maio de 2012.
Sr. Presidente, peço que sejam transcritos os
documentos, ou seja, a carta da Drª Christine Battistini para este Senador; a carta que encaminhei ao Dr.
Dirceu Brás Aparecido Barbano, presidente da Anvisa,
explicando a importância disto; a carta depois da Drª
Christine Battistini, com abaixo–assinado de 22 mil assinaturas, que foi encaminhado ao Dr. Dirceu Barbano;
e outras cartas relativamente à reunião, que finalmente
acabou sendo colocada. De tal maneira que está escrito, por diversas pessoas, como consideraram que
este Senador realizou algo de enorme valia para todos
os pacientes portadores de mieloma múltiplo. Ou seja,
quero aqui esclarecer muito bem esse assunto, dada
a forma como O Estado de São Paulo publicou essa
matéria no dia de hoje.
Mas quero, Sr. Presidente, ler agora a carta que
escrevi para a querida Maria das Graças Xuxa Meneghel, nos seguintes termos:
Meus cumprimentos por seu belo, corajoso e comovente depoimento, no último domingo, dia 13 de maio, no Programa Fantástico, na TV Globo, quando relatou marcantes
episódios de sua vida.
Ainda na última sexta–feira, participei do
Fórum de Combate aos Crimes Sexuais contra
as Crianças e Adolescentes, na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, a convite
da Secretária de Justiça, Eloísa Arruda. Diante
de vários depoimentos de abusos cometidos,
observei o quão importante é realizar ações
educativas que possam prevenir essas ações
e, sobretudo, contribuir para que as pessoas,
nas mais diversas circunstâncias, tenham coragem para denunciar essas graves violações
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de direitos, que atingem diretamente a dignidade da pessoa humana.
O seu relato sobre o que lhe sucedeu até
os 13 anos, quando sofreu abuso por parte de
pessoas que frequentavam sua casa e eram
amigos de sua família, foi acompanhado, com
comoção, por milhões de pessoas em todo o
Brasil. Sua fala, Xuxa, certamente terá uma
repercussão muito positiva para que sejam
significativamente diminuídos tais comportamentos condenáveis.
Felizmente, você conseguiu transformar
seu sofrimento, decorrente daqueles episódios,
para se dar com tanto amor e dedicação à enorme parcela da população brasileira, sobretudo
às crianças que a amam e acompanham seus
programas de televisão.
Seu exemplo, com certeza, contribuirá
para que jovens em situações similares tenham
a coragem de denunciar tais abusos, bem como
irá reprimir a prática desses crimes hediondos.
Respeito você mais do que antes porque
respeito a sua coragem. É muito difícil que uma
mulher faça o que você fez para milhões de
espectadores, sendo muitos deles ex–crianças que têm você como uma fada. Mas nunca
souberam que, debaixo dessa candura, havia
tanto sofrimento. O seu depoimento é importantíssimo para a educação das novas gerações,
porque, a partir dele, elas, que não chegaram
a vê–la, poderão também suplantar os abusos
que por acaso tiverem sofrido.
Como ficou muito claro no que você disse, só a partir de um exemplo é que a vergonha das crianças pode ser substituída pelo
verdadeiro sentimento contra os adultos que
as desrespeitam: a indignação. Todo abusador
de criança a mantém em silêncio pelo medo,
e você demonstrou que esse medo pode ser
superado. Creio que o exemplo que você deu
também é muito importante para os pais, que
poderão chegar mais perto dos filhos ou filhas
e mostrar o seu afeto, acolhendo–os nos momentos mais difíceis.
Neste momento, em que as mulheres precisam sair para trabalhar, elas terão presente
que o abuso infantil é muito mais comum do
que parece, e assim construirão uma relação
de proximidade e acolhimento com as crianças,
mesmo não estando ao lado delas o tempo
todo. Acho que essas novas mães aprenderam
com você a acolher as crianças indefesas e
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ameaçadas, e terão ficado tão emocionadas
como eu fiquei.
Muito obrigado, minha amiguinha, por ter
tido a coragem de mostrar às crianças de hoje
como é bom superar o medo e como esse medo
superado será importante para o seu futuro de
adultos e, também, para o futuro do mundo.
Parabéns,
Um abraço carinhoso, – Senador Eduardo Suplicy.
Eis a minha carta, prezado Senador Jayme Campos, a essa corajosa mulher, a Xuxa Meneghel, que,
neste domingo, atingiu a emoção de brasileiros e brasileiras de todas as idades, em todo o Brasil. Recomendo a quem porventura não tenha assistido ao depoimento de Xuxa que possa vê–lo, porque certamente
está na Internet. É algo que recomendo a todos que
possam assistir.
Muito obrigado, Presidente Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Cumprimento o Senador Eduardo Suplicy pelo
belo pronunciamento que V. Exª faz na tarde de hoje,
aqui no Senado Federal.
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De fato, V. Exª tem toda a razão: comoveu a todos
nós brasileiros, pelo fato de não só a Xuxa ser uma
referência nacional, mas, acima de tudo, pela coragem
de vir, diante das câmeras de uma televisão de nome
como é a Globo, uma TV de grande audiência, naquela
oportunidade, confessar aquilo que lamentavelmente
aconteceu com ela no passado.
Está de parabéns V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Tenho só a registrar a minha solidariedade aos inúmeros
pronunciamentos que foram feitos na tarde hoje por V.
Exª, pelo Senador Magno Malta, pelo Senador Walter
Pinheiro e por tantos outros a respeito desse tema.
Eu solicitei, Sr. Presidente, que sejam transcritos outros documentos anexos referentes à carta que
enviei ao O Estado de S. Paulo hoje.
Obrigado.
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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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Blairo Maggi deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme
Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – V. Exª será atendido na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Em votação o Requerimento nº 458,
de 2012, do Senador Blairo Maggi, que requer licença
para se ausentar–se dos trabalhos da Casa para participar de diligência da Subcomissão Permanente de
Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das
Olimpíadas de 2016, em Cuiabá, Mato Grosso, no dia
31 de maio de 2012, conforme Plano de Trabalho da
Subcomissão aprovado em 5 de abril de 2012.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Em votação o Requerimento n° 457,
de 2012, do Senador Blairo Maggi, que requer licença para ausentar–se dos trabalhos da Casa para participar de diligência da Subcomissão Permanente de
Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das
Olimpíadas de 2016, na cidade de São Paulo, no dia
24 de maio de 2012, conforme Plano de Trabalho da
Subcomissão aprovado em 5 de abril de 2012.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Passa–se à apreciação do Requerimento nº 459, de 2012, encaminhado em aditamento ao
Requerimento nº 88, de 2012, ambos de iniciativa do
Senador Randolfe Rodrigues, solicitando que a sessão
especial destinada a celebrar o centenário de Janary Nunes, pioneiro e primeiro Governador do Amapá,
anteriormente agendada para o dia 1º de junho, seja
alterada para o dia 4 de junho.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Convido a fazer uso da palavra o ilustre
Senador da República pelo estado de Mato Grosso,
Blairo Maggi.
V. Exª está com a palavra assegurada por vinte
minutos.
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O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Caro Presidente
Jayme Campos, para mim é uma alegria fazer meu
pronunciamento com V. Exª na Presidência, uma vez
que vou tratar de assuntos referentes ao nosso querido Estado de Mato Grosso, do qual somos representantes nesta Casa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa)
divulgou, na semana passada, as projeções do faturamento brasileiro com a atividade agrícola. Os números
calculados a partir das estimativas de safras e preços
indicam um faturamento ao redor de R$211,3 bilhões
para esse período.
A maior parte desse montante é de responsabilidade de apenas cinco Estados da Federação brasileira,
sendo São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Minas Gerais, que representam algo em torno de R$134
bilhões ou 63,3% de toda a estimativa para o ano de
2012. Em termos regionais, quero destacar o avanço
da produção do Centro–Oeste, que ultrapassou, pela
primeira vez na história, a produção da Região Sul.
O nosso Estado, Mato Grosso, maior produtor de
grãos do País, ocupa a segunda posição no agronegócio brasileiro, com R$27,8 bilhões de faturamento
estimado para 2012.
Os números nacionais são ligeiramente menores
do que os do ano passado. Tivemos uma diminuição
de preço; portanto, alcançaremos R$216,26 bilhões.
Ainda assim, é o segundo maior faturamento registrado desde 1997, o que demonstra a força, a pujança
da agricultura e da pecuária neste País.
Toda essa pujança econômica que o Mato Grosso
vem conseguindo e que garante o destaque brasileiro
nas commodities agrícolas não encontra correspondente, infelizmente, na atenção dispensada pelo Executivo federal. Este já é um discurso recorrente meu
desta tribuna.
Uma rápida pesquisa nos dados disponíveis no
sítio “Portal da Transparência” do Governo Federal
mostra que os repasses para o Estado e para os Municípios de Mato Grosso estão entre os menores do
País, muito abaixo da importância econômica que adquirimos nesse período.
Contabilizando somente os repasses feitos até
agora, o Governo do meu Estado é o 24° no ranking
de transferências federais. O conjunto dos Municípios
mato–grossenses ocupa a 21a posição nas transferências aos Municípios, o que resulta na 22a posição na
soma geral das transferências da União.
Se comparados os recursos transferidos ao longo
de todo o ano passado, a posição pouco se altera. Em
2011, o Mato Grosso foi o 21° em recursos transferidos
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aos governos estaduais, o 19° em recursos transferidos aos Municípios e o 21° no ranking geral, somadas
todas as transferências.
Como Estado do agronegócio, sofremos as agruras que afetam a vida de todos os produtores rurais
brasileiros. Sabemos que a infraestrutura é o grande
gargalo nacional neste momento, capaz até mesmo
de estrangular o surto de crescimento que estávamos
vivendo. No caso do nosso Estado de Mato Grosso,
ainda temos notáveis perdas no transporte de grãos até
os locais de processamento ou de exportação em função das condições de escoamento da nossa produção.
O produtor mato–grossense consegue fazer muito, mesmo com as carências em infraestrutura, e recebe, comparativamente, pouco em troca. Numa conta
bastante simplificada, mas que dá uma idéia geral do
desequilíbrio, Mato Grosso recebeu, em transferências
da União, um total de quase R$4,7 bilhões em 2011,
e vai produzir, no corrente ano, os R$27,8 bilhões,
conforme já coloquei anteriormente. Então, ele recebe
seis vezes menos aquilo que produz, enquanto que o
Estado de São Paulo, primeiro lugar nessa categoria,
recebeu R$29 bilhões e vai gerar R$42,2 bilhões na
economia brasileira. A correlação de São Paulo entre
aquilo que recebe e o que produz é de uma vez e meia,
enquanto que para Mato Grosso essa correlação é de
seis vezes e meia menor.
Isso tudo significa que tanto o Estado quanto os
Municípios de Mato Grosso fazem muito com recursos
próprios. Seria interessante se os recursos da União
alocados aos Estados acompanhassem o crescimento da aplicação dos recursos próprios, como vimos
fazendo no nosso Estado.
Do ano 2002 ao ano 2010, quando governei o Estado, a receita per capita efetivamente utilizada, considerando todos os recursos disponíveis para o Governo
Estadual, subiu de R$1.098,05 para R$3.308,97. Esse
crescimento, da ordem de quase 201%, foi o segundo
do País naquele período. Naquele ano de 2010, Mato
Grosso respondia por 36,8% do saldo da balança
comercial brasileira, segundo dados do Tribunal de
Contas do Estado, recebendo apenas 12,8% de compensação, ficando na 18a colocação em transferências
voluntárias da União.
Fiz um discurso aqui, na semana passada, em
que disse que a estimativa para 2013 é que 63% do
saldo da balança comercial brasileira saia do nosso
querido Estado de Mato Grosso.
Não é com recursos minguantes que o Governo
Federal pode esperar uma contribuição maior do Estado para a construção da riqueza nacional.
Ainda que consideremos que os Estados devem
se acostumar a otimizar o uso de recursos próprios,
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como comprovadamente fez Mato Grosso, tanto no
nível estadual quanto no municipal – ou seja, deveria
haver um paulatino “desmame”, se podemos chamar
assim, em relação ao Governo Federal –, é injusto que
aqueles Estados que fazem seu dever de casa não sejam brindados com nenhuma forma de incentivo à boa
gestão, o que poderia ser oferecido de várias maneiras
aos Estados brasileiros.
Por exemplo, o aumento do financiamento de projetos pelo BNDES seria um bom prêmio para o Estado
de Mato Grosso. O recálculo das dívidas dos Estados;
o recálculo da participação do FPE; e também deve
ser levada em conta a boa gestão dos recursos quando este Senado Federal determinar o novo índice que
nós faremos até o final deste ano.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, certamente,
o Brasil precisa de uma revolução de gestão. O principal critério de distribuição de recursos deveria ser a
capacidade do recebedor em multiplicar a utilização
das verbas que são disponibilizadas, o que gera riqueza não apenas para sua população, mas também para
todo o nosso País.
Políticas compensatórias são necessárias, mas
não devem ser eternizadas, e têm de ser condicionadas
à melhoria da qualidade da gestão em um horizonte
de tempo definido.
O Estado de Mato Grosso vem dando exemplo
para o País, sem muito alarde e cobranças, mas quer
ver reconhecido seu esforço. Na parábola bíblica dos
talentos, já existe a chave para esse problema. É a
história do senhor que viajou e deixou seus bens sob
a guarda de três serviçais. A um deles deu cinco talentos, moeda da época. A outro deu dois talentos e
ao terceiro, um talento. Na volta, recebeu, com grata
surpresa, o dinheiro multiplicado em negócios pelos
dois primeiros, enquanto o terceiro se limitou a enterrar o recurso e devolvê–lo intacto ao senhor. Os
dois serviçais empreendedores foram acolhidos pelo
senhor, enquanto o preguiçoso foi mandado embora,
foi descartado.
O nosso Estado, Senador Jayme Campos, no
momento, é o segundo serviçal da parábola: recebe
menos recursos que as demais unidades da Federação, mas realiza muito mais com eles. Certamente,
estaremos em situação que nos permita cobrar um
maior desempenho e resultado dos outros Estados
da Federação, compatíveis com os recursos que nós
recebemos.
Então, Sr. Presidente, Senador Jayme Campos,
meu colega de Senado pelo Estado de Mato Grosso,
minha querida Senadora Ana Amélia, mais uma vez,
subo a esta tribuna para chamar a atenção da Presidente Dilma e da equipe econômica do País para a
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questão de que nós não podemos simplesmente destinar verbas para os Estados brasileiros em função de
quantos votos eles podem devolver nas eleições, mas,
sim, dar aos Estados a condição de fazer a infraestrutura por aquilo que o Estado pode produzir em recursos
para a União. Recursos esses que são destinados a
obras de infraestrutura por este Brasil inteiro.
Os programas sociais que são feitos pelo Governo Federal, como Bolsa Família, Bolsa Escola e um
monte de bolsas que têm por aqui, são alimentados
por recursos da União, que vêm exatamente dos Estados mais produtores, como eu disse aqui.
Então, já pela quarta ou pela quinta vez, eu subo
a esta tribuna para reclamar para o Estado de Mato
Grosso uma atenção diferente daquela que vem sendo dada, para que possamos ter as rodovias, as ferrovias, as hidrovias e também os nossos aeroportos
em condições, para que esse Estado possa continuar a crescer e a dar ao Brasil aquilo que ele precisa:
recursos para fazer uma política mais igualitária com
melhor distribuição de renda.
Nós não estamos aqui pedindo tudo aquilo que
produzimos. Nós estamos pedindo parte daquilo que
produzimos para a União, para que possamos ser mais
produtivos e mais competitivos e contribuir cada vez
mais com uma Nação cada vez melhor.
Concedo um aparte à minha querida amiga Senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Blairo Maggi, quando V. Exª estava presidindo a
mesa, eu tentei, pela ordem, manifestar–me, porque V.
Exª, a propósito da exposição que fez o Ministro Guido
Mantega hoje à Comissão de Assuntos Econômicos,
mostrou todo o plano que o Governo está fazendo,
como medida estruturante ou macroprudencial, como
os tecnocratas gostam de usar, para enfrentamento
da crise. São medidas, como disse bem V. Exª, passageiras; são emergenciais, em seu sentido. Mas as
grandes medidas, aquelas que criam condições de
competitividade à produção brasileira, ou seja, agropecuária ou industrial, ainda não foram tomadas, porque o seu Estado, que está apresentando, como V. Exª
mencionou no início de seu pronunciamento, índices
de produtividade superiores aos das nações mais ricas
do mundo e mais desenvolvidas em agricultura, não
merece não ter à disposição uma logística compatível
com seu grau de desenvolvimento no setor agropecuário. Pois essas medidas anunciadas pelo Governo
vão representar, Senador Blairo, uma perda de receita
para os Estados e Municípios porque a desoneração
do IPI, que é boa para o consumidor, não há dúvida,
pois pode ter um efeito para ativar o consumo, mas o
resultado será uma redução no Fundo de Participação
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dos Municípios e dos Estados, que é a principal fonte
de receita dessas unidades mais pobres da Federação. Mato Grosso e Rio Grande do Sul vão sofrer as
consequências. Indaguei ao Ministro Guido Mantega
se haverá agora, na redução dessa receita, uma compensação aos Municípios que vão perder dinheiro do
Fundo de Participação dos Municípios, num ano de
eleições. Municípios e Prefeitos não podem fazer Restos a Pagar, sob pena de irem para a cadeia, porque
isso não está previsto, é uma ilegalidade. Então, veja
as circunstâncias. Menos mal que o Ministro tenha
admitido que o Governo, como fez em 2009, poderá
socorrer os Municípios, como aconteceu naquele ano,
com R$2,5 bilhões. Mas, como disse V. Exª, é preciso
que Estados como Mato Grosso ou Rio Grande do Sul,
que é um Estado exportador, tenham as compensações
pelo que participam. E, agora, o meu Estado, como o
seu Estado sofre a questão da falta de logística, sofre
com a concorrência da Argentina, que está levando as
indústrias de máquinas agrícolas para lá, com a perda de quatro mil empregos. Cumprimento V. Exª pelo
exemplo que citou da Bíblia: fizeram o dever de casa
os mato–grossenses; agora têm de receber a recompensa. Espero que a prima rica da Federação, a União,
veja com bons olhos esse pleito justo do Mato Grosso,
como peço que veja também o pleito do Rio Grande
do Sul. Cumprimento V. Exª, Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Muito
obrigado, Senadora Ana Amélia, pelo aparte. Senadora, V. Exª tem toda razão. Hoje a Senadora Lídice da
Mata fez um pronunciamento aqui reclamando sobre
o incentivo que, mais uma vez, o Governo dará à indústria automobilística, através da redução do IPI. Ele
poderia fazer isso de outra forma, sem afetar os Estados e os Municípios, tirando das contribuições sociais
que não são divididas com os Estados e com os Municípios. Mais uma vez, o Governo, infelizmente, faz
uma bondade usando o chapéu alheio, o chapéu dos
Municípios e dos Estados.
Vemos que os Estados e os Municípios vêm a
Brasília o tempo inteiro. O Governador Silval Barbosa,
por exemplo, tem vindo a Brasília frequentemente, toda
semana, para tentar renegociar a sua dívida. Não é que
ele está com as contas atrasadas. Ele está pleiteando
um refinanciamento, buscando no mercado juros mais
baratos que aqueles que a União explora dos Estados.
Há um programa que começou ainda em 2009,
quando eu era Governador do Estado do Mato Grosso, muito simples. Eu pago a minha conta à vista com
a União e busco dinheiro pela metade dos juros que
se pagam à União neste momento. Infelizmente, não
sei se em razão da burocracia ou de ser muito bom
explorar os Estados, não se deixa que eles paguem a
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conta à vista e, ao mesmo tempo, busquem juros mais
baratos no mercado, e há essa condição.
Pior, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores aqui
presentes: o mercado é ávido, o mercado está interessado em comprar a dívida do Estado do Mato Grosso,
porque ele sabe que vai receber. O rating do Estado é
bom, positivo, e ele não perderá recurso.
Nós tivemos a sinalização positiva, nesses dias,
da STN, através do Arno, que é o chefe daquela área,
mas infelizmente as coisas não andam. Um dia é uma
vírgula, outro dia é um ponto, outro dia é um negócio,
e não conseguimos concretizar esses projetos que
tanto desejamos.
Para finalizar, Senador Jayme Campos – restam–me dois minutos –, eu gostaria de dizer que, no
dia de ontem, eu estive com o Senador Sérgio Souza
na cidade de Curitiba, já que presido, no Senado, a
subcomissão de fiscalização dos projetos da Copa do
Mundo e das Olimpíadas. Ao visitarmos a cidade de
Curitiba no dia de ontem – e faremos depois um relatório bem completo –, pudemos sentir que Curitiba, salvo
um pequeno acordo entre clube, prefeitura e Estado
– questão já superada, conforme me disseram ontem
o Prefeito Ducci e o Governador Beto Richa também
–, com toda a certeza estará pronta a tempo para a
Copa do Mundo de 2014.
Nesta semana ainda, na quinta–feira, estarei na
cidade de São Paulo, onde farei uma vistoria também,
e, posteriormente, trarei a este Plenário e a esta Casa
as impressões que terei da cidade de São Paulo.
Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento o Senador Blairo Maggi
pelo pronunciamento na tarde de hoje.
De fato, o que ele disse aqui retrata o sentimento
da maioria dos Estados brasileiros e, particularmente,
de Mato Grosso, que, lamentavelmente, não tem sido
atendido, meu caro Senador Renan Calheiros, nas reivindicações, que são mais do que justas. Mato Grosso
pede tão pouco e, de fato, não tem sido atendido pelo
Governo Federal.
Nós queremos investimentos em obras públicas,
sobretudo na questão da logística, para melhorar o
escoamento da nossa produção.
Convido para fazer uso da palavra, pela ordem de
inscrição, depois de falar o Senador Blairo Maggi pela
Liderança, a Senadora Vanessa Grazziotin. Depois, o
Senador Renan Calheiros.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin,
que muito bem representa o Estado do Amazonas.
V. Exª tem a palavra assegurada por vinte minutos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
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oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, mas eu não
falarei os vinte minutos, em homenagem ao Senador
Renan Calheiros, que está aqui se preparando para
falar acerca da importante audiência pública que tivemos hoje com o Ministro Guido Mantega, que tratou
não apenas das mudanças nas regras da caderneta
de poupança, objeto de uma medida provisória que
tramita no Congresso Nacional, mas tratou também da
situação econômica do Brasil e das medidas que estão sendo adotadas para o enfrentamento dessa crise.
Sr. Presidente, o assunto que trago à tribuna no
dia de hoje diz respeito à questão relativa à minha região, à região amazônica, mesmo porque hoje, dia 22
de maio, comemoramos o Dia Internacional da Biodiversidade. Eu, que venho da Amazônia, que venho do
Amazonas, não poderia deixar de, no dia de hoje, falar
a respeito desse assunto tão importante.
Eu gostaria, Sr. Presidente, imensamente, de poder estar ocupando esta tribuna para anunciar a adesão do Governo brasileiro à Convenção de Nagoya,
que é a Convenção da Biodiversidade. Ocorre que
essa convenção, que foi aprovada em encontro das
Nações Unidas, foi remetida já ao Governo brasileiro
e, em breve, chegará ao Congresso Nacional.
Penso que seria importante que todos fizéssemos um esforço, Senador Renan – e aqui falo para V.
Exª como Líder do maior partido desta Casa –, que
possamos fazer um enorme esforço para aprovar a
adesão do Brasil, do Governo brasileiro, a essa importante Convenção da Biodiversidade, porque acredito
que o País, que é importante no cenário internacional
pela população, por sua dimensão territorial, pelo tamanho de sua economia, é mais importante ainda por
ser o principal País em termos de biodiversidade, ou
seja, por possuir a maior reserva natural biológica do
Planeta, localizada na região Amazônica, na Floresta
Amazônica, a maior floresta tropical do Planeta.
Então, fica aqui esse apelo.
Quero dizer que já estamos em contato, o meu
gabinete e a Comissão de Mudanças Climáticas, com
o Governo Federal, para que agilize os trâmites e envie, rapidamente, ao Congresso Nacional, essa convenção, para que possamos aprová–la e, assim, o
Brasil possa ratificá–la, como país–membro, um dos
primeiros a ratificar como membro dessa Convenção
da Biodiversidade.
A segunda questão relativa ao dia de hoje, Sr. Presidente, que já foi motivo, razão de um pronunciamento
anterior meu, diz respeito à importante ação do Governo Federal que deverá acontecer durante a Rio+20.
Lembro que, na 17ª Conferência das Partes da
Convenção das Mudanças Climáticas, que aconteceu
na África do Sul, o Brasil, por intermédio de nossa Mi-
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nistra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, anunciou,
com toda a pompa, a decisão do Governo brasileiro,
da Presidenta Dilma, de compartilhar os dados de
monitoramento das florestas, ou seja, para que seja
acompanhado, em tempo real, o desflorestamento da
maior floresta tropical úmida do Planeta, juntamente
com outros países que compõem o bioma, porque a
Amazônia não é só o Brasil. Somos detentores de aproximadamente 60% do território onde se localiza esse
bioma, entretanto, assim como o Brasil, o Suriname tem
parte importante do bioma amazônico, como também
a Guiana, a Venezuela, o Equador, o Peru e a Bolívia.
São oito os países que compõem o bioma amazônico.
Essa decisão da Presidenta Dilma é de fundamental importância, porque não temos a ilusão de que
o Brasil, sozinho, será capaz de preservar essa reserva
do patrimônio biológico tão importante para a regulação
do clima no Planeta e para o combate ao aquecimento
global, de que essa seja uma tarefa exclusiva de um
único País, por mais, repito, que sejamos detentores
de mais da metade desse bioma.
Então, aquela decisão anunciada, justa e correta, pelo Governo brasileiro, em novembro do ano
passado, 2011, será possivelmente efetivada agora,
a partir da Rio+20. É que, de lá para cá, o Ministério
do Meio Ambiente, juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, através do Inpe (Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais) e da OTCA (Organização do
Tratado de Cooperação Amazônico), ligado ao Ministério de Relações Exteriores... Esse é um Tratado já
convencionado desde 1978 e que passou a contar
como uma organização efetiva, com representantes
de diplomatas dos oito países, desde 1998. Então,
houve um estudo, de novembro até agora, realizado
pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia, pelo Itamaraty – Ministério das
Relações Exteriores –, através da OTCA, que permitiu
a formatação de um projeto para um monitoramento,
aí não mais da Amazônia brasileira, Senador Romero
Jucá – V. Exª, que dirige a sessão neste momento –,
mas para o monitoramento e o compartilhamento de
dados com todos esses países. É um projeto que custa
aproximadamente R$60 milhões a R$70 milhões neste
primeiro momento, e esses recursos serão aportados
através dos recursos disponibilizados pelo Fundo Amazônia. Nós aprovamos uma lei instituindo esse Fundo,
e pode–se utilizar até 20% dos seus recursos exatamente para essas funções, compartilhar até 20% dos
recursos com outros países que compõem o bioma,
porque temos o entendimento claro – e os cientistas
todos o têm – da necessidade dessa ação conjunta.
Então, nós estamos aguardando com muita expectativa o anúncio, durante a Rio+20, pela Presidenta
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Dilma e, quem sabe, juntamente com os outros sete
Presidentes de países que compõem o bioma amazônico, possam anunciar essa importante decisão, que
efetivará, na prática, esse monitoramento, que, repito,
considero da mais extrema importância.
E nós, do Parlamento, Sr. Presidente, não poderíamos ficar à margem de debates tão importantes
como esse. Nós estamos, através da Comissão de
Relações Exteriores, presidida pelo Senador Fernando
Collor de Mello, e através da Comissão de Mudanças
Climáticas, comissão mista de que sou a Vice–Presidente, temos um Deputado na Presidência e o Senador
Sérgio como Relator, estamos organizando, em conjunto com a OTCA, uma atividade durante a Rio+20.
Será, salvo engano, no dia 21, às 15h, no espaço dos
atletas. Faremos uma mesa importante com ministros
de meio ambiente de algumas dessas oito nações e
debateremos a importância da integração.
Sou daquelas que acreditam que integração, para
que seja efetivamente integração entre um conjunto
de nações, só funciona na prática se os parlamentos
estiverem atentos a essa integração e entenderem
como sua responsabilidade também o fortalecimento e a tomada de medidas que propiciem, na prática,
efetivamente, esse fortalecimento.
Então, estaremos organizando esse evento muito
importante, no Rio de Janeiro, durante a Rio+20. Aliás,
essa conferência contará com aproximadamente 120
chefes de estado que confirmaram presença, entre
eles todos os chefes de Estado do Bric, ou seja, Brasil, Rússia, Índia e China, que, com seus Presidentes
e Primeiros–Ministros, confirmaram presença durante o maior evento de meio ambiente deste ano, que
é a Rio+20.
Por fim, Sr. Presidente, disse que falaria pouco
até para homenagear o Senador Renan Calheiros e
quero dizer que ontem também foi anunciada uma importante decisão em relação a pesquisas na Amazônia. O Museu Goeldi, que é um órgão de pesquisa do
Governo Federal, instalado no Estado do Pará, está
lançando o censo sobre a biodiversidade da Amazônia.
Não apenas com a catalogação das espécies já estudadas por aquela importante instituição de pesquisa
do Estado do Pará – e são aproximadamente 3.800
espécies já pesquisadas pelo Museu Goeldi – o censo
contará, além desses dados, com dados de todas as
instituições de pesquisa da Amazônia que trabalhem
com levantamento da biodiversidade, ou seja, o Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), localizado no meu Estado, no Estado do Amazonas, deverá
disponibilizar todos os seus dados, frutos de décadas
e décadas de pesquisas, assim como as universidades públicas ou privadas do Estado de Roraima, do
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Amazonas, do Acre, de Rondônia, para que o Museu
Goeldi, que será o coordenador desse trabalho, possa
organizar e oferecer ao Brasil esse importante censo.
Pesquisadores do instituto de pesquisa Museu
Goeldi dizem que é muito importante atualizar esse
conhecimento para poder, por meio dos dados disponibilizados, planejar a conservação biológica e o uso
da biodiversidade. Eles chegam até a comparar com
o censo demográfico que é realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
É exatamente em cima dos censos realizados,
organizados pelo IBGE, que o Estado brasileiro elabora
as suas políticas públicas, seja na área de educação,
seja na de saúde, saneamento, habitação, enfim, em
todas as áreas. Para a biodiversidade também não é
diferente; é preciso que partamos de uma base científica segura para que possa o Governo brasileiro planejar as suas ações relativas ao uso e à preservação, à
conservação da biodiversidade da Floresta Amazônica.
Eu quero aqui citar o exemplo da Mata Atlântica
no Brasil. A Mata Atlântica, que já foi no passado uma
grande floresta do nosso País, hoje tem apenas resquícios de floresta. Se nós não cuidarmos plenamente,
com a prioridade que o assunto requer, da biodiversidade da Amazônia, podemos, daqui a algumas décadas, daqui a alguns anos, repetir com a Amazônia o
que já se fez com a Mata Atlântica.
Eu costumo dizer que a melhor forma, a forma
mais segura de garantirmos a preservação dessa floresta tão importante para o Brasil, para o Planeta, o
maior patrimônio do povo brasileiro, é exatamente implantando na região um modelo de desenvolvimento
sustentável efetivo, que melhore a qualidade de vida,
que utilize os recursos naturais da floresta, mas que,
ao mesmo tempo, seja capaz de preservá–la.
Nenhum projeto de desenvolvimento sustentável
poderá existir sem que haja um pleno domínio científico
da nossa região. Portanto, quero, neste Dia Internacional da Biodiversidade, fazendo este pronunciamento
singelo, dizer da importância desta data e da importância para o desenvolvimento não só econômico do
nosso País, mas para o desenvolvimento social, o que
significa dizer: a melhoria da qualidade de vida de toda
a nossa gente. É necessário que o Governo entenda
que todo projeto nacional de desenvolvimento é preciso
incluir a Amazônia, e com toda a prioridade ela tem.
Acho que o exemplo mais simples, mas mais
ilustrativo é o fato de que aproximadamente 25% dos
medicamentos utilizados no mundo têm na sua base
de origem a biodiversidade amazônica, mas são medicamentos pesquisados e patenteados por grandes
empresas transnacionais e multinacionais.
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Então, nesse Dia da Biodiversidade, fica o meu
alerta para a importância, não só para a gente, que
vem da região, mas a importância de que todos os
governantes, a nossa população, as organizações sociais se coloquem e lutem cada vez mais para ver as
políticas relativas ao desenvolvimento sustentável da
região como prioridades nacionais.
Era o que tinha dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazziotin, o Sr. Jayme Campos deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Parabéns pelo pronunciamento, Senadora Vanessa. É importante o registro, feito por V. Exª, do Dia
da biodiversidade. E quero registrar também, como
amazônida, a importância de discutirmos esse tema
e valorizarmos a biodiversidade porque, efetivamente,
essa é uma luta de toda a humanidade.
Com a palavra o Senador Renan Calheiros, pela
Liderança do PMDB.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a Casa promoveu
hoje, através da Comissão de Assuntos Econômicos
e da Comissão Mista que aprecia a Medida Provisória
567, outro produtivo debate com o ministro da Fazenda
acerca das dúvidas internacionais e da política econômica interna, especialmente sobre as mais recentes
medidas econômicas adotadas pelo Governo, com o
intuito de manter o nível da atividade econômica e estimular também o consumo.
O Ministro Guido Mantega – este registro, mais
do que nunca precisa ser feito – é um dos mais assíduos a esta Casa e não tem, Sr. Presidente, se furtado
a debater publicamente os caminhos da política econômica brasileira e os cenários duvidosos do exterior.
Faço este reconhecimento porque a postura do
Ministro Guido Mantega tem sido a do diálogo, transparência, franqueza e objetividade. Foi assim com os
juros, com as desonerações e com as mudanças da
poupança, que redundaram em aumentos de captação. Por este motivo, temos que apoiar e aplaudir a
Presidente Dilma Rousseff pela corajosa medida que
conta com o apoio nacional.
Como é de conhecimento público, o Governo reduziu sensivelmente o Imposto Sobre Produtos Industrializados na aquisição de veículos. Também hoje, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, foi publicado o decreto que
trata da diminuição do IOF para todas as operações de
crédito de pessoas físicas, a partir desta quarta–feira.
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Esse conjunto de medidas pretende estimular o
crédito no País e a principal delas, a redução do IPI,
vale até 31 de agosto. O objetivo é claramente estimular a atividade econômica diante do agravamento da
crise financeira internacional, notadamente na zona do
Euro, e das flutuações da moeda norte–americana, que
podem afetar a meta inflacionária no Brasil. Ambiente,
Sr. Presidente, que está assombrando mercados no
mundo inteiro.
Mas, de outro lado – também é importante ressaltar, e isso também não pode deixar de ser destacado
–, isso acaba por afetar as receitas dos Estados e municípios que já se encontram em grandes dificuldades
no atual momento.
Talvez precisemos reparar perdas em função dessas desonerações, como fizemos no passado. Fazer,
Sr. Presidente, exatamente o que foi feito lá em 2009
e em 2010. Isso, do ponto de vista da Federação, do
ponto de vista do equilíbrio que, constitucionalmente,
o Senado está obrigado a proteger, seria melhor se
as desonerações ocorressem no PIS/Cofins, na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das empresas.
Tanto que, por conta desse equilíbrio que, constitucionalmente, somos obrigados a proteger, o Senado
está priorizando as votações de todos os projetos que
buscam exatamente reequilibrar o pacto federativo e
devolver capacidade de investimento aos Estados federados.
Entretanto, o atual esforço do Governo brasileiro,
diante da volatilidade externa, demonstra que a área
econômica está atenta aos repiques da crise e está
agindo cirurgicamente, mais uma vez, como fez recentemente com as últimas medidas adotadas.
As medidas de desoneração estão sendo, portanto, adotadas pelo Governo desde a crise de 2008/2009
e se mostraram eficientes na manutenção do nível da
atividade econômica, com o aquecimento do consumo interno.
De acordo com os dados disponíveis, especialmente o índice de Atividade Econômica do Banco
Central – indicador criado para tentar antecipar o resultado do PIB –, o País fechou o primeiro trimestre
de 2012 com alta de 0,15% ante o trimestre anterior.
Isso indica uma modesta desaceleração e, por essa
razão, vem em boa hora este conjunto de medidas
para estimular o consumo e manter, como já disse, o
nível da atividade econômica.
Para a aquisição de automóveis, o IPI foi reduzido
em todas as categorias para importados e nacionais. A
expectativa é de que o preço final para o consumidor
seja, em média, reduzido em 10% por cento.
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Fica claro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que as
autoridades econômicas estão com a atenção redobrada nesta sintonia fina entre o crédito e a inadimplência.
O próprio Ministro externou a preocupação na
audiência de hoje e acenou com novas medidas nesta
área. No cenário recente, alguns bancos restringiram
o crédito em virtude de uma elevação tímida nos percentuais de inadimplência. Com as novas medidas, os
bancos podem afrouxar o crédito e contribuir para a
redução dos estoques das montadoras.
Tenho certeza, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
de que a equipe econômica está monitorando, tempestivamente, todos os indicadores econômicos e que esta
atuação pontual mostrará que o Brasil, mais uma vez,
está preparado para enfrentar um eventual agravamento
da crise e saberá superar mais este cenário adverso.
Muito obrigado a V. Exª.
O Sr. Romero Jucá deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Passo a palavra, imediatamente, ao Senador
Romero Jucá.
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 a respeito de duas datas comemorativas às quais não estava presente aqui no Senado
porque estava no meu Estado de Roraima.
A primeira, dia 19 de maio, Dia da Defensoria
Pública Nacional dia também do aniversário da Defensoria Pública do Estado de Roraima.
Estive em Roraima, comemorei esta data com
a Defensoria Pública do Estado. E fui homenageado,
recebendo a medalha da Defensoria Pública. Depois
de 12 anos de Defensoria Pública, eu e o Governador
José de Anchieta fomos os primeiros homenageados
com essa medalha.
Eu tenho defendido, durante todo o meu mandato, o trabalho da Defensoria Pública, porque entendo
que é muito importante o trabalho de prestação jurídica
para a população mais pobre do nosso País. Mais de
70% da população não tem condição de pagar advogado, segundo pesquisa, Senador Jayme Campos, e,
portanto, depende de atendimento prestado por uma
advocacia que possa ser paga pelo contribuinte, pela
sociedade brasileira.
Tive diversas vezes oportunidade de dizer ao
Presidente Lula, quando presidente, que defendia o
fortalecimento da Defensoria para que efetivamente
se pudesse oferecer justiça para todos os brasileiros,
porque nós temos uma justiça que está à disposição,
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mas é preciso que tenha o advogado público para defender as causas da população.
A principal causa de ação da Defensoria Pública
é a causa de reconhecimento de paternidade, e, em
segundo lugar, ações movidas contra a Previdência
Social, exatamente na busca das aposentadorias. Portanto, duas questões de eminente caráter social são
atendidas pelas defensorias públicas.
Então, quero registrar aqui os meus parabéns,
dizer que defendo a autonomia das defensorias públicas. Fizemos isso no Estado de Roraima, em alguns
Estados brasileiros há essa discussão e já houve aprovação desses projetos. No caso da Defensoria Pública
Federal, se discute essa questão também.
É muito importante que fortaleçamos o trabalho
da Defensoria, dos defensores, porque estaremos levando, Senador Wellington Dias, justiça à população
mais carente do nosso País.
Então, ficam aqui os meus parabéns, o meu reconhecimento ao trabalho dos defensores públicos,
e também o meu agradecimento pela honraria que
recebi da Defensoria Pública do Estado de Roraima
nessa homenagem pelo trabalho que tenho realizado
pelo reconhecimento da Defensoria.
Quero agradecer ao Dr. Stélio Dener, o Defensor
Público, ao Dr. Oleno, o Vice–Defensor Público, exatamente pela relação de respeito que têm com o nosso
trabalho e pelo reconhecimento do nosso trabalho.
Eu concedo um aparte ao Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Eu
quero, inicialmente, Senador Romero Jucá, associar–
me também à sua alegria, ao seu contentamento, por
receber essa homenagem da Defensoria Pública. V.
Exª explicitou muito bem na sua fala que a Defensoria
Pública presta relevantes serviços à população, sobretudo aos menos afortunados, que não têm, muitas
vezes, recursos para a contratação de um advogado
para atender os serviços jurisdicionais. Entretanto, lá
no Mato Grosso, particularmente, a Defensoria Pública tem feito um trabalho exemplar. Demorou–se muito
tempo, mas, graças a Deus, hoje nós temos mais de
100 defensores públicos, que têm demonstrado à sociedade o serviço que eles prestam, não só pelo fato
de defender naturalmente as pessoas que vão ao fórum, mas principalmente nas causas sociais. Muitas
vezes têm ingressado na Justiça para fazer com que o
cidadão tenha direito até mesmo a um leito no hospital do seu Município, da sua cidade. De maneira que,
quando vi a luta de V. Exª aqui, buscando efetivamente
a melhoria das condições de trabalho do profissional
da Defensoria Pública, V. Exª assumiu essa missão,
essa bandeira de defesa do defensor público mais do
que justa. Essa homenagem que V. Exª recebeu dos

885

Maio de 2012

defensores públicos, tenha certeza, é uma homenagem
justa, na medida em que vi a sua luta aqui, aprovando as conquistas que permitiram que os defensores
públicos pudessem ter até mesmo um melhor salário.
Isso, certamente, vai melhorar o atendimento público
ofertado pela Defensoria Pública deste imenso País.
V. Exª está de parabéns. Com certeza, a sua luta na
melhoria do trabalho que está sendo proporcionado
pela Defensoria Pública é justa. E, acima de tudo, a
homenagem que V. Exª recebeu é merecida. De forma
que também me associo à sua alegria, ao seu contentamento no dia de hoje por ter recebido essa homenagem por parte da Defensoria Pública lá do seu Estado.
Parabéns, Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Agradeço, Senador Jayme Campos. Fico feliz em saber
que a Defensoria Pública no Estado de Mato Grosso
funciona bem e está atendendo à população.
No caso de Roraima são 37 defensores públicos.
Estamos trabalhando também no interior. Aloquei recursos da minha emenda parlamentar para construir
centros de Defensoria Pública no interior do Estado
exatamente para que a Justiça possa chegar a todos
indistintamente. Sou parceiro da Defensoria na interiorização do trabalho de levar a Justiça para a população de Roraima.
Eu gostaria, para finalizar, Sr. Presidente, de fazer também outro registro, que é o dia 18 de maio, Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes.
Em Roraima essa data foi bastante debatida. Há
um trabalho de conscientização no Brasil todo. É importante que cada parlamentar, cada cidadão, cada
dona de casa, cada trabalhador, cada trabalhadora se
conscientize que é fundamental combater essa exploração em todas as frentes. E gostaria aqui de registrar
o meu apoio à luta e a essa causa.
No caso de Roraima, a Comissão Estadual de
Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e
o Adolescente fez diversas manifestações, encontros,
seminários. Debatemos essa questão. A questão foi levada à imprensa. O Estado tem atuado, efetivamente,
no sentido de coibir, de prender aqueles que cometem
abusos contra as crianças.
Mas essa deve ser uma luta permanente e uma
data como essa deve ser reverenciada, reconhecida.
E esse debate deve ser amplificado e permanente.
Encerrando minhas palavras, eu gostaria de pedir a transcrição da matéria: “Entidades se reúnem
em ações pelo dia 18 de maio”, Sr. Presidente, e dizer
que estamos solidários com essa luta, apoiando em
todas as frentes, ações, projetos, enfim, movimentos,
campanhas que possam efetivamente combater esse
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abuso que é feito, infelizmente, não só no Brasil, mas
no mundo, contra as crianças e os adolescentes.
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.)
Entidades se reúnem em ações pelo dia 18 de maio
‘Disque 100’ é o número para registro de denúncias.
As atividades alusivas ao Dia Nacional de Enfretamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (18 de maio) já começaram em Roraima.
Este ano,diversas entidades estão articuladas em
uma grande mobilização que pretende envolver a comunidade no combate aos crimes de violência sexual
contra acriança e o adolescente.
A programação teve início ontem, 14, com a
pichação de carros com a mensagem ‘Disque 100’,
evidenciando o número para registro de denúncias.
As atividades alusivas à data seguem até sexta (18),
quando será realizado um Simpósio de Psicologia
Social, em parceria com a Universidade Federal de
Roraima (UFRR).
Durante a semana, a Comissão Estadual de
Enfrentamento à Violência Sexual Contra Criança e
Adolescente fará visitas às diversas autoridades para
apresentar o documento “Compromisso para o Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes de Roraima”. A proposta é formalizar uma adesão
ao documento, fortalecendo a rede de enfrentamento
à violência sexual em Roraima.
“A proteção às nossas crianças e adolescentes
só será possível com a verdadeira articulação entre
todas as entidades que atuam na defesa dos direitos
infanto–juvenis. O enfrentamento à violência sexual é
um trabalho árduo, que exige principalmente, o apoio
da sociedade na denúncia desse tipo de crime, por
isso, organizamos uma semana cheia de atividades
onde o principal foco é informar a comunidade sobre a
problemática da violência sexual que vitimiza a criança
e o adolescente”, disse a Socorro Santos, presidente
da Comissão de Enfrentamento à Violência e Tráfico
para Fins Sexuais de Criança e Adolescente do Estado de Roraima.
Os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) dos municípios de Pacaraima, Normandia, Mucajaí e Caroebe promoverão atividades como mostra de filmes, palestras educativas
e panfletagens.
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DATA
18 de Maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes foi criado pela lei nº 9.970, de 17 de maio de
2000, em razão de um crime ocorrido na cidade de
Vitória/ES, em 1973.
Nesta mesma data, no ano de 1973, a menina
Araceli Sanches, de 8 anos, desapareceu. Ela foi drogada, espancada, violentada e morta por jovens provenientes de famílias tradicionais da cidade de Vitória
(ES). Os envolvidos no caso chegaram a ser indiciados,
mas por falta de provas, foram inocentados.
Por essa lei, são consideradas criminosas as seguintes condutas: utilização de criança ou adolescente em cena pornográfica ou de sexo explícito; posse,
comércio e difusão de material contendo cenas de
pedofilia; aliciamento,exploração ou favorecimento de
exploração de criança ou adolescente; assédio sexual;
estupro de vulnerável; satisfação de lascívia mediante
presença de criança ou adolescente e tráfico interno
ou externo para fins de exploração sexual.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Parabenizo também o Senador Romero Jucá.
Somamo–nos a essa luta importante, estamos juntos
nela, pelo Defensor Público, que tem sido o advogado
dos pobres, como se diz. Da mesma forma, comemoramos importantes avanços, mas ainda temos graves
importantes nessa área da exploração sexual.
Com a palavra, em alternância com o Senador
Wellington Dias, o nosso Colega e amigo, Senador
Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Senador Presidente Wellington Dias.
Serei breve, comprometo–me que serei bem mais breve
do que V. Exª imagina.
Senhor Presidente, Srªs e Srs. Senadores, das
funções típicas do Poder Legislativo, uma das que mais
ressalta, no contexto do aprimoramento institucional
e da consolidação do processo político democrático,
é, sem dúvida alguma, a fiscalização dos atos praticados pelo governo.
O constante acompanhamento da máquina burocrática, avaliando a gestão da coisa pública, mediante a prática investigativa exercida pelas Comissões
Parlamentares de Inquérito, constitucionalmente consagradas na maioria dos países do mundo, constitui
inarredável responsabilidade atribuída ao legislador,
em todas as esferas de governo, no nobre desempenho do mandato eletivo, com vistas à proteção dos
interesses maiores da coletividade.
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Esta preciosa ferramenta vem sendo freqüentemente utilizada, desde o seu surgimento na Inglaterra,
pelos idos do século XV.
Historicamente nascido no sistema das repúblicas e monarquias parlamentaristas, tal mecanismo
vem sendo mais e mais adotado no seio do presidencialismo, como eficaz instrumento de controle e
garantia dos freios e contrapesos indispensáveis ao
Estado de Direito.
Embora já cogitadas entre nós, brasileiros, desde
o final dos anos de 1800, e formalmente constituídas,
de maneira esporádica, já antes de 1930, apenas na
nossa Carta Magna de 1934 as CPIs passaram a integrar o texto constitucional.
Todavia, foi a partir da Constituição vigente que
este instituto realmente se firmou.
Com finalidades e competências que lhes conferem elevado grau de soberania e amplos poderes de
investigação, as Comissões Parlamentares de Inquérito
têm amadurecido sua atuação no Brasil.
Ao longo do processo do fortalecimento da liberdade e imprensa e da crescente pressão exercida
pela opinião pública nacional, cada vez mais o Congresso fiscaliza o Executivo e a sociedade fiscaliza o
Congresso.
Cada vez se tornam mais transparentes as ações
divulgadas em tempo real, para cidadãos mais presentes, mais exigentes, mais críticos e conscientes,
disseminadas por um sem–número de meios de informação instantânea e multiplicadas por redes sociais
de altíssimo alcance e capilaridade.
Por isso, torna–se cada vez mais difícil disfarçar
o indisfarçável; defender o indefensável; jogar a poeira
para debaixo do tapete... Foi–se o tempo em que tudo
acabava em pizza.
O eleitor brasileiro não se deixa mais, Senador,
fazer de bobo. Está de olho. Está bem informado. A
tecnologia dos meios de comunicação de massa, sobretudo a Internet, decretou o fim do faz de conta e
hoje a decantada impunidade dos corruptos está com
os dias contados.
O Brasil assiste a uma irreversível marcha para
a verdade. Mais cedo ou mais tarde, toda a roupa suja
será lavada às claras e, diante da autoridade do povo
e de sua pressão nas ruas, será impossível que prevaleçam acordos escusos para sufocar o óbvio!
O importante é que estamos evoluindo rapidamente. Engana–se quem aposta em abafar o que quer
que seja. Tudo vaza; tudo vem a público; ninguém mais
segura, ninguém mais mascara e nem distorce a verdade dos fatos.
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Eis o porquê de as últimas CPIs terem alcançado
resultados práticos de significativa monta. Sabemos
que ainda não é o ideal, mas estamos chegando lá.
Desde a CPI do PC Farias, até a CPI do Cachoeira, passando pela dos Anões do Orçamento; do
Narcotráfico e Roubo de Cargas; dos Precatórios; do
Judiciário; dos Bingos; dos Correios e do Mensalão –
só para ater–me a algumas das mais emblemáticas –,
podemos constatar que as consequências vêm sendo
mais palpáveis, na medida em que à ação do Parlamento se somam a indignação e a cobrança popular.
Vivemos, portanto, um momento histórico, no qual
o processo de amadurecimento ao qual me referi está
prestes a vencer mais uma etapa, ante a chance com
que se deparam as Casas deste Congresso, não só de
dar satisfação ao Brasil dos desmandos investigados,
mas também de assumir posição firme de combate à
corrupção, por meio da aprovação de três matérias,
que tramitam em nosso Parlamento, vitais para o enfrentamento da questão em seu âmago.
São elas: a proposição que regulamenta o lobby
político; a que acaba com o financiamento privado de
campanhas; e a que criminaliza as empresas (não
apenas as pessoas físicas a elas vinculadas), quando
comprovadamente envolvidas em atos de corrupção.
Mas Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estimados colegas que me ouvem nesta oportunidade e o
povo brasileiro, voltarei em breve a esta tribuna, para
advogar com argumentações consistentes a adoção
deste trinômio de instrumentação legislativa em defesa do bem público.
Por ora, meu caro Presidente Wellington, que
preside esta sessão, rogo a Deus que a luz de nossas
consciências nos engrandeça as ações e nos dignifique o trabalho, rumo ao amadurecimento da política e
da cidadania que com certeza um dia hão de florescer
em toda sua plenitude neste nosso abençoado País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Quero saudar o Senador Jayme Campos pelo
importante pronunciamento que faz. Devo também aqui
me somar à posição de S. Exª.
Sou dos que compreendem que às vezes há uma
confusão. O fato é que hoje nós sabemos mais das coisas do que em tempos passados. Se olharmos para
vinte, trinta anos atrás, a corrupção se dava porque foi
o dinheiro para fazer uma ponte e nunca foi feito uma
pedra ali e o dinheiro desapareceu. Hoje certamente
nós temos um sistema mais forte, com Polícia Federal,
com Ministério Público, com procuradorias, a sociedade
mais organizada e o Congresso Nacional.
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Quero dizer que sou dos que acreditam que cada
resposta que estamos dando nos permite dar passos
adiante.
Então, parabenizo V. Exª por essa forma corajosa
de fazer a defesa do combate à corrupção no nosso
País. E, doa a quem doer, é criminoso, tem que responder.
Gostaria de convidar a V. Exª, se possível, para
assumir a presidência dos trabalhos.
O Sr. Wellington Dias deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme
Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Convido, para fazer uso da palavra, o
ilustre Senador Wellington Dias.
V. Exª tem vinte minutos assegurados regimentalmente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
Eu estive, nesses dias, em um evento, em Teresina, no Piauí, do Rotary Internacional da região do
Piauí, Ceará e Maranhão. Ali fiquei bem impressionado
pela coordenação de tantas lideranças. Registro aqui
o Dr. Nascimento, o Deputado Uchôa e tantos outros,
a quem parabenizo pela brilhante programação ali realizada. Naquela ocasião recebi uma homenagem que
também muito me tocou.
Além disso, a Federação Internacional de Educação Física também promoveu um evento em Teresina,
no Teatro 4 de Setembro, onde também tive o privilégio
de ser homenageado.
Estive em Fortaleza, no Ceará, num evento com
o Governador Wilson Martins, com o Presidente da
Sudene, Luiz Gonzaga Paes Landim, com a presença do Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco do Nordeste e do BNDES. E,
ali, com os Governadores do Nordeste, foi celebrado
um termo para a criação de um fundo de desenvolvimento regional, onde esses três importantes agentes
financeiros ingressarão com os seguintes montantes:
o internacional vai entrar com cerca de US$1 bilhão;
o BNDES, com US$1,2 bilhão; e o BNB, com US$600
milhões. Esse fundo se destina a investimentos na região, focados em infraestrutura e que deem solução
definitiva, por exemplo, à escassez de recursos hídricos em algumas regiões.
Ali também, como palestrante, tive o privilégio
de estar com o Senador Cássio Cunha Lima, com o
nosso Líder do Governo no Congresso, Senador José
Pimentel, e com outros parlamentares, participando de
um evento preparatório para a Rio+20, onde o tema
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central era a caatinga, e ali pude tratar da experiência,
da convivência com o semiárido como um eixo a ser
trabalhado pela Rio+20 nas suas resoluções.
Finalmente, destaco que estive em São Paulo
participando de um evento que, a cada ano, cresce
mais, o Piauí Sampa, coordenado e liderado pelo Sebrae Nacional, pelo Sebrae Piauí e com um conjunto
de outros parceiros, o Governo do Estado também ali,
a presença do governador, de parlamentares federais,
estaduais, empresários dos mais diferentes setores,
pequenos, médios, grandes. E ali, no Shopping Eldorado, nós temos sempre um momento de abertura com a
exposição da nossa gastronomia, do nosso artesanato,
da nossa musicalidade, assim como em vários pontos
da cidade de São Paulo. Mas, também, este ano, 26
rodadas de negócios tratando de vários temas, como
a área do agronegócio, da mineração, dos serviços, do
turismo, do comércio varejista, do comércio atacadista,
que resultam sempre em investimentos importantes e
destacados para o meu Estado.
Contudo, Sr. Presidente, quero aqui, hoje, tratar de
um tema em que já venho me centrando há mais tempo.
No meu Estado, vários setores – inclusive fiquei
feliz com a participação do setor privado – organizaram uma campanha para a construção de uma unidade feminina de tratamento de dependentes químicos.
Desde o início do meu mandato, decidi me dedicar a alguns temas que considero fundamentais serem
discutidos no Congresso Nacional para mudar a realidade brasileira. Um desses temas é o tratamento dos
dependentes químicos, sejam usuários de álcool, de
cigarro, tabaco, de derivados do fumo, como de outras
drogas, como a cocaína, o crack, a maconha, enfim.
Hoje, trago novamente esse tema para a tribuna, com
o objetivo de fazer um alerta importante.
O consumo de substâncias psicoativas, lícitas
e ilícitas, é um dos mais preocupantes problemas de
saúde pública do mundo, um drama crescente, que afeta, segundo estimativas da Organização das Nações
Unidas, algo em tomo de 6% da população mundial.
Cerca de 270 milhões de mulheres e homens são
usuários de drogas ilícitas em todo o Planeta, sendo
que, desses, perto de 30 milhões são considerados
“dependentes químicos”. Mais de 270 mil pessoas morrem por usarem drogas a cada ano, sobretudo jovens,
a metade deles mortos por overdose. No nosso País,
aproximadamente 1,8 milhão de pessoas sofrem e fazem sua família sofrer. Pessoas da sociedade, muitas
vezes, são vítimas dessa situação.
Na América Latina e no Brasil, as drogas têm se
alastrado de modo preocupante, saindo da cocaína
para drogas mais baratas e mais populares, substratos
dessa, como o crack, o oxi, a merla e a brita.
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Dados revelam que o poder destrutivo do crack –
que se transformou na droga mais consumida no Brasil
– é superior ao da maioria das drogas ilícitas, devido
ao fácil acesso, à alta letalidade (aumenta o risco de
morte em oito vezes) e à precocidade do primeiro uso.
A duração da intoxicação – de 10 minutos, considerada baixa – leva à busca imediata por mais crack. E,
apesar dessa baixa duração, consta que o crack produza efeitos até seis vezes mais potentes do que os
da cocaína. Devo lembrar que já ouvi de testemunhas,
de vários usuários, alguns deles, inclusive, em fase de
abstinência que um prazer de alguns segundos leva
ao desejo de mais consumo. A partir daí, a substância
entranha no organismo e termina numa dependência.
O crack, noutro aspecto, tem um mercado cativo, em
crescimento, estimulado pelo baixo custo (assim como
o oxi e a merla) em relação ao preço da cocaína.
O crack levou ao surgimento de pequenos produtores e traficantes, que se confundem com usuários nas
“cracolândias” espalhadas por quase todas as grandes
e pequenas cidades brasileiras, instituindo uma nova
dinâmica do tráfico, que dificulta enormemente o trabalho repressivo das polícias.
Sabemos que o trabalho do Governo Federal no
campo da saúde pública tem evoluído muito nos últimos anos, mas ainda não é suficiente. A quantidade
de pessoas que são atendidas na rede ainda é muito
aquém da necessidade, principalmente quando se
refere ao tratamento dos usuários de droga, público
crescente em nosso País.
Desde o início do meu mandato, tenho defendido
que a prevenção, o tratamento e a reinserção social do
dependente químico são aspectos fundamentais para
encararmos esse problema.
O consumo de drogas, antes uma tragédia focada
nas grandes cidades, hoje está generalizado, enraizando–se nas pequenas comunidades, nas pequenas cidades, nas periferias, nos assentamentos, não apenas
nas zonas urbanas, mas também na zona rural, pois
a popularidade do crack, seu baixo custo e as formas
fáceis de produção...
Também sempre alerto: pode ser barata uma pedra de crack, mas como a dependência exige o consumo de uma atrás da outra, ao final de uma semana ou
de um mês, torna–se algo muito caro. Normalmente,
para o dependente, ela gera um consumo de mais de
R$1.000 por mês, para a gente compreender. Por isso
que muitas vezes, como dependentes, essas pessoas
assaltam, começando pela própria família; fazem coisas, enfim, para poder manter, para poder sustentar
aquilo que seu organismo está a exigir de consumo
como dependente.
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Sr. Presidente, o crack já entrou para valer nas
áreas rurais e pequenas cidades, como mostra o Observatório do Crack, produzido pela Confederação
Nacional dos Municípios em 2010. Também há um
trabalho do Governo da Presidente Dilma, coordenado
pela Drª Paulina, da Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas, que demonstra o mapa das chamadas
cracolândias, os pontos de uso nas principais cidades do Brasil. E essa realidade já faz parte da rotina
de preocupações das autoridades, especialmente de
prefeitos, governadores, secretários de saúde, da área
social e também do Parlamento, e não temos ainda
uma estrutura operacional adequada para lidar com
o problema.
A pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios mostra que, no Piauí, esse terrível mal já está
presente em 83% das cidades. Dos 152 Municípios
piauienses em que a Confederação Nacional dos Municípios conseguiu obter dados concretos, o crack já se
encontra em 126 cidades, embora a cada dia a polícia
relate, com base em mortes, prisões de traficantes e
apreensão de drogas, que esse percentual já deve ser
superior aos números levantados pela CNM. O Secretário Robert Rios, nosso Secretário de Segurança, faz
ali um trabalho competente com a Polícia Federal, com
a Polícia Civil, com os delegados, com a Polícia Militar,
enfim, e tem uma dificuldade muito grande para dar
conta, é como enxugar gelo, pois prende–se um traficante e surge outro no lugar porque há consumidores
para comprar. Torna–se um negócio, lamentavelmente,
pela rentabilidade, muito procurado.
Na esteira desse consumo, espalha–se uma onda
desenfreada de violência, com visível aumento no número de assassinatos, infelicitando famílias, ceifando
vidas de modo cada vez mais precoce, pois a maioria
das vítimas são jovens e adolescentes.
Além de já ter chegado às pequenas cidades e às
áreas rurais, as drogas ilícitas, principalmente o crack
e a maconha – mas a bebida é um ponto muito forte –,
estão fazendo cada vez mais vítimas entre as mulheres.
Sr. Presidente, tem crescido o número de mulheres no consumo e no tráfico de drogas, destacadamente
do crack, fragilizando ainda mais o núcleo familiar – às
vezes é a própria mãe, às vezes é uma filha, enfim, e
a família toda entra em desespero e desagregação –
pois, nessa nova e dramática circunstância, elas perdem uma função histórica e primordial de cuidadora
do lar, de ajudadora do lar, no caso das filhas, base
de formação dos filhos e preservação da harmonia na
própria sociedade.
Desde o trabalho que desenvolvemos à frente
da Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras
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Drogas, que presidi, tendo como Relatora a Senadora
Ana Amélia, também com o apoio importante do Senador Jayme Campos, como Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais, tenho relatado que traficantes presos
revelaram que o objetivo é viciar mulheres no crack,
porque, dependentes, elas se transformam em “uma
arma para aumentar a rede de clientes”, muitas vezes
oferecendo seu próprio corpo em assédio como troca
por droga para os traficantes. São convidadas para as
festas, são convidadas para algumas atividades que
são planejadas e levam a essa situação, o que é algo
muito complexo para ser lidado pela sociedade.
A estrutura de atenção e tratamento aos usuários
de drogas ilícitas no Piauí, sobretudo quanto ao crack,
é bastante precária. Em todo o Estado existem dezesseis instituições, sendo oito destinadas a tratamento
e duas específicas para redução de danos, além de
outras seis que fazem a parte da reinserção social e
do apoio à família.
Considerando–se que, para o enfrentamento às
drogas, são necessárias ações de prevenção, de promoção da saúde dos usuários, assim como medidas
permanentes de repressão à circulação, constata–se,
de pronto, que a situação é dramática, pois os Municípios não dispõem de nenhum aparelhamento, nem
mesmo condições, não têm experiência, a profissionalização para o trato com a questão e sofrem de crônica
falta de recursos financeiros.
Em 91% dos Municípios brasileiros, não existe
programa municipal de combate ao crack, embora,
repito, haja o inverso, que é termos, já em 90% dos
Municípios, a presença de dependentes. Não há qualquer tipo de auxílio do Governo Federal e dos governos
estaduais que seja ainda voltado para esse apoio mais
amplo. Agora é que temos as primeiras ações com as
comunidades terapêuticas e com os CAPs Álcool e
Drogas, que estão se estruturando pelo País, acompanhados pelo Ministro Alexandre Padilha, no âmbito
da prevenção e do enfrentamento.
Além de praticamente inexistentes, os serviços
públicos para acolhimento e tratamento dos usuários
no ambiente do SUS restringem–se aos Centros de
Atenção Psicossocial (CAPs), que é um serviço de
saúde voltado para a comunidade, nos quais são assistidos portadores de transtornos mentais. E há muita
confusão ao se lidar com esse tema. Mesmo assim,
em todo o Brasil, possui–se uma cobertura de 14,78%
dos Municípios.
Em todo o Piauí, que tem 224 Municípios, existem apenas cinco Centros de Atenção Psicossocial,
os chamados CAPs Álcool e Drogas, destinados a
atender pessoas com transtornos decorrentes do uso
abusivo do álcool e outras drogas, localizados em Te-
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resina, Picos, Parnaíba, Piripiri e, mais recentemente,
Floriano, onde vi o trabalho da Secretária de Saúde,
Lilian Martins, sendo agora prevista a entrada do Secretário João Batista e do Secretário Ernani para cuidar desse tema.
Fora isso, há um conselho, um trabalho na Assembleia. Eu destaco o trabalho da Deputada Rejane
Dias e da Deputada Margarete Coelho, que também
fazem um brilhante trabalho na Assembleia, assim
como uma rede em várias outras Câmaras Municipais.
Além disso, em toda a rede do SUS, sob a gestão do Estado e do Município da capital, contam–se
poucos serviços de atenção, ainda de modo precário,
nos Hospitais Areolino de Abreu, do Estado, e nos
Hospitais Municipais Mocambinho, com 10 leitos, e
Primavera, com quatro leitos.
Todos os demais acolhimentos a usuários estão
nas unidades das comunidades terapêuticas, que, em
todo o Estado, restringem–se às ações das casas mantidas pela Fundação da Paz, que atende mais pessoas,
que são a Terra da Esperança, que, embora seja em
Timon, no Maranhão, atende fortemente pessoas do
Piauí e de outras regiões, e Flor de Maria também; e
a comunidade Luz e Vida, na zona rural de Teresina,
na Cacimba Velha; e da Oficina da Vida e de Betesda, em Timon, além de comunidades em Municípios
como Picos, Piripiri, Campo Maior – em Campo Maior
e Picos, com a Fundação da Paz –, São Raimundo
Nonato, Oeiras e Pedro II.
Fundada em 26 de junho de 1994, a Comunidade Terapêutica Fazenda da Paz é a maior organização
não governamental destinada à prevenção, ao acolhimento, tratamento e reinserção social dos dependentes químicos no Piauí e, em grande parte, do Estado
do Maranhão. Tenho o privilégio de dizer que ajudei na
organização dessa base em Teresina.
Nos seus quase dezoito anos de atividades, já
prestou atendimento a mais de doze mil pessoas, com
mais de seis mil internações, com um êxito que chega
à casa dos 70%. Isso é admirável e é algo que realmente nos anima. Esses dias estive lá, Sr. Presidente,
e vi que os dependentes químicos podem estudar num
modelo que é um misto de presencial e a distância,
fazendo cursos de administração, cursos vinculados à
área social, o próprio curso de técnico em tratamento
de dependentes químicos. Por exemplo, a partir da Universidade do Paraná, podendo ministrar para Teresina,
na zona rural, por meio de satélite, cursos nessa área.
Há urgente necessidade de expansão das estruturas de atendimento e tratamento dos dependentes
químicos no Piauí, não apenas em razão da precariedade reinante, mas, de modo especial, em decorrência
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do permanente e evolutivo ingresso de mais pessoas
no mundo das drogas.
Esse quadro se agrava quando tratamos do ambiente feminino. Vê–se que as drogas, antes uma tragédia que se abatia majoritariamente sobre os homens,
passou a atrair um número crescente de mulheres. A
mulher, em muitos casos, passou a ser alvo das estratégias de traficantes, que a veem mais dedicada às
ações da marginalidade.
Agrava–se nisso o fato de que não existe em todo
o Estado do Piauí uma só unidade de atendimento às
mulheres usuárias de drogas. É feito de forma muito
improvisada, o que transforma essa realidade num
grave caso de saúde pública. Cresce o consumo entre as mulheres e não há atendimento, já que é feito
por meio de internações, tem que ter alojamentos e
normalmente há a separação para adultos, mulheres e
homens, e também para crianças e adolescentes. Tudo
isso com sérios reflexos no seio familiar, na estrutura
dos lares, no destino de garotas e mães e também
dos filhos destas.
Destinei, via convênio com o Ministério da Justiça e com o da Saúde, através também da Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas – nesses dias, o
Secretário Francisco Guedes, da área social, esteve
aqui com a sua equipe –, recursos para projetos que
vão permitir a ampliação dessas unidades e a obtenção
de melhores equipamentos para essas comunidades
nas várias cidades que aqui citei.
Além disso, Sr. Presidente,...
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Agradeço a tolerância.
Diante dessa constatação, estamos engajados
numa campanha – é isto que eu quero destacar – para
construir uma comunidade terapêutica voltada exclusivamente para mulheres.
Qual é a minha alegria? O Sistema Meio Norte
é um sistema de rádio e de televisão que se destaca
na área de educação. Ainda hoje, na Câmara Federal,
foram feitas homenagens a escolas de Oeiras, Piripiri,
Teresina e de várias regiões do meu Estado, e, aqui,
homenageada a Escola Meio Norte, que também tem
uma parceria social com essa entidade.
Pois bem. Estão fazendo uma espécie de Teleton, com a participação das pessoas, campanha
que eu estou aqui ressaltando, para arrecadar fundos
para essa estrutura feminina da Fazenda da Paz, em
Teresina. Uma campanha, já em curso no Piauí, está
angariando recursos que possibilitem a construção da
Unidade Feminina da Fazenda da Paz.
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Esse Sistema Integrado de Comunicação Meio
Norte, aliado à Fazenda da Paz e a vários parceiros,
está mobilizando empresas, instituições governamentais, políticos, organizações não governamentais e a
sociedade em geral, as pessoas, para arrecadar esses
fundos. As pessoas ligam para um número e fazem sua
doação: dez reais, cinco reais, vinte reais. Quem pode
mais doa mais. Quem quiser pode doar dez mil, vinte
mil, de acordo com a condição de cada um.
Sr. Presidente, eu também apoio esse movimento,
sou doador e peço o apoio aqui de toda a sociedade
em favor da construção da Unidade Feminina da Fazenda da Paz, no Piauí.
Estamos em busca de parceiros que possam nos
ajudar nesse trabalho. Os primeiros começam a chegar. O arquiteto Paulo Vasconcelos concebeu o projeto
arquitetônico da unidade. A Agência de Publicidade
Time está ajudando na campanha institucional, e já
conseguimos que a Anatel...
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Perdoe–me, Sr. Presidente. Estou terminando.
Já conseguimos que a Anatel liberasse um número 0500, através do qual, em três ramais – número
0500, repito aqui –, com valores financeiros específicos, as operadoras de telefonia poderão, no mês de
junho, durante 30 dias, captar a doação da população
em benefício dessa importante obra que deve ter um
custo de cerca de R$3 milhões.
A Unidade Feminina da Fazenda da Paz, que se
deseja construir em Teresina, na localidade de Cacimba
Velha, como eu disse, está projetada para acolher, por
vez, 60 mulheres com dependência química de crack
e outras drogas lícitas ou ilícitas.
O projeto fixou também sua preocupação nos
filhos dessas mães, reservando vagas para crianças
nesta mesma unidade, mesmo as crianças não sendo
dependentes.
O complexo terá horta, escola, jardins, ala de
terapia, área de esportes, capela, restaurante, sala
de convivência, pomar, ambiente de repouso, sala de
informática, biblioteca, área de atendimento médico,
administração e hospedagem de visitantes. Enfim, espero que a gente êxito nesse trabalho.
Quero concluir, Sr. Presidente, chamando a atenção para a necessidade de realizarmos a primeira
Conferência Nacional de Políticas sobre Drogas do
Brasil – é importante –, ao mesmo tempo em que o
Congresso Nacional possa aprovar uma legislação,
carimbando que uma parcela dos recursos arrecadados com as chamadas drogas legais, como bebida e
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cigarro, sejam destinados à política nacional de atenção ao usuário de droga.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias,
o Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Lopes.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – É importante ressaltar essa questão que
o senhor muito bem colocou da quantidade de pedras
que é consumida ao longo de certo tempo, que é o que
torna o crack um grande negócio e que dá ao dependente um gasto grande, que o obriga a cometer atos
delinquentes e marginais.
Parabéns.
Eu gostaria de pedir que o senhor me substituísse
na Presidência, para eu fazer o meu pronunciamento.
O Sr. Eduardo Lopes deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Com o maior prazer, concedo a palavra ao
Senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Quero, em primeiro lugar, pedir para que seja
acrescentado, na íntegra – fiz um comunicado inadiável no início da sessão, em que registrei a entrevista
concedida pelo Presidente do PRB, o Dr. Marcos Pereira, à revista ISTOÉ – a entrevista ao meu discurso,
ao meu pronunciamento inadiável.
Ressalto que o doutor, que é um homem acostumado – como ele me disse e disse na entrevista – a
vencer grandes desafios, sem dúvida, para ele que
deseja eleger cem prefeitos no Brasil, o maior desafio
está exatamente em São Paulo, onde o PRB já tem
pré–candidato, que é o Celso Russomanno. Sem dúvida, esse é o maior desafio do PRB, sem dúvida é
o maior desafio do nosso Presidente Marcos Pereira,
que quero registrar aqui.
Então, peço que seja incluída, na integra, a entrevista dada à revista ISTOÉ.
Também quero falar a respeito de uma reflexão
sobre o relacionamento do homem com a natureza e
o foco das discussões que deverão ocorrer na Rio+20,
no próximo mês de junho.
A humanidade, durante praticamente toda a sua
existência, até poucas décadas atrás, jamais, em momento algum, havia se preocupado com os recursos
que o Planeta colocava à sua disposição, até porque
achava que seriam inesgotáveis. Isso é impressionante!
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Durante milhares de anos, o homem viveu em
relativa harmonia com o meio ambiente. A partir da
revolução industrial, que se iniciou em meados do
século XVIII e que foi impulsionada pela invenção do
motor a vapor, movido a carvão, o Planeta passou a
sofrer os efeitos da poluição advinda dos processos
de fabricação de manufaturas. Entretanto, apenas em
meados do século XX, a humanidade tomou consciência dos efeitos da sua atuação sobre a natureza. Daí a
antever que a Terra acabaria por tornar–se inabitável
foi apenas mais um passo.
Com a constatação do poder destrutivo da ação
humana sobre o Planeta, a Organização das Nações
Unidas realizou, em 1972, a Conferência de Estocolmo, na Suécia, no intuito de melhorar as relações dos
seres humanos com o meio ambiente. A partir daí, as
questões do meio ambiente passaram a interessar à
quase totalidade dos países.
A Conferência deu ensejo à criação, no mesmo
ano, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), que hoje tem várias prioridades como
a gestão dos ecossistemas, a governança ambiental,
as substâncias nocivas e as mudanças climáticas.
O grande evento que se seguiu nessa área foi
a Eco 92, Conferência realizada no Rio de Janeiro,
em 1992, também conhecida como Cúpula da Terra.
Na ocasião, os 175 países participantes adotaram a
Agenda 21, assumindo, com isso, uma série de compromissos para a proteção do nosso Planeta e seu
desenvolvimento sustentável.
Em função da importância das decisões tomadas na Eco 92, a ONU realizou uma sessão especial,
em 1997, chamada de Cúpula da Terra+5, para revisar e avaliar a implementação da Agenda 21 e fazer
recomendações para a realização de seus objetivos.
O encontro serviu para o fortalecimento da ideia
de se adotarem metas de redução das emissões de
gases do efeito estufa, o grande vilão dos nossos dias,
responsável pelas mudanças no clima. Além disso,
foi recomendada a adoção de formas sustentáveis de
produção, distribuição e consumo de energia e do foco
na erradicação da pobreza como pré–requisito para o
desenvolvimento sustentável.
A chamada Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que é um tratado internacional resultante da Eco 92, tornou–se referência
nas questões do clima. Seu objetivo é promover ações
voltadas para estabilizar a concentração de gases de
efeito estufa na atmosfera, a fim de evitar mudanças
no sistema climático. Daí, veio a surgir, em 1997, o
documento conhecido como Protocolo de Kyoto, que
estabelece 37 metas obrigatórias para os países indus-
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trializados e a comunidade europeia para reduzirem
as emissões de gases do efeito estufa.
Em 2002, dez anos após a Eco 92, realizou–se
em Joanesburgo, na África do Sul, a Cúpula Mundial do Desenvolvimento Sustentável, concebida para
transformar as metas, promessas e compromissos da
Agenda 21 em ações concretas e tangíveis.
Aqui, Sr. Presidente, podemos ver que a humanidade já tem consciência da questão da sustentabilidade
e do desenvolvimento. Isso significa que, doravante,
o homem passa a encarar o progresso de forma diferente, apesar das dificuldades de se mudarem velhos
hábitos e velhas práticas.
O desenvolvimento sustentável tornou–se, assim,
o foco para o progresso do nosso tempo e das futuras
gerações. Tanto que a Assembleia Geral da ONU tomou
a iniciativa de incentivar, de forma contínua, essa causa.
Agora, encontramo–nos às vésperas de realizar
a Rio+20, pois duas décadas já transcorreram desde a
Cúpula da Terra ou a ECO–92, como ficou conhecida.
E o desenvolvimento sustentável deverá ser a menina
dos olhos desse evento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a conferência Rio+20 tem início previsto para 20 de junho,
da cidade do Rio de Janeiro. A proposta brasileira de
sediar mais essa importante rodada de discussões foi
aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas
em sua 64ª sessão, no ano de 2009.
Para a compreensão do conceito de desenvolvimento sustentável na sua origem, volto ao ano de
1972, quando ocorreu a reunião de Estocolmo.
Naquele tempo, veio a público o relatório promovido pelo Clube de Roma, intitulado “Os limites do
crescimento”, contrapondo–se à ideia de que a abundância econômica e o crescimento industrial não tinham fronteiras.
Esse documento trazia o seguinte alerta
Se as tendências atuais de crescimento
da população mundial, industrialização, poluição, produção de alimentos e o esgotamento
de recursos não forem alterados, os limites
para o crescimento no Planeta serão atingidos
em algum momento nos próximos 100 anos.
O resultado mais provável será um repentino
e incontrolável declínio na população e na capacidade industrial.
No entanto, o próprio relatório já apontava a solução: “É possível alterar essas tendências de crescimento e estabelecer uma condição de estabilidade
econômica sustentável a longo prazo.”
Pode–se dizer que houve uma reação em cadeia,
pois, logo depois, uma publicação da União Internacio-

893

Maio de 2012

nal para a Conservação da Natureza e dos Recursos
Naturais mencionou o termo desenvolvimento sustentável como uma forma de preservar a riqueza do Planeta.
Se me permite, eu faço aqui um comentário, Sr.
Presidente: eu creio que o senhor deva ter mais ou
menos a minha idade, acredito eu, e essa palavra desenvolvimento sustentável realmente é nova. Eu não
me lembro, do meu tempo de jovem, de adolescente,
de se falar em desenvolvimento sustentável. Nunca
ouvi falar sobre isso.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Nós somos da fase do progresso.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Exatamente.
Então, foi daqui, como eu cito que veio o termo
desenvolvimento sustentável.
Em 1983, a Comissão Mundial da Organização
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no seu relatório, que ficou conhecido como
Nosso Futuro Comum, reforçou a dimensão humana
no conceito de desenvolvimento sustentável.
Esse relatório enfatiza a incipiente tomada de
consciência internacional sobre a “deterioração da
condição humana”, especialmente em relação à extrema pobreza e desigualdade.
A consolidação oficial do conceito do desenvolvimento sustentável pode–se dizer que aconteceu na
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco–92, no Rio de Janeiro.
Nessa ocasião, foram aceitos e formalizados os
três pilares do desenvolvimento: o ambiental, o social
e o econômico.
De modo geral, o desenvolvimento sustentável é
aquele “que satisfaz as necessidades presentes, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de
suprir suas próprias necessidades.”
Esse é um pensamento que eu considero muito
importante. Nós temos que atender as nossas necessidades presentes, mas não podemos nos esquecer
das gerações que virão. Eu não posso esquecer–me
das minhas gerações que virão, porque eu tenho meus
filhos que terão seus filhos, que terão seus filhos. Então, não posso realmente, até por uma questão minha,
de família, deixar de pensar no futuro das próximas
gerações.
Certamente, a Conferência Rio+20 não poderá
dedicar–se exclusivamente aos debates em torno do
meio ambiente.
Ainda assim, é legítima a ansiedade daqueles
que desejam priorizar o tema ambiental.
No entanto, penso, sem relativismos e sem viés
ideológico – embora concorde com a ideia de que todo
discurso reflete, de alguma maneira, o modo como seu
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autor vê o mundo –, quero dizer que entendo que o
grande debate da Rio +20 não se encerra apenas no
tema do meio ambiente.
Os aspectos econômicos e sociais não poderão
ser deixados à margem dos debates dessa Conferência. E mais, é preciso acabar com a concepção de que
o desenvolvimento nacional pode ser expresso por um
indicador simplista, como o Produto Interno Bruto (PIB).
O PIB não faz distinção se o movimento da economia provém de atividades produtivas ou destrutivas,
de fatos naturais ou provocados pelo homem e, muitas
vezes, ele está amparado por endividamento da nação.
Quer dizer, muitas vezes o PIB é apenas um número,
um número frio, um número cru que não revela realmente a qualidade de vida do povo.
Existe também o trabalho doméstico e o voluntário, que não são contabilizados, por não serem avaliados monetariamente. O mesmo ocorre com as depreciações dos recursos naturais, que também não são
contabilizados no cálculo do Produto Interno Bruto.
Portanto, o simples crescimento do PIB pode
embutir uma ideia errônea do estágio de desenvolvimento de uma nação.
Na visão da renomada economista Hazel Henderson, o padrão de riqueza das nações deve incluir não
só os recursos financeiros, mas também os ativos da
natureza e os capitais social e intelectual dos povos.
O PIB não dá uma ideia correta do desenvolvimento, porque não monitora a dilapidação dos recursos naturais nem as condições de vida da população.
É necessário desenvolver indicadores que considerem o bem–estar dos povos, para que se possa ter a
verdadeira dimensão do progresso, introduzindo novos
critérios de decisão para uma sociedade sustentável.
Podemos ver que, atualmente, está se disseminando a tomada de consciência de que o modo de desenvolvimento industrial dos países ocidentais – que
se apoia na teoria econômica ortodoxa – negligenciou
o impacto do crescimento econômico sobre outras formas de riqueza e bem–estar.
Em vista disso, alguns estudiosos já têm recomendado a necessidade de se levar em conta os efeitos da atividade econômica humana sobre os recursos
naturais não renováveis.
As Conferências que a ONU tem promovido para
adotar medidas de proteção ao meio ambiente são
um reflexo claro dessa nova maneira de pensar o desenvolvimento.
A constatação dos efeitos perniciosos de agentes
poluidores sobre a camada de ozônio e, por extensão,
sobre o clima levou à edição do Protocolo de Kyoto,
com o estabelecimento de metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa pelos países signatários.
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Aqui, no Brasil, a despeito do nosso atual estágio
de desenvolvimento, ainda estamos degradando nossas
florestas, os cerrados e os rios; ainda nossas indústrias poluem o solo, a água e o ar; ainda convivemos,
em nossas cidades, com a falta de esgotos tratados e
o problema dos lixões a céu aberto – tema este que
tratei em outro discurso, lembrando que, apesar dos
grandes eventos, temos até 2014 para acabarmos com
os lixões a céu aberto, que é do Plano Nacional de Resíduos. Então, chamo mais uma vez atenção, diante do
discurso do momento, para lembrar que, em 2014, os
lixões a céu aberto têm que acabar no Brasil –; ainda
nos faltam água tratada, educação, transporte público e serviços de saúde de qualidade; nossas lavouras
ainda são cultivadas à base de inseticidas altamente
nocivos à saúde humana e ao meio ambiente; e ainda
temos, em todas as regiões do País, inúmeros bolsões
de pobreza e miséria.
Para finalizar, Presidente, quero apenas dizer –
e acredito nisso – que a Rio+20 será a oportunidade
para se repensar e se rediscutir o modelo de desenvolvimento econômico atual.
Quem sabe, esse evento possa representar o
início de uma nova fase, de novas práticas e de novas
perspectivas nessa linha da sustentabilidade.
Encerrando, Sr. Presidente, eu faço parte da comissão que representará o Senado Federal na Rio+20,
ali no meu Estado, na minha cidade, que é o Rio de
Janeiro.
Esperamos realmente que o que for debatido,
o que for debatido seja colocado em prática, porque,
quando jovens, não pensávamos... Eu, pelo menos,
não pensava em desenvolvimento sustentável.
Mas, sem dúvida, hoje é necessidade urgente
e prioridade.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Quero parabenizar V. Exª pelo pronunciamento
que faz e dizer que estive, na última sexta–feira, em
Fortaleza, num evento da região Nordeste que tratou
de uma preparatória da Rio+20, tendo como foco, como
eu disse, o tema da caatinga, que é uma região; o meu
Estado, o Piauí, tem a maior área de caatinga a ser
protegida do Brasil.
E queria também, aqui, além de dizer da importância de ter o Rio de Janeiro sediando esse importante evento, de ter V. Exª representando este Parlamento, fazer minha saudação ao PRB, que tem um
papel importante no Brasil, o PRB do nosso saudoso
Vice–Presidente José Alencar, do nosso hoje Ministro
Crivella, lá no meu Estado, do Pastor Gessivaldo, que
é deputado estadual, do Pastor Levino, vereador de
Teresina, e lembro o Prefeito Divino, da cidade onde
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fui criado, Paes Landim, do PRB também, fazendo um
importante trabalho ali.
Então, queria parabenizar também todos os que
fazem o PRB do Brasil, em nome de V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 172, DE 2012
Altera as Leis nos 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e 6.360, de 23 de setembro
de 1976, para assegurar a qualidade de insumos farmacêuticos ativos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso XXI:
“Art. 4º ..................................................
..............................................................
XXI – Insumo farmacêutico ativo – qualquer substância introduzida na formulação de
uma forma farmacêutica que, quando administrada a um paciente, atua como ingrediente
ativo, podendo exercer atividade farmacológica
ou outro efeito direto no diagnóstico, na cura,
no tratamento ou na prevenção de uma doença e afetar a estrutura ou o funcionamento do
organismo humano.
.....................................................” (NR)
Art. 2º O art. 3º da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, além
das definições estabelecidas nos incisos I, II,
III, IV, V, VII e XXI do art. 4º da Lei nº 5.991,
de 17 de dezembro de 1973, são adotadas
as seguintes:
.....................................................” (NR)
Art. 3º A Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976,
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 16–A,
76–A, 76–B e 76–C:
“Art. 16–A. Os insumos farmacêuticos
ativos, nacionais ou importados, não poderão
ser industrializados, expostos à venda ou comercializados antes de registrados, obedecidas
as condições, as exigências e os procedimentos, assim como as isenções, estabelecidos
em regulamento.
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§ 1º Os insumos farmacêuticos ativos
presentes na composição de medicamentos
importados, seja sob a forma de produto semi–
elaborado ou acabado, deverão ser registrados.
§ 2º É facultativo o registro de insumos
farmacêuticos ativos destinados exclusivamente à exportação.
§ 3º Excetua–se do disposto no caput o
insumo farmacêutico ativo utilizado para fins
de pesquisa ou de desenvolvimento de formulações.”
“Art. 76–A. As empresas que fabricam
ou importam insumos farmacêuticos ativos
deverão solicitar inspeção para a emissão de
certificado de Boas Práticas de Fabricação, ou
certificado equivalente que vier a substituí–lo.
§ 1º Os requisitos das Boas Práticas de
Fabricação de insumos farmacêuticos ativos
serão definidos conforme regulamento técnico.
§ 2º A certificação em Boas Práticas de
Fabricação da empresa que produz o insumo farmacêutico ativo é requisito para o seu
registro.
§ 3º Com vistas à certificação de Boas
Práticas de Fabricação de insumos farmacêuticos ativos, as inspeções nos estabelecimentos
que desenvolvem atividades relacionadas à
fabricação desses insumos poderão ser realizadas diretamente pela autoridade sanitária
competente ou por entidades certificadoras
especificamente habilitadas e autorizadas para
esse fim.
§ 4º A certificação de fornecedores e o
controle de qualidade por ocasião do recebimento da matéria–prima na empresa são requisitos inerentes às Boas Práticas de Fabricação.
§ 5º O certificado de Boas Práticas de
Fabricação de insumos farmacêuticos ativos
poderá ser cancelado quando ficar configurado descumprimento dos requisitos a que se
referem os §§ 1º e 4º.
§ 6º Outras certificações poderão ser
exigidas pela autoridade sanitária competente,
na forma do regulamento.”
“Art. 76–B. É obrigatória a certificação
de Boas Práticas de Fabricação no caso de
empresa fabricante de insumos farmacêuticos
ativos instalada fora do território nacional e
que pretenda exportar insumos para o Brasil.
§ 1º O certificado de Boas Práticas de
Fabricação de insumos farmacêuticos ativos
do país de origem poderá ser reconhecido pela
autoridade sanitária competente mediante ava-
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liação e homologação dos critérios utilizados
ou por reciprocidade.
§ 2º Outras certificações poderão ser
exigidas pela autoridade sanitária competente,
na forma do regulamento.”
“Art. 76–C. O disposto nos arts. 16–A,
76–A e 76–B não exclui a responsabilidade
dos produtores, importadores, distribuidores,
fracionadores e demais utilizadores de insumos
farmacêuticos ativos no tocante aos desvios
de qualidade observados.
Parágrafo único. Os desvios de qualidade constatados em insumos farmacêuticos
ativos deverão ser notificados pelas farmácias
de manipulação, indústrias farmacêuticas, laboratórios farmacêuticos oficiais e empresas
importadoras, distribuidoras e fracionadoras de
insumos farmacêuticos à autoridade sanitária
competente e serão objeto de monitoramento
e de ações de farmacovigilância.”
Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos
cento e oitenta dias de sua publicação.
Justificação
A preocupação com a qualidade dos medicamentos é antiga, mas cada vez mais premente na época
atual, quando, por razões de preço, o Brasil adquire
grande quantidade de matéria–prima e de produtos
acabados de diferentes países produtores.
De acordo com a Associação Brasileira dos Distribuidores e Importadores de Insumos Farmacêuticos
(ABRIFAR), estima–se, com base no ano de 2005, que
o Brasil importe cerca 1,5 bilhão de dólares de insumos farmacêuticos por ano. São mais de dois mil itens
utilizados na fabricação de medicamentos, sendo os
maiores fornecedores os países da Europa, a Índia, a
China e a Coréia.
Os insumos farmacêuticos representam o início
da cadeia produtiva da indústria de medicamentos.
Para assegurar a qualidade na produção, compete à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a
autorização de funcionamento das empresas e o controle sanitário dos insumos farmacêuticos, mediante
a realização de inspeções sanitárias e a elaboração
de normas. As notificações de insumos farmacêuticos
com desvios de qualidade comprovados também são
analisadas pela Agência.
A Anvisa vem certificando as indústrias nacionais de farmoquímicos que seguem as Boas Práticas
de Fabricação e implementou o cadastramento dos
insumos farmacêuticos ativos, também denominados
princípios ativos, ou seja, as substâncias responsáveis
pela ação principal do medicamento.
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Em 18 de novembro de 2009, a Agência publicou
a Resolução (RDC) nº 57 e a Instrução Normativa (IN)
nº 15, que dispõem sobre o registro de insumos farmacêuticos ativos. Mais recentemente, a Anvisa editou a
RDC nº 29, de 2010, que estende a obrigatoriedade
de certificação de Boas Práticas de Fabricação às indústrias existentes fora do território nacional, processo
necessário para o registro de insumos.
No ano de 2010, teve início a certificação internacional de empresas fabricantes de insumos farmacêuticos ativos. A certificação é concedida por meio de
inspeção para verificação do cumprimento das Boas
Práticas de Fabricação, conforme dispõe a Resolução nº 249, de 2005, da Anvisa, que se encontra em
revisão por meio da Consulta Pública nº 14, de 2012.
Assim, atualmente, está garantida a isonomia
das exigências sanitárias em relação aos insumos
farmacêuticos ativos elaborados no País e os importados. Isso significa um incentivo ao desenvolvimento
dos setores farmoquímicos e farmacêuticos do Brasil,
e garante o acesso a produtos de melhor qualidade
pela população brasileira.
Nesse sentido caminha a presente proposição,
que pretende transformar em lei procedimentos que
ora se encontram regulamentados apenas por normas
infralegais, objetivando maior segurança jurídica. Ademais, com vistas a oferecer maior proteção e incrementar a defesa da saúde da população, foram incorporadas algumas alterações nas normas vigentes, tais
como a possibilidade de certificação de boas práticas
de fabricação por meio de entidades certificadoras especificamente habilitadas e autorizadas para este fim.
Estamos certos de que as medidas aqui propostas
certamente concorrerão para estabelecer um novo padrão de qualidade da indústria farmacêutica e garantir
a qualidade e a segurança do uso de medicamentos
fabricados no País. – Senador Walter Pinheiro
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973.
Regulamento
Dispõe sobre o Controle Sanitário do
Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, 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
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Art. 1º – ................................................
.......................................................................
Art. 4º – Para efeitos desta Lei, são adotados os
seguintes conceitos:
I – .........................................................
..............................................................
XX – .....................................................
CAPÍTULO II
Do Comércio Farmacêutico
Art. 5º – ................................................
.......................................................................
Art. 59 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1973; 152º da Independência e 85º da República. – EMÍLIO G. MÉDICI
– Mário Lemos.
Este Texto não substitui o publicado no D.O. de 19.12.1973

LEI No 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976.
Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que
ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas,
os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá
outras Providências.
O Presidente da República:Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º – ................................................
..............................................................
Art. 3º – Para os efeitos desta Lei, além das definições estabelecidas nos incisos I, II, III, IV, V e VII do
Art. 4º da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973,
são adotadas as seguintes:
Art. 4º – ................................................
..............................................................
Art. 15 – ...............................................
.......................................................................
TÍTULO III
Do Registro de Drogas, Medicamentos e Insumos
Farmacêuticos
Art. 16 – O registro de drogas, medicamentos e
insumos farmacêuticos, dadas as suas características
sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, curativas,
paliativas ou mesmo para fins de diagnóstico, fica sujeito, além do atendimento das exigências regulamentares próprias, aos seguintes requisitos específicos:
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Art. 16. O registro de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dadas as suas características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas,
curativas, paliativas, ou mesmo para fins de diagnóstico,
fica sujeito, além do atendimento das exigências próprias, aos seguintes requisitos específicos: (Redação
dada pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003)
I – que o produto obedeça ao disposto no Art. 5,
e seus parágrafos;
I – que o produto obedeça ao disposto no artigo
5º, e seus parágrafos. (Redação dada pelo Decreto nº
6.480, de 1.12.1977)
II – que o produto, através de comprovação científica e de análise, seja reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe, e possua a identidade,
atividade, qualidade, pureza e inocuidade necessárias;
III – tratando–se de produto novo, que sejam oferecidas amplas informações sobre a sua composição
e o seu uso, para avaliação de sua natureza e determinação do grau de segurança e eficácia necessários;
IV – apresentação, quando solicitada, de amostra para análises e experiências que sejam julgadas
necessárias pelos órgãos competentes do Ministério
da Saúde;
V – quando houver substância nova na composição do medicamento, entrega de amostra acompanhada dos dados químicos e físico–químicos que a
identifiquem;
VI – quando se trate de droga ou medicamento
cuja elaboração necessite de aparelhagem técnica e
específica, prova de que o estabelecimento se acha
devidamente equipado e mantém pessoal habilitado
ao seu manuseio ou contrato com terceiros para essa
finalidade.
VII – a apresentação das seguintes informações
econômicas: (Incluído pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003)
a) o preço do produto praticado pela empresa
em outros países; (Incluído pela Lei nº 10.742, de
6.10.2003)
b) o valor de aquisição da substância ativa do
produto; (Incluído pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003)
c) o custo do tratamento por paciente com o uso
do produto; (Incluído pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003)
d) o número potencial de pacientes a ser tratado;
(Incluído pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003)
e) a lista de preço que pretende praticar no mercado interno, com a discriminação de sua carga tributária; (Incluído pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003)
f) a discriminação da proposta de comercialização do produto, incluindo os gastos previstos com o
esforço de venda e com publicidade e propaganda;
(Incluído pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003)
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g) o preço do produto que sofreu modificação,
quando se tratar de mudança de fórmula ou de forma;
e (Incluído pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003)
h) a relação de todos os produtos substitutos existentes no mercado, acompanhada de seus respectivos
preços. (Incluído pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003)
§ 1o (Revogado como parágrafo único pela Lei
o
n 6.480, de 1o de dezembro de 1977). (Incluído pela
Lei nº 10.742, de 6.10.2003)
§ 2o A apresentação das informações constantes
do inciso VII poderá ser dispensada, em parte ou no
todo, em conformidade com regulamentação específica.
(Incluído pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003)
Art. 17 – ...............................................
.......................................................................
Art. 74. ..................................................
.......................................................................
TÍTULO XV
Do Controle de Qualidade dos Medicamentos
Art. 75. ..................................................
Art. 76. Nenhuma matéria–prima ou nenhum produto semi–elaborado poderá ser empregado na fabricação de medicamento sem que haja sido verificado
possuir qualidade aceitável, segundo provas que serão
objeto de normas do Ministério da Saúde.
Art. 77. ..................................................
.......................................................................
Art. 88 ..................................................
.......................................................................
Brasília, 23 de setembro de 1976; 155º da Independência e 88º da República. – ERNESTO GEISEL
– Paulo de Almeida Machado.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Assuntos Sociais, cabendo à última
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 173, DE 2012
Institui o cheque promissivo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui e regula o cheque promissivo, instrumento de promessa de pagamento em
data certa emitido contra banco ou instituição financeira equiparada.
Art. 2º O cheque promissivo, além dos demais
requisitos exigidos para cheques convencionais, conterá a denominação “cheque promissivo” e a indicação
da data certa de pagamento pela instituição financeira
sacada, que não poderá ser posterior a um ano contado da data de emissão.
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§ 1º Caso não contenha data de pagamento, o
cheque promissivo será considerado pagável trinta
dias após a data de emissão.
§ 2º Caso a data de pagamento coincida com a
data de emissão, o cheque promissivo será tido como
convencional para todos os seus efeitos, aplicando–
se–lhe integralmente a respectiva legislação.
§ 3º O cheque que não atenda aos requisitos
desta Lei, desde que cumpra as demais exigências
legais, será pago pelo sacado à vista, na data da apresentação, independentemente de qualquer menção
em contrário, excluída qualquer responsabilidade do
sacado pelo respectivo pagamento.
§ 4º O cheque promissivo poderá ter o seu pagamento sustado pelo emitente por descumprimento
do contrato por parte do vendedor do bem ou serviço.
§ 5º O cheque promissivo poderá ser endossado apenas a instituições financeiras e empresas de
fomento mercantil.
Art. 3º O prazo de apresentação do cheque promissivo terá como termo inicial a data designada para
o pagamento.
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras hipóteses de recusa previstas em lei, o sacado recusará o
pagamento de cheque promissivo apresentado antes
da data de pagamento.
Art. 4º A pretensão executiva do portador do
cheque promissivo prescreverá em seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação, e a dos
obrigados indiretos uns em relação aos outros, em um
ano, contado do dia em que o obrigado pagou ou do
dia em que foi demandado, sem prejuízo da ação de
enriquecimento.
Art. 5º Aplicam–se ao cheque promissivo, no que
couberem e não colidirem com os preceitos desta Lei,
as normas relativas aos cheques convencionais.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor noventa dias
após sua publicação.
Justificação
O cheque pós–datado, apesar de inserido nos
usos e costumes comerciais correntes, com validade
e eficácia assegurada na jurisprudência dos Tribunais,
não possui autorização legal em nosso ordenamento
jurídico. Segundo a legislação em vigor, o cheque é
ordem de pagamento à vista, considerando–se não escrita qualquer menção em contrário, como preceitua o
art. 32 da Lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985 (Lei
do Cheque). Está, contudo, sedimentado nos costumes
comerciais e na jurisprudência dos tribunais o instituto do cheque pós–datado, que desvirtua a natureza
do cheque e o converte em promessa de pagamento.
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O presente projeto de lei tem como base projetos
de lei anteriormente apresentados, com a particularidade de que acresce a importante previsão legal de que
o endosso do cheque promissivo só será permitido a
instituições financeiras e empresas de
fomento mercantil, factoring, bem como insere a
explícita previsão de que o emitente poderá sustar o
pagamento por descumprimento de contrato por parte
do vendedor do bem ou serviço.
A disseminação do uso do cheque pós–datado
e sua reconhecida utilidade como instrumento de financiamento do consumo no Brasil não recomendam
sua exclusão da realidade econômica do País, muito
embora a letra fria da lei repudie sua validade. Por essa
razão, é de todo oportuno que se discipline o instituto
com clareza, a fim de afastar as dúvidas que hoje pairam sobre a matéria, em benefício principalmente dos
consumidores, que não raro se vêem às voltas com
danos causados pela apresentação precipitada dos
cheques pós–datados que emitem.
Além disso, o cheque, pós–datado ou não, não
prescinde de um arcabouço jurídico preciso, que lhe
confira a estabilidade e a segurança peculiares aos
títulos de crédito, esteja em conformidade com sua
condição de título executivo extrajudicial e justifique
a aplicação de princípios como o da literalidade e o
da abstração, que tornam mais objetiva a solução de
controvérsias surgidas entre credor e devedor.
No aspecto formal, o projeto restringe–se a explicitar as diferenças entre o cheque promissivo e o
cheque convencional, remetendo a matéria à vigente
legislação do cheque, no que não colidir com a nova
legislação proposta. São estabelecidos como requisitos
a menção do termo “cheque promissivo” e da data de
pagamento, prevendo–se também a solução caso esta
não seja aposta ao título. Por fim, proíbe–se expressamente o pagamento do cheque promissivo antes da
data designada pelo emitente. Por outro lado, busca–se
desestimular a pós–datação de cheques convencionais,
desconsiderando–se expressamente a pós–datação e
eliminando a responsabilidade do banco que proceder
ao pagamento à vista dos cheques pós–datados, com
o objetivo de mitigar a instabilidade que sua utilização
contra legem traz à disciplina da matéria.
Contamos com o apoio dos ilustres Pares para
a aprovação da presente proposta. – Senador Sérgio
Souza.
LEGISLAÇÃO CITADA
Lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985
Dispõe sobre o cheque e dá outras providências.
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....................................................................................
Art . 32 O cheque é pagável à vista. Considera–se
não–estrita qualquer menção em contrário.
Parágrafo único – O cheque apresentado para
pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos,
em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 460, DE 2012
Requeiro, na forma do disposto no artigo 40 do
Regimento Interno, autorização para participar na diligência da CMACOPOLIM em São Paulo – SP, no dia
24–5–2012, compreendendo visitação às Obras da Linha 17 – Metrô (Zona Sul), apresentação sobre obras
de mobilidade, deslocamento para o Estádio (por meio
da Linha de trem/metrô), visitação à Obras do Estádio
(Itaquerão) e visitação das Obras do Aeroporto de Guarulhos, nos termos do Plano de Trabalho aprovado em
5 de abril de 2012, pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2012. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – O requerimento que acaba de ser lido vai
à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – 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, nenhuma instituição nacional
supera a relevância social da Defensoria Pública, pois
ela não apenas garante cidadania e acesso à Justiça,
mas pode transformar em realidade direitos sociais e
individuais que muitas vezes não passam de utopia
para grande parte da população, que não tem saúde,
moradia, educação, conhecimento, e nem tampouco
dinheiro.
Por isso é para todos nós motivo de grande júbilo
a comemoração, em 19 de maio, do Dia da Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional
do Estado, como provedora da garantia do princípio
constitucional de acesso à Justiça.
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A Constituição estabelece que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos e elege a Defensoria
Pública como instrumento “essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo–lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados”.
Diferentemente da advocacia dativa, que tem por
missão prestar essencialmente assistência judiciária, a
Defensoria Pública tem o dever constitucional de assegurar pleno acesso à Justiça e prestar assistência jurídica,
judicial e extrajudicial, integral e gratuita aos necessitados.
O trabalho meritório do Defensor Público, sempre
dedicado e em contato direto com a população mais
pobre, é fundamental na consolidação da democracia,
da cidadania e na garantia dos direitos sociais e individuais, pois a Defensoria Pública não se limita a prestar
assistência judiciária. Ela vai além: presta orientação
e defesa jurídica, promove a cidadania, a difusão e
conscientização dos direitos humanos, possibilitando
o acesso à Justiça ao cidadão menos favorecido, como
é o caso da grande maioria de nossa população.
Como sabemos, é praticamente impossível ao
cidadão mais humilde ter acesso à Justiça, por se tratar geralmente de uma pessoa destituída de recursos
financeiros. Somente a Defensoria Pública é capaz de
possibilitar esse acesso à Justiça aos mais necessitados, conforme sua missão constitucional de garantir a
dignidade da pessoa humana e contribuir para a redução das desigualdades sociais.
A Constituição de 1988 manteve e ampliou nossa
tradição constitucional de prestar assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos financeiros. O artigo 134 da Carta Magna
demonstra o elevado espírito social dos nossos constituintes, ao instituir uma entidade essencial à função
jurisdicional do Estado, com a missão de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados
e defendê–los em todos os graus de jurisdição.
Portanto, cumpre destacar os inúmeros benefícios e bons serviços prestados à sociedade pela Defensoria Pública em todo o País e homenagear todos
os Defensores Públicos do Brasil.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
gostaria de encerrar este pronunciamento com as palavras e os doutos ensinamentos do eminente Ministro
José Néri da Silveira, em palestra proferida na cidade
de Corumbá, no IV Seminário sobre Defensoria Pública
de Mato Grosso do Sul, em 17 de setembro de 1992.
“Decerto, árdua é a missão do Defensor Público;
frustrante, por vez, pela precariedade de condições do
assistido, para a obtenção dos meios de prova indicados à causa. Não menos exato é, entretanto, que vale
a pena suavizar, com competência e com carinho, a
aflição dos que nada possuem e muito sofrem; dar o
amparo da lei e da justiça aos que não podem, embora queiram, lutar por seus direitos; trazer a paz e a
esperança ao coração dos que se desajustam ou se
desesperam, por não conhecer os seus direitos; mos-
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trar, enfim, aos pobres e humildes que a Pátria também
lhes pertence, garantindo–lhes a igualdade na salvaguarda de seus direitos, da liberdade, da honra e na
conquista de seus legítimos desejos de participar dos
benefícios sociais e realizar as prerrogativas de sua cidadania. Certamente, sempre é bom dar pétalas d’alma
a suavizarem, um pouco, a vida dos que, sem culpa e
sem sandália, caminham por estradas de espinhos.”
Por tudo o que fez, e pelo muito que ainda fará,
em benefício dos brasileiros mais humildes, tenho
plena convicção de que a Defensoria Pública terá um
papel cada vez mais importante na nossa democracia
e para assegurar a todos o exercício dos direitos sociais e individuais e na construção de numa sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos.
A Defensoria Pública terá sempre o apoio integral
do Senado Federal para o cumprimento de sua relevante
missão em benefício dos mais simples e dos mais necessitados, conforme os fundamentos do Direito e da Justiça.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar–se amanhã, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 555, DE 2011
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 555, de 2011, que altera a Lei
nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, para
autorizar a prorrogação de contratos por tempo determinado firmados com fundamento na
alínea h do inciso VI do caput do art. 2º da Lei
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; autoriza
a prorrogação do prazo de vigência do contrato
de gestão firmado entre a União e a Associação
de Comunicação Educativa Roquette Pinto –
ACERP; e dá outras providências.
(Lido no Senado Federal no dia 10–5–12)
Relator revisor: Senador Gim Argello
(Sobrestando a pauta a partir de: 18–
3–12)
Prazo final prorrogado: 31–5–12
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 11, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 554, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 11, de 2012, que altera
a Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, para
autorizar a União a conceder subvenção eco-
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nômica, sob a forma de equalização de parte
dos custos a que estão sujeitas as instituições
financeiras para contratação e acompanhamento de operações de microcrédito produtivo
orientado; autoriza a concessão de subvenção
econômica, sob a modalidade de equalização
de taxa de juros, nas operações de financiamento para a estocagem de álcool combustível; altera a Lei nº 10.453, de 13 de maio de
2002; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 554, de 2011).
(Lido no Senado Federal no dia 15–5–12)
Relator revisor: Senador Waldemir Moka
(Sobrestando a pauta a partir de: 18–
3–12)
Prazo final prorrogado: 31–5–12
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 12, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 558, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 12, de 2012, que dispõe sobre alterações nos limites dos Parques
Nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari, das Florestas Nacionais
de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori e da Área
de Proteção Ambiental do Tapajós; altera a
Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá
outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 558, de 2012).
(Lido no Senado Federal no dia 22–5–12)
Relator revisor: Senadora Vanessa Grazziotin
(Sobrestando a pauta a partir de: 18–
3–12)
Prazo final prorrogado: 31–5–12
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 80, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 1, de 2012)
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 404, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 80, de 2011 (nº 547/2003, na
Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que dispõe sobre a obrigatoriedade de
empresas de beneficiamento e comércio de
laticínios informarem ao produtor de leite o valor
pago pelo produto até o dia 25 (vinte e cinco)
de cada mês e a proibição de diferenciação de
preços entre produtores e a proibição da prática
de cotas de excedente, chamado de produção
excedente, entre os períodos das águas.
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Parecer sob nº 24, de 2012, da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Acir Gurgacz, favorável, com a Emenda
nº 1–CRA, de redação, que apresenta.
5
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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220–A à Constituição Federal, para dispor sobre a exigência do
diploma de curso superior de comunicação
social, habilitação jornalismo, para o exercício
da profissão de jornalista.
Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador João Ribeiro,
oferecendo a redação para o segundo turno.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 127, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 127, de 2011 (no 5.396/2009,
na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera o inciso V do
art. 108 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980, que dispõe sobre o estatuto dos Militares, para incluir a esclerose múltipla no rol das
doenças incapacitantes.
Pareceres sob n°s:
– 454, de 2012–CRE, relator ad hoc Senador Pedro Simon, favorável; e
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– 455, de 2012– CAS, relator ad hoc Senador Paulo Paim, favorável.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2012
Discussão, em turno único, do 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.
Parecer sob nº 339, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável, com a
Emenda nº 1–CCJ, de redação, que apresenta.
9
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 198, DE 2007–COMPLEMENTAR
(Adiada a discussão, nos termos do
Requerimento nº 225, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 198, de 2007–Complementar, do Senador Renato Casagrande, que
acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 2001, estabelecendo prazo
para a extinção de contribuição social.
Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Adelmir Santana, favorável, com a
Emenda nº 1–CAE, que apresenta.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 63, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 63, de 2012 (nº
298/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da Romênia sobre o Exercício de Atividades
Remuneradas por Parte de Dependentes de
Membros de Missão Diplomática e Repartições
Consulares, celebrado no Rio de Janeiro, em
28 de maio de 2010.
Parecer favorável, sob nº 539, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Luiz
Henrique.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 68, DE 2012
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Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 68, de 2012 (nº
220/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Libéria sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em
Brasília, em 7 de abril de 2010.
Parecer favorável, sob nº 540, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Francisco
Dornelles.
12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 69, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 69, de 2012 (nº
2.996/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Gabinete de Ministros da Ucrânia,
assinado em Kiev, em 2 de dezembro de 2009.
Parecer favorável, sob nº 541, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Luiz
Henrique.
13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 70, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 70, de 2012 (nº
27/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Conselho
Federal Suíço sobre Cooperação em Ciência
e Tecnologia, assinado em Berna, em 29 de
setembro de 2009.
Parecer favorável, sob nº 542, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Francisco
Dornelles.
14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 122, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 122, de 2012 (nº
523/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Tratado de Amizade e Coo-
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peração no Sudeste Asiático – TAC, firmado
em Bali, em 24 de fevereiro de 1976, pelos
países–membros da Associação de Nações
do Sudeste Asiático – ASEAN, bem como de
seus Protocolos Adicionais.
Parecer favorável, sob nº 537, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora: Senadora Ana Amélia.

Votação, em turno único, do Requerimento nº 388, de 2012, do Senador Alvaro Dias,
solicitando a retirada, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado nº 39, de 2007,
de sua autoria.

15
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 420, de 2012, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando o
sobrestamento do Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 2012, 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, em turno único, do Requerimento nº 291, de 2012, do Senador Eduardo Braga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 53, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (seguro–desemprego para o
catador de caranguejo).
16
REQUERIMENTO Nº 388, DE 2012

17
REQUERIMENTO Nº 420, DE 2012

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Está encerrada a sessão.
(Levanta–se a sessão às 20 horas e 19
minutos.)

ÍNDICE ONOMÁSTICO
Pág.

Pág.

ACIR GURGACZ

ALVARO DIAS

Reflexão a respeito da Proposta de Emenda à Constituição nº 34, de 2009, que permite
aos servidores policiais federais rodoviários e
civis, que são remunerados por subsídios, que
recebam compensação securitária em razão
do exercício de atividades que geram risco de
vida. .............................................................
Reﬂexões a respeito da Marcha dos Prefeitos
à Brasília, com destaque ao pedido dos prefeitos
para que a presidente da República sancione o
Código Florestal.....................................................
Considerações acerca da infraestrutura ferroviária e hidroviária do Estado de Rondônia, com
destaque para a BR-364 e as Usinas de Jirau e
Santo Antônio. .......................................................
Considerações a respeito da necessidade de
aprimoramento da infraestrutura, que permita o escoamento da produção agrícola da Região Centro-Oeste e da Região Norte......................................

Considerações sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
(CPMI) do Cachoeira. ............................................
Registro da presença de Sua Excelência em
evento realizado em Itajaí, Estado de Santa Catarina, ocasião na qual ocorreu um debate com os
candidatos às câmaras de vereadores e às prefeituras municipais. ....................................................
Registro da matéria intitulada “Presidência vai
analisar ação de Ideli no caso das lanchas”, publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 17 de
abril de 2012. .........................................................
Considerações acerca da reforma tributária,
com destaque à excessiva carga de impostos praticada no Brasil. .....................................................
Considerações acerca do pacto federativo
brasileiro, com destaque à Proposta de Emenda à
Constituição nº 23, de autoria de Sua Excelência,
que destina ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) parte da arrecadação da União relativa
às contribuições sociais incidentes sobre receita,
faturamento e lucro. ...............................................
Considerações a respeito de informações publicadas em reportagem do jornal Folha de S.Paulo,
sobre os aumentos de salários na Confederação
Brasileira de Futebol (CBF). ..................................
Considerações sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Cachoeira.......................

120

120

253

454

ALOYSIO NUNES FERREIRA
Considerações acerca de projeto de Sua Excelência que altera o caput do artigo 5 da Constituição Federal, para dar aos estrangeiros o direito
de voto nas eleições locais. ...................................
Registro da matéria intitulada “Ponto eletrônico começa a valer no país”, publicada no
jornal Folha de S.Paulo, edição de 3 de abril de
2012. ..............................................................
Requerimento nº 460, de 2012, que solicita licença dos trabalhos do Senado Federal
para Sua Excelência participar, no dia 24 de
maio de 2012, de diligência da Subcomissão
Permanente de Acompanhamento da Copa do
Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, em
São Paulo. ....................................................

81

ANA AMÉLIA
479

899

Parecer nº 537, de 2012 (Da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de 2012 (nº
523, de 2011, na origem), que aprova o texto do
Tratado de Amizade e Cooperação no Sudoeste
Asiático (TAC), ﬁrmado em Bali, em 24 de fevereiro
de 1976, pelos países-membros da Associação de

255

449

481

499

499

499
673

II
Pág.

Nações do Sudoeste Asiático (Asean), bem como
de seus protocolos adicionais................................
Considerações a respeito da aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 352, de 2011, de autoria de Sua Excelência, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde, para
incluir os tratamentos antineoplásicos de uso oral
entre as coberturas obrigatórias............................
Homenagem ao Dia do Defensor Público, com
destaque para a importância e relevância dessa
proﬁssão para o País. ............................................
Registro de encontro do movimento intitulado
“Te Mexe Produtor”, no dia 9 de junho de 2012, no
Município de Capão do Cipó, Estado do Rio Grande
do Sul, com o intuito de debater sobre o endividamento agrícola e as perdas na lavoura..................
Registro da matéria intitulada “Agricultura salva PIB”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo,
edição de 17 de maio de 2012. .............................
Aparte ao senador Pedro Simon..................
Indignação com o caso de estupro de duas
crianças no Hospital da Criança Conceição, na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.
Destaque às medidas no âmbito econômico-ﬁnanceiro, tomadas pelo Governo Federal...........

ANIBAL DINIZ
2

83

298

441

441
468

476
664

ANA RITA
Comentários a respeito da 15ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, com destaque à
distribuição dos royalties do pré-sal.......................
Congratulações à presidente Dilma Rousseff
por instaurar a Comissão da Verdade, que tem por
objetivo esclarecer as violações dos direitos humanos praticadas no período de 1946 a 1988. ..........

38

77

ÂNGELA PORTELA
Comentários a respeito da inauguração do
terminal de cargas alfandegado do Aeroporto Internacional de Boa Vista, capital de Roraima, área
necessária ao funcionamento das áreas de livre
comércio de Bonﬁm e Boa Vista e também da Zona
de Processamento de Exportações (ZPE). ...........
Considerações acerca do Projeto de Lei nº
136, de 2009, que dispõe sobre a proﬁssão de artesão e dá outras providências. Registro da entrada
em vigor da Lei de Acesso à Informação...............
Considerações acerca de dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira Legislação e Documentos (Inep),
que mostram índices de reprovação históricos no
País........................................................................

Pág.

206

Considerações sobre os programas criados
para o desenvolvimento da cidadania no Brasil,
com destaque a dois projetos, o Projeto Cidadania
e Justiça na Escola e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci)...........
Saudações à professora Maria da Conceição
Tavares pelo recebimento do Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, no Palácio
do Planalto. ............................................................
Registro da entrega de 1.500 kits proﬁssionalizantes, com o objetivo de fomentar a microeconomia no Estado do Acre. .....................................
Registro acerca das atividades de Sua Excelência em visita feita ao Estado do Acre, com
destaque à proposta de ensino superior à distância
em todo o referido estado. .....................................

108

108

850

850

ANTONIO CARLOS VALADARES
Projeto de Lei do Senado nº 164, de 2012, que
dispõe sobre a concessão de seguro-desemprego
para os trabalhadores rurais desempregados, contratados por safra por pequeno prazo ou por prazo
determinado, e dá outras providências..................
Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2012,
que modiﬁca o caput do artigo 9º da Lei nº 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa
do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá
outras providências; e altera a Lei nº 9.715, de 25
de novembro de 1998, que dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pis/Pasep), e dá outras providências, para ﬁxar a
contribuição do Pis/Pasep para as pessoas físicas,
urbanas e rurais, na condição de empregadoras e
para estender aos seus empregados o pagamento
do abono salarial anual..........................................
Considerações sobre a visita feita pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, à Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal, com o
objetivo de debater a situação econômica mundial
e do Brasil, com destaque às novas medidas relativas à caderneta de poupança..............................

206

ARMANDO MONTEIRO

266

Parecer nº 538, de 2012 (da Comissão de Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 628, de 2011, do senador Paulo Paim, que dá
nova redação ao art. 11 da Lei nº 9.528, de 10 de

34

35

854

III
Pág.

dezembro de 1997, para dispor sobre os reﬂexos
da extinção do contrato de trabalho em face da
aposentadoria por tempo de contribuição. ............

162

BLAIRO MAGGI
Requerimento nº 457, de 2012, que solicita
autorização para desempenho de missão que tem
como objetivo acompanhar o andamento de obras
relacionadas à Copa do Mundo de 2014...............
Requerimento nº 458, de 2012, que solicita
autorização para desempenho de missão que tem
como objetivo acompanhar o andamento de obras
relacionadas à Copa do Mundo de 2014, na cidade
de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso. .....
Considerações acerca da produção agrícola
do Estado de Mato Grosso, com destaque aos repasses da União para o referido estado. ...............

690

688

878

80

671

853

CÍCERO LUCENA
Projeto de Lei do Senado nº 162, de 2012,
que altera a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198
da Constituição Federal, para determinar o percentual mínimo da receita corrente líquida que a União
deverá aplicar anualmente em ações e serviços
públicos de saúde. .................................................
Parecer nº 548, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática), sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
78, de 2009 (nº 7.033/2006, na Casa de origem),
que acrescenta o art. 19-A à Lei nº 10.098, de 19

de dezembro de 2000, que estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências. .....................................................
Considerações acerca da educação no Brasil,
com destaque à Proposta de Emenda à Constituição nº 94, de 2003, que tem por objetivo garantir o
ensino fundamental em período integral e dá outras
providências...........................................................

340

673

CRISTOVAM BUARQUE

CASILDO MALDANER
Satisfação com os investimentos em pesquisa tecnológica na área da saúde no Brasil, bem
como congratulações à artista plástica Ana Amália
Tavares Barbosa por ter colado grau de doutorado
apesar das diﬁculdades relativas a acidente vascular cerebral sofrido no dia da sua dissertação de
mestrado. ...............................................................
Comentários a respeito da necessidade de
reformas tributária e administrativa no Brasil, com
destaque ao novo pacto federativo e à dívida dos
estados. .................................................................
Registro da presença, no Senado Federal,
dos vereadores catarinenses Jean Carlos, de Jaraguá do Sul, e Valmor, de Schroeder, tendo como
motivo da visita a concretização de convênio com
o Interlegis, para melhorar os procedimentos no
exercício do legislativo municipal...........................

Pág.

12

Projeto de Lei do Senado nº 168, de 2012,
que institui o exercício social da proﬁssão para garantir emprego e exigir prestação de serviço dos
graduandos em Medicina
edicina que obtiveram seus diplomas em cursos custeados com recursos públicos,
em instituições públicas ou privadas. ....................
Aparte ao senador João Capiberibe. ...........
Aparte ao senador Acir Gurgacz..................
Preocupação com a economia brasileira, com
destaque à necessidade de mudanças na estrutura
econômica do País. ...............................................
Aparte ao senador Pedro Simon..................

432
453
456

463
469

CYRO MIRANDA
Parecer nº 545, de 2012 (da Comissão de
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado nº 637, de 2011, que acrescenta o § 2º ao
art. 482 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943- CLT, para disciplinar o abandono de
emprego. ...........................................................
Parecer nº 550, de 2012 (da Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa), sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 2009 (Nº
7.033, de 2006, na origem), que acrescenta o art.
19-A à Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
que estabelece normas gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. ..........................
Registro da matéria intitulada “Planalto aborda
visita de Dilma a obra da Transnordestina ao constatar abandono”, publicada no jornal O Estado de
S. Paulo, edição de 9 de fevereiro de 2012. ..........
Requerimento nº 448, de 2012, que solicita
que o Projeto de Lei do Senado nº 552, de 2011,
que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado nº 369, de 2011, seja encaminhado à Comissão de Assuntos Econômicos. .........................

231

347

480

506

IV
Pág.

DELCÍDIO AMARAL
Requerimento nº 450, de 2012, que solicita
que a respeito do Projeto do Senado Federal nº
144, de 2012, seja ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos, além das comissões constantes
do despacho inicial de distribuição. .......................

679

Pág.

Projeto de Lei do Senado nº 167, de 2012,
que dispõe sobre o processo e julgamento de mandado de injunção, previsto no inciso LXXI do artigo
5º da Constituição Federal.....................................
Projeto de Lei do Senado nº 167, de 2012,
que dispõe sobre o processo e julgamento de mandado de injunção, previsto no inciso LXXI do art. 5º
da Constituição Federal. ........................................

199

199

EDUARDO AMORIM
FERNANDO COLLOR
Considerações acerca da Proposta de Emenda à Constituição nº 544, de 2002, que dispõe sobre
a criação dos Tribunais Regionais Federais da 6ª,
7ª, 8ª e 9ª Regiões.................................................

853

EDUARDO BRAGA
Parecer nº 547, de 2012 (da Comissão de Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 310, que altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro
de 2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança
Pública (FNSP), e dá outras providências, para criar
condição para o repasse de recursos........................

661

892

892

850
851

869

Registro da matéria intitulada “Juíza condena
Waldemiro Diniz a doze anos de prisão”, publicada
no jornal Folha de S.Paulo, edição de 2 de março
de 2012..................................................................
Parecer nº 551, de 2012 (da Comissão de
Assuntos Econômicos) sobre a Mensagem nº 34,
de 2012 (nº 192/2012, na origem), da presidente da
República, que propõe ao Senado Federal que seja
autorizada a contratação de operação de credito
externo, com a garantia da República Federativa
do Brasil, entre o Estado de São Paulo e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
de até US$ 1.148.633.000,00 (um bilhão, cento e
quarenta e oito milhões, seiscentos e trinta e três
mil dólares dos Estados Unidos da América). .......
Projeto de Resolução nº 14, de 2012, que
autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$
1.148.633.000,00 (um bilhão, cento e quarenta e
oito milhões, seiscentos e trinta e três mil dólares
dos Estados Unidos da América). .........................

477

652

655

FRANCISCO DORNELLES
869

EUNÍCIO OLIVEIRA
Comentários a respeito da elaboração do
anteprojeto de revisão do Código Penal................

447

FLEXA RIBEIRO

EDUARDO SUPLICY
Aparte ao senador Anibal Diniz. ..................
Aparte ao senador Anibal Diniz. ..................
Registro de carta enviada à apresentadora
Xuxa Meneghel, de autoria de Sua Excelência,
tratando do tema pedoﬁlia. ....................................
Registro de resposta à matéria publicada no
jornal O Estado de S. Paulo, assinado pelo jornalista
Jamil Chade, intitulada “Agenda da Anvisa mostra
lobby de parlamentares em favor de indústrias de
saúde”....................................................................

243

311

EDUARDO LOPES
Registro da matéria intitulada “Não nascemos
para ser legenda de aluguel”, publicada na revista
Istoé, edição de 18 de maio de 2012.....................
Registro da entrevista concedida pelo presidente do Partido Republicano Brasileiro (PRB),
Marcos Pereira, publicado na revista IstoÉ............
Reﬂexões a respeito dos temas a serem discutidos na Conferência Rio+20, sobre o meio ambiente
e os desaﬁos relativos à sustentabilidade mundial..

Registro de conquistas da democracia brasileira, como a instauração da Comissão da Verdade, encarregada de apurar violações aos direitos
humanos entre 1946 e 1988, e a entrada em vigor
da Lei nº 12.527, a chamada Lei de Acesso à Informação. ...............................................................
Reﬂexões sobre a política editorial da revista Veja, com destaque à veracidade das matérias
publicadas..............................................................

38

Comentários a respeito da 15ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, com destaque à
distribuição dos royalties do pré-sal.......................
Parecer nº 540, de 2012 (Da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o

38

V
Pág.

Projeto de Decreto Legislativo nº 68, de 2012 (nº
220, de 2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo entre o governo da República
Federativa do Brasil e o governo da República da
Libéria sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico,
celebrado em Brasília, em 7 de abril de 2010. ......
Parecer nº 542, de 2012 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 70, de 2012, (nº
27, de 2011 na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo entre o governo da República
Federativa do Brasil e o Conselho Federal Suíço
sobre Cooperação em Ciência e Tecnologia, assinado em Berna, em 29 de setembro de 2009. ......

atendimento gratuito da população pela rede pública
de saúde, e dá outras providências. ......................

173

Considerações acerca das políticas públicas
de desenvolvimento da Região Nordeste, com destaque à necessidade de ampliação nos sistemas de
irrigação para manutenção e promoção da produção
agrícola na região. .................................................

669

JAYME CAMPOS

180

76

76

IVO CASSOL
Considerações a respeito do Projeto de Lei
nº 282, de 2011, de autoria de Sua Excelência,
que dispõe sobre o combate à pedoﬁlia e prevê a
castração química de pedóﬁlos e estupradores. ...
Requerimento nº 456, de 2012, que solicita
que sejam requeridas ao ministro de Estado de Minas e Energia, Senhor Edison Lobão, informações
referentes às seguintes concessionárias: Eletrobrás
Amazonas e Eletrobrás Distribuição Acre, Alagoas,
Piauí, Rondônia e Roraima....................................
Comentários a respeito do Projeto de Lei do
Senado nº 171, de 2012, que estabelece procedimento licitatório simpliﬁcado para estados, municípios e Distrito Federal adquirirem diretamente dos
laboratórios fabricantes medicamentos e material
penso hospitalar, e dá outras providências............
Projeto de Lei do Senado nº 171, de 2012,
que estabelece procedimento licitatório simpliﬁcado para estados, municípios e Distrito Federal adquirirem diretamente, dos laboratórios fabricantes,
medicamentos e material penso hospitalar destinados a suprir as necessidades de abastecimento
das Secretarias de Saúde em ações voltadas ao

862

JARBAS VASCONCELOS

HUMBERTO COSTA
Homenagem aos 30 anos de emancipação
do Município de Abreu e Lima, Estado de Pernambuco. ......................................................................
Comentários a respeito do lançamento do
programa Brasil Sem Miséria, anunciado pela presidente Dilma Rousseff, e registro da ampliação do
programa Brasil Carinhoso. ...................................

Pág.

Projeto de Lei do Senado nº 163, de 2012,
que altera os artigos 4º, 6º e 16º da Lei nº 12.154,
de 23 de dezembro de 2009, para introduzir
parâmetros adicionais de transparência e controle
relativamente às atividades de supervisão e
normatização das entidades fechadas de previdência
complementar. .......................................................
Aparte à senadora Ana Amélia. ...................
Requerimento nº 447, de 2012, que solicita
a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 231, de
2011, que altera o art. 5º da Lei Complementar nº
109, de 29 de maio de 2001, e dá outras providências. .......................................................................
Aparte ao senador Romero Jucá. ................
Considerações acerca da importância da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para a
consolidação do processo democrático no Brasil..

13
84

506
885

886

JOÃO ALBERTO SOUZA
473

688

Parecer nº 546, de 2012 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 310, que altera a Lei nº 10.201, de 14
de fevereiro de 2001, que institui o Fundo Nacional
de Segurança Pública (FNSP), e dá outras providências, para criar condição para o repasse de recursos. ...................................................................

306

JOÃO CAPIBERIBE

858

Aparte à senadora Ana Amélia. ...................
Reﬂexões a respeito das discussões preparatórias para a Conferência das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, e
comentário sobre a Reserva da Biosfera de Spreewald, na Alemanha. .............................................
Satisfação com a importância da Lei de Acesso à Informação para a transparência no que se
refere aos atos da Administração Pública. ............

443

451

659

VI
Pág.

JOÃO VICENTE CLAUDINO
Parecer nº 544, de 2012 (da Comissão de Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 279, de 2011 que altera as Leis nº 8.212 e nº
8.213, de 24 de julho de 1991, para incluir o catador de material reciclável como segurado especial
da Previdência Social. ...........................................

226

Pág.

Considerações acerca dos reﬂexos da crise
econômica mundial na economia do Brasil, com
destaque ao artigo publicado no jornal Folha de
S.Paulo, do professor Bresser Pereira, intitulado “A
estatística em construção”.....................................
Requerimento nº 449, de 2012, que solicita
urgência para o Projeto de Resolução do Senado
nº 14, de 2012. ......................................................

JORGE VIANA

LUIZ HENRIQUE

Comentários sobre a página de Sua Excelência na internet, bem como considerações acerca do
discurso da presidente Dilma Rousseff na cerimônia
de instalação da Comissão da Verdade em Brasília,
no dia 16 de maio de 2012. ...................................
Aparte ao senador Walter Pinheiro. .............
Aparte ao senador Acir Gurgacz..................

Parecer nº 539, de 2012 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 63, de 2012 (nº
298, de 2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da Romênia sobre o Exercício de Atividades Remuneradas
por Parte de Dependentes de Membros de Missão
Diplomática e Repartições Consulares, celebrado
no Rio de Janeiro, em 28 de maio de 2010. ..........
Parecer nº 541, de 2012 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 69, de 2012 (nº
2996, de 2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do acordo de cooperação cultural
entre o governo da República Federativa do Brasil
e o gabinete de Ministros da Ucrânia, assinado em
Kiev, em 2 de dezembro de 2009. .........................

71
119
120

JOSÉ PIMENTEL
Requerimento nº 439, de 2012, que solicita,
na forma do disposto no caput do artigo 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 136, de
2012 - Complementar; e do Projeto de Lei do Senado 467, de 2008 - Complementar, por versarem
sobre a mesma matéria. ........................................
Homenagem ao Dia do Defensor Público, com
destaque para a trajetória do defensor público no
Brasil......................................................................

12

301

Registro acerca do evento realizado nos dias
17, 18 e 19 de maio, de 2012 no Estado da Bahia,
o I Salão Baiano de Turismo, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo no setor...................
Preocupação com a diminuição do IPI para
a indústria automotiva, anunciada pelo
Governo Federal. .........................................

856

MÁRIO COUTO

856

Considerações acerca da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Cachoeira................

LINDBERGH FARIAS

MARTA SUPLICY

Parecer nº 549, de 2012 (da Comissão de Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 78, de 2009 (Nº 7.033/2006, na Casa de origem),
que acrescenta o art. 19-A à Lei nº 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deﬁciência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências......

Reﬂexões sobre o transporte público no Estado de São Paulo, com destaque ao acidente ocorrido
em julho de 2005 na linha vermelha do metrô.......
Considerações sobre a inclusão digital no Brasil, com destaque à utilização das novas tecnologias
na área da educação, com destaque à matéria intitulada “A internet é a maior guardiã da promessa de
alinhar a aldeia global, de colocar todos na mesma

344

657

169

177

MAGNO MALTA
Considerações acerca da pedoﬁlia no Brasil,
com destaque à entrevista da apresentadora Xuxa
Meneghel ao programa televisivo Fantástico.........
Aparte ao senador Walter Pinheiro. .............

LÍDICE DA MATA

677

864
867

659

40

VII
Pág.

página”, de autoria do economista-chefe publicada
no jornal Folha de S.Paulo.....................................
Parecer nº 552, de 2012 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), que dá redação ﬁnal do
Projeto de Resolução nº 14, de 2012, que autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$ 1.148.633.000,00 (um bilhão,
cento e quarenta e oito milhões, seiscentos e
trinta e três mil dólares dos Estados Unidos da
América)............................................................

PAULO PAIM
667

691

MOZARILDO CAVALCANTI
Considerações a respeito do papel das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) no combate
à corrupção, e comentários sobre pronunciamento
do presidente do Conselho Nacional do Ministério
Público. ..................................................................
Aparte à senadora Ana Amélia. ...................
Requerimento nº 441, de 2012, que solicita
voto de aplauso e louvor à Defensoria Pública
pelo “Dia Nacional da Defensoria Pública”, cujas
comemorações ocorrerão no dia 19 de maio de
2012, e que sejam encaminhadas as manifestações ao Defensor Público Geral Federal e aos demais Defensores, por intermédio da Associação
Nacional dos Defensores Públicos (Adenep). ..

61
83

104

PAULO DAVIM
Requerimento nº 455, de 2012, que solicita licença para Sua Excelência ausentar-se dos
trabalhos do Senado Federal no dia 28 de maio
de 2012, para participar da reunião de Audiência
Pública da CPI do Tráfico de Pessoas, conforme o Requerimento nº 160, de 2012, da CPI do
Tráfico de Pessoas, aprovado em 3 de maio de
2012. ..............................................................
Leitura de manifesto assinado por ex-ministros
do Meio Ambiente, pedindo à presidente Dilma o
veto a diversos pontos do novo Código Florestal,
considerados danosos ao meio ambiente brasileiro............................................................................
Requerimento nº 455, de 2012, que solicita
licença dos trabalhos da Casa no dia 28 de maio
de 2012, com ônus para a Casa, para desempenho de missão de representação na cidade de
Natal - RN, quando Sua Excelência participará da
Reunião de Audiência Pública da CPI do Tráﬁco
de Pessoas. ........................................................

Pág.

866

675

688

Considerações a respeito da publicação, no
Diário Oﬁcial, de portaria da Secretaria de Direitos
Humanos relativa ao Estatuto da Pessoa com Deﬁciência Física. ......................................................
Registro de ofício recebido por Sua Excelência, da Câmara de Vereadores de Dom Pedrito, Estado do Rio Grande do Sul, para inclusão do referido
município entre os beneﬁciados pelo Projeto de Lei
da Câmara nº 6.316, de 2009, que dispõe sobre a
instalação de free shops nas faixas de fronteira....
Considerações sobre a desindustrialização
no Brasil, com destaque ao referido problema no
Estado do Rio Grande do Sul. ...............................
Considerações sobre o Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2005, que tem como objetivo tornar
mais eﬁcientes os efeitos penais no que se refere
aos crimes de lavagem de dinheiro. ......................
Requerimento nº 440, de 2012, que solicita a
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento
de Antoninho de Goes, vice-prefeito de Fontoura
Xavier - RS, ocorrido no dia 16 de maio de 2012. .
Considerações acerca do Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes, com destaque ao Projeto de Lei do
Senado nº 495, de 2011, que amplia a punição pela
exploração sexual de crianças e adolescentes. ....
Considerações a respeito da Comissão Especial do Pacto Federativo, que tem como principal
objetivo diminuir os desequilíbrios no desenvolvimento dos estados brasileiros, com destaque às
dividas contraídas pelos entes da Federação........
Homenagem ao Dia do Defensor Público, com
destaque para a importância da referida classe para
a sociedade brasileira............................................
Registro acerca da presença de Sua Excelência na Semana do Bebê de Canela, no Estado
do Rio Grande do Sul. ...........................................
Considerações acerca das alterações no Código Penal. .............................................................
Considerações a respeito do Mercado Comum
do Sul (Mercosul), com destaque ao câmbio de produtos comercializados entre Brasil e Argentina.....
Considerações acerca da reforma tributária...........................................................................
Considerações acerca de duas audiências
públicas, nas quais Sua Excelência esteve presente,
para tratar do plano Viver Sem Limites e da aprovação do Estatuto da Pessoa com Deﬁciência......
Apelo à presidente Dilma para que vete o
novo Código Florestal. ...........................................

88

88

88

88

96

263

263

434

434
434

434
434

647
647

VIII
Pág.

PEDRO SIMON
Considerações acerca do papel das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) no combate
à corrupção, com destaque à decisão de poupar a
empresa Delta das investigações de desvio de verba pública; e comentários a respeito de publicação
do jornal Folha de S. Paulo, intitulada “CPI do Cachoeira poupa a Delta, governadores e políticos de
investigação”..........................................................
Comentários sobre a reputação das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) do Senado
Federal, em decorrência de possível negligência na
CPI do Cachoeira; e comentários a respeito do lucro
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). .................................................
Considerações a respeito da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Cachoeira. ............

Pág.

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação serão
concedidos e revogados, conforme disposto nos
artigos 150, §6º e 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da
Constituição Federal. .............................................

487

ROBERTO REQUIÃO

96

466

Aparte ao senador Pedro Simon..................
Aparte ao senador Alvaro Dias. ...................
Considerações acerca da utilização de dados
bancários de Sua Excelência e de sua esposa pela
imprensa. ...............................................................
Aparte ao senador Pedro Simon..................
Preocupação com a recessão mundial, com
destaque ao aumento dos juros no Brasil. ............

99
257

260
471
260

646
RODRIGO ROLLEMBERG

RANDOLFE RODRIGUES
Requerimento nº 459, de 2012, que solicita
que a sessão especial do dia 1° de junho de 2012,
destinada a celebrar o centenário de Janary Nunes,
pioneiro e primeiro governador do Amapá, seja alterada para o dia 4 de junho de 2012....................

Considerações sobre as conquistas da democracia no Brasil, como a Lei da Ficha Limpa, a
Comissão da Verdade e a Lei de Acesso à Informação. ...................................................................
688

RENAN CALHEIROS
Considerações sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 495, de 2011, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e sobre a Lei
nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe
sobre a Política Nacional de Turismo, para ampliar
o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes................................................................
Considerações acerca da dívida agrícola da
Região Nordeste, ocasião na qual a presidente da
República teve a iniciativa de conceder o Bolsa
Estiagem, possibilitando assim a construção de
cisternas. ...............................................................
Considerações acerca das medidas tomadas
pelo Governo Federal, com o objetivo de conter a
crescente desaceleração na atividade econômica
do País...................................................................
RICARDO FERRAÇO
Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2012,
que regula a forma como, mediante deliberação dos
Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos
e benefícios ﬁscais relacionados ao imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e

122

122

883

101

ROMERO JUCÁ
Registro da tramitação, na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei do Senado nº 1610, de
1996, que dispõe sobre a exploração e o aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas..
Considerações acerca da inauguração da
linha de energia que tem como objetivo abastecer
os Municípios de Iracema, Mucajaí e Carajaí, no
Estado de Roraima, e registro da inauguração do
armazém alfandegário da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), no Aeroporto
Internacional de Boa Vista. ...................................
Considerações sobre a importância do programa social Bolsa Família....................................
Projeto de Lei do Senado nº 169, de 2012,
que institui regime especial de tributação aplicável
à construção de estabelecimentos de educação
infantil. ...................................................................
Homenagem ao Dia do Defensor Público,
com destaque à importância da proﬁssão para as
camadas mais pobres do país...............................

116

116
207

485

884

SÉRGIO SOUZA
Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2012,
que institui o cheque promissivo............................

899

IX
Pág.

VALDIR RAUPP
Considerações acerca da paralisação parcial
das operações portuárias de Porto Velho, capital
de Rondônia, em decorrência das ondas artiﬁciais
criadas pelas construções das usinas hidrelétricas
no Rio Madeira, e comentário sobre os editais de
licitação para a restauração da BR-364. ...............
Considerações acerca da transposição dos
servidores do ex- território de Rondônia para os
quadros da União...................................................

246

246

VANESSA GRAZZIOTIN
Comentários a respeito da criação de projeto
que prevê a coordenação de monitoramento das ﬂorestas, com destaque ao problema das queimadas
na Amazônia..........................................................
Requerimento nº 442, de 2012, que solicita a inserção em ata de voto de congratulações e
aplauso à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
(SBCP), que realizou o maior mutirão de cirurgias
reconstrutoras do Norte em pessoas vítimas de escalpelamento, no Estado do Amapá, nos dias 11 e
12 de maio de 2012. .............................................
Requerimento nº 443, de 2012, que solicita a
inserção em ata de voto de congratulações e aplauso
ao Município de Humaitá - AM pela comemoração,
no dia 13 de maio de 2012, dos 143 anos de sua
fundação. ...............................................................
Requerimento nº 444, de 2012, que solicita a
inserção em ata de voto de congratulações e aplauso
ao Município de Urucará - AM pela comemoração,
no dia 12 de maio de 2012, dos seus 125 anos. ...
Requerimento nº 445, de 2012, que solicita a inserção em ata de voto de congratulações e
aplauso à médica amazonense Adele Benzaken por
ser a primeira representante do estado a integrar o
escritório da ONU. .................................................
Requerimento nº 446, de 2012, que solicita
inserção em ata de voto de congratulações e aplauso
ao presidente da Moto Honda da Amazônia Ltda.,
o Senhor Issao Mizoguchi, por ter sido eleito o industrial do ano. ......................................................
Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2012,
que altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001,
que dispõe sobre a reestruturação dos transportes
aquaviários e terrestre, cria o Conselho Nacional de
Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes, e dá outras
providências; e a Lei nº 6.189, de 16 de dezembro
de 1974, que altera a Lei nº 4.118, de 27 de agos-

69

184

185

185

186

Pág.

to de 1962, e a Lei nº 5.740, de 1 de dezembro de
1971, que criaram, respectivamente, a Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear (CBTN), que
passa a denominar-se Empresas Nucleares Brasileiras Sociedade Anônima (Nuclebras), e dá outras
providências; para tornar obrigatória a utilização de
sistemas de rastreamento por satélite nos veículos
utilizados para o transportes de cargas perigosas. .
Registro da realização da 2ª Conferência
Nacional do Partido Comunista do Brasil (PCdoB),
tendo como tema a emancipação da mulher.........
Considerações acerca dos esforços feitos no
sentido da não aprovação de medida que propunha
a venda de medicamentos livres de receituário médico em hotéis, mercados e supermercados. ........
Considerações sobre o artigo publicado no
jornal O Estado de S. Paulo, intitulado “A ideia de
Banco Central independente já acabou”, de autoria
do ex-deputado Delﬁm Neto. .................................
Requerimento nº 451, de 2012, que solicita a inserção em ata de voto de congratulações e
aplauso à Secretaria Nacional da Mulher do PCdoB
pela 2ª Conferência Nacional sobre a Emancipação
da Mulher, ocorrida nos dias 18 a 20 de maio de
2012.......................................................................
Requerimento nº 453, de 2012, que solicita a
inserção em ata de voto de congratulações e aplauso
ao Banco de Olhos do Amazonas, que completou
oito anos de atuação no dia 7 de maio de 2012....
Considerações sobre o Dia da Biodiversidade,
com destaque às políticas públicas de desenvolvimento sustentável na região da Floresta Amazônica. ..........................................................................
Requerimento nº 454, de 2012, que solicita
informações ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), sobre incentivo, fomento e expansão da cultura de extração do
látex no Estado do Amazonas. ..............................

187

249

249

249

679

681

881

682

WALDEMIR MOKA

186

Parecer n º 543, de 2012 (da Comissão de
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência
à saúde, para incluir os tratamentos antineoplásicos
de uso oral entre as coberturas obrigatórias. ........

210

WALTER PINHEIRO
Homenagem ao Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação...............

117

X
Pág.

Considerações acerca da pedoﬁlia no Brasil,
com destaque à necessidade de ações de combate
à pedoﬁlia por parte do Governo Federal. .............
Comentários sobre a distribuição de recursos
e alimentos no Estado da Bahia, aﬂigido por grave seca, bem como sobre a liberação de 3 bilhões
de reais por parte do Governo Federal para toda a
Região Nordeste....................................................
Projeto de Lei do Senado nº 172, de 2012, que
altera as Leis números 5.991, de 17 de dezembro
de 1973, e 6.360, de 23 de setembro de 1976, para
assegurar a qualidade de insumos farmacêuticos
ativos......................................................................

Pág.

WELLINGTON DIAS
866

Aparte ao senador Casildo Maldaner...........

672

Registro da presença de Sua Excelência em
diversos eventos ligados ao Rotary Internacional no
866

Piauí, Ceará e Maranhão.......................................

888

Considerações acerca da importância do
tratamento para os dependentes químicos, com
destaque à construção de uma unidade feminina
895

de tratamento no Estado do Piauí. ........................

888

